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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Margrét Júlíana Sigurðardóttir er hugmyndasmiðurinn að baki fræðandi tölvuleik: 

Spjaldtölvurnar kveiktu 
hugmynd að tónlistarleikjum
Mussikids Academy er í raun 

vörulína af tölvuleikjum fyrir 
spjaldtölvur sem kenna tón-

fræði, tónheyrn, tónlistarsögu og tónsmíðar 
og kynna um leið góða tónlist fyrir börnum. 
Leikurinn gerist í Mússílandi þar sem að-
alpersónurnar eru fjórir karakterar sem 
kallast Mussikids eða Mússí-krakkarnir. 
Þau drífa leikinn áfram og lenda í alls kyns 
ævintýrum; byggja brú yfir fljótandi hraun, 

þræða sig í gegnum syngjandi fuglaskóg 
með þyrnirósum og finna rétta lykla að 
dyrum völundarhúss svo ég nefni einhver 
dæmi.“ segir Margrét Júlíana Sigurðardóttir, 
Hafnfirðingur og Garðbæingur, en hún er 
hugmyndasmiðurinn á bak við leikinn 
Mussikids Academy. 

Hugmyndina að leiknum segir Margrét 
Júlíana hafa fæðst við komu spjaldtölv-
unnar á markaðinn. Hún hafi fljótlega séð 

að hægt væri að nota tölvuna til að kenna 
aukagreinar tónlistarinnar, til dæmis sé 
hægt sé að setja nótu á streng og með einni 
snertingu heyra hvernig sú nóta eða laglína 
hljómar. „Maður þekkir svo marga sem 
hafa grátið það að hafa hætt í tónlistarnámi 
vegna þess að þeim leiddist tónfræðin, náðu 
kannski aldrei að skilja hana almennilega 
og fóru þannig á mis við mikil lífsgæði.“ 

 Sjá viðtal bls. 6. 

Úti með hundinn. Hundaeign er almennari í Garðabæ og Hafnarfirði en víðast hvar á höfuðborgarsvæðinu. Heilbrigðiseftirlitið 
vill hækka gjöld fyrir hundahald. Sjá bls. 2.  Mynd: Gardabaer.is.
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Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum 
sem allra fyrst í eftirfarnadi störf:

•	Einingarverksmiðja	Hafnarfirði:
 Smiður eða mjög handlaginn aðili.
 Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af smíðum, 
 meðhöndlun móta og steypu.

•	Helluverksmiðja	Hafnarfirði:
 Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu og eftirlit
 í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.

Um framtíðarstörf er um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2014

Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvar-
stjóra í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Hafnfirðingar spyrja um vopnaburð lögreglu: 

Bæjarráð krefst svara
Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur 

ályktað um vopnaburð lög-
reglu, í ljósi frétta af tölu-

verðum innflutningi vopna til 
Landhelgisgæslunnar og Ríkislög-
reglustjórans. Ályktunin hljóðar svo: 

„Í ljósi umræðu um vopnaburð 
lögreglu felur bæjarráð bæjarstjóra 
að leita skýringa og svara við því hvort 
breytingar hafi orðið á þeirri grund-
vallarstefnu að lögregla skuli ekki 
vera búin skotvopnum við almenn 
störf sín. Telur bæjarráð ástæðu til 
að árétta þá afstöðu bæjaryfirvalda 
í Hafnarfirði að ekki sé rétt að gera 
breytingar á þeirri meginreglu nema 
að undangenginni opinni umræðu í 
samfélaginu og að höfðu samráði við 
alla hlutaðeigandi.“

Úr 60 í 150
Fram hefur komið að embætti Ríkis-
lögreglustjóra hefur haft yfir að ráða 
um 60 hríðskotabyssum og lögreglan 
á Suðurnesjum tvær. Í fréttum undan-
farinna daga hefur komið fram að 
embætti Ríkislögreglustjóra hafi verið 

ætlaðar 150 af þessum hríðskotabys-
sum. Ríkislögreglustjóri hefur neitað 
því að um stefnubreytingu sé að ræða 
í sambandi við vopnaeign lögreglu. 
Það sé í höndum einstakra lögreglu-
stjóra að meta þörfina fyrir vopnin. 
Forsætisráðherra sagði í fréttum Rúv í 
vikunni að engin stefnubreyting hefði 
átt sér stað. Þetta væri endurnýjun og 
að unnið væri eftir ströngum reglum. 

Leynilegar reglur
Bent hefur verið á að leynd hvílir 
yfir reglum um meðferð lögreglu 
á skotvopnum. Þannig hefur úr-
skurðarnefnd um upplýsinga-
mál tvisvar neitað um aðgang að 
reglunum, síðast nú í sumar, en áður 
árið 2002. Í báðum tilvikum var vísað 
til almannahagsmuna fyrir synjun-
inni. Svandís Svavarsdóttir, þing-
flokksformaður Vinstri grænna, benti 
á það í grein á vefritinu Eyjunni ný-
lega að í Noregi ríki skýr viðmið sem 
finna megi á upplýsingasíðu norska 
dómsmálaráðuneytisins. Sjá umræðu 
bls. 12 og fjölmiðlaumfjöllun bls. 13.

Draugagangur í Hafnarfirði
Miðbær Hafnarfjarðar verður á 

morgun, laugardag, undirlagður 
af börnum og foreldrum í Nornaleit, 
sem er stafa- og vísbendingaleikur fyrir 
alla. Þetta er liður í Hrekkjavökunni 
sem Hafnarfjarðabær ætlar að halda af 
miklum krafti í ár og breyta miðbænum 
í draugabæ. Hátíðin hófst á miðvikudag, 
en nær hápunkti um helgina. 

Auk Nornaleitarinnar verður 
draugadiskó, og mikil dagskrá í Bæj-
arbíói svo nokkuð sé nefnt, en þar verða 
meðal annars sýndar hryllingsmyndir 
frá morgni til kvölds. Þá mun Leikfélag 

Hafnarfjarðar á laugardagskvöldið frum-
sýna leikritið Draugagangan – Göngum 
aftur. Þetta er nýtt verk fyrir fullorðna, 
en dagskránni á laugardag lýkur með 
miðnæturhryllingsmyndasýningu. 

Auk þessa verður Sirkus Íslands í 
bænum, Tívolí í Firðinum þar sem boðið 
verður upp á andslitsmálningu og fleira. 
Þétt dagskrá verður einnig á sunnudag 
þar sem hryllingsmyndir fyrir krakka 
verða sýndar í Bæjarbíói kl. 13 og kl. 15. 
Þá lýkur þessari hátíð á sunnudagskvöld 
þegar hljómsveitin Todmobile stígur á 
svið klukkan 21. 

Hátt í 45 milljónir til skíðasvæða
Íbúar í Hafnarfirði og Garðabæ 

greiða um 45 milljónir króna til 
skíðasvæða á höfuðborgarsvæð-

inu. Þetta má lesa úr fjárhagsáætlun 
skíðasvæðanna fyrir næsta ár. 

Samkvæmt áætluninni munu 
Hafnfirðingar greiða ríflega 19 
milljónir króna í rekstrarframlag til 

skíðasvæðanna, en tæpar tíu millj-
ónir króna í framkvæmdaframlag, 
alls um 29 milljónir króna. 

Garðbæingar greiða tæpar 10 
milljónir í rekstrarframlag og rúmar 
fimm í framkvæmdaframlag. 

Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir 
alls um 145 milljóna króna rekstr-

arframlagi frá öllum sveitarfé-
lögum á höfuðborgarsvæðinu og 
75 milljónum í framkvæmdafram-
lag. Reykjavíkurborg og Kópavogur 
greiða mest, en Seltjarnarnes og 
Mosfellsbær minnst. 

Hver er nýtingin á skíðavæð-
unum? 

Krefjast þess að bærinn fái forkaupsrétt á kvóta: 

Eyjamenn í Hæstarétt eftir áramót
Sala á aflaheimildum útgerðarinnar 

Bergur-Huginn frá Vestmanna-
eyjum kemur til kasta Hæstaréttar 

eftir áramót. Fjallað var um málið í bæj-
arráði Vestmannaeyja í vikunni. 

Kvóti Bergs-Hugins var seldur frá 
Eyjum til Síldarvinnslunnar og fleiri 
fyrirtækja fyrir nokkrum misserum. 
Vestmannaeyjabær vildi njóta for-
kaupsréttar að aflaheimildunum, og 
vísar í lög því til stuðnings. Héraðs-
dómur dæmdi bænum í vil. 

„Bæjarráð ítrekar mikilvægi þess 
að allra leiða verði leitað til að verja 
hagsmuni samfélagsins í þessu máli. 
Krafa bæjarráðs er að viðurkenndur 
verði sá litli réttur sem íbúum er falinn 
í lögum um stjórn fiskveiða og fólgin 
er í forkaupsréttarákvæðinu svokallaða. 
Bæjarráð gerir þá kröfu til hæstaréttar 
að staðfestur verði sá dómur héraðs-
dóms að útgerðunum Berg-Huginn 
og Síldarvinnslunni verði gert að 
bjóða sveitarfélaginu forkaupsrétt 

áður en gengið er fá fullnaðarsölu á 
útgerðinni,“ segir í bókun bæjarráðs 
Vestmannaeyja. 

Hafnarfjarðarbær hefur krafist for-
kaupsréttar á aflaheimildum Stálskipa 
sem seldar voru úr bænum í byrjun 
árs, en ekki enn haft erindi sem erf-
iði. Unnið er að málinu hjá Hafnar-
fjarðarbæ, en Síldarvinnslan og fleiri 
fyrirtæki keyptu kvótann úr Hafnarf-
irði. Togarinn Þór hf. 4 var hins vegar 
seldur til Rússlands. 

Tíundubekkingar þátttakendur í eftirliti: 

Gátu keypt sígarettur og neftóbak
Á tveimur af fimmtán sölu-

stöðum gátu unglingar sem 
ekki höfðu náð tilskyldum 

aldri keypt tóbak. Á fjórum stöðum 
gátu ungmennin keypt neftóbak. Þetta 
kemur fram í nýrri könnun Hafnar-
fjarðarbæjar. Þeir sölustaðir sem seldu 
ungmennunum tóbak, geta búist við 
áminningu. 

Um miðjan september stóð 
forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar fyrir 
könnun á því hvort unglingar gætu 
keypt sígarettur eða neftóbak á sölu-
stöðum tóbaks í Hafnarfirði, segir í 
frásögn á vef bæjarins. 

Farið var á 15 sölustaði og gátu 
unglingarnir keypt á tveimur stöðum 
sígarettur en á fjórum stöðum nef-
tóbak. Tveir unglingar úr 10. bekk 
fóru á sölustaði undir eftirliti starfs-
manna Hafnarfjarðarbæjar og reyndu 
að kaupa sígarettur og svo nokkru 
seinna var reynt að kaupa neftóbak. 
Tveir sölustaðir seldu unglingunum 
sígarettur af 15 sölustöðum en fjórir 
staðir seldi þeim neftóbak af þeim 15 
sölustöðum sem eru aðgengilegir ungu 
fólki. 

Geta búist við áminningu
Ekki var farið inn á staði með vín-
veitingaleyfi þar sem tóbak er selt. 
Frekari upplýsingar úr könnuninni 
eru sendar Heilbrigðiseftirliti Kópa-
vogs- og Hafnarfjarðarsvæðisins þar 
sem unnið verður úr þeim eins og lög 
gera ráð fyrir. Sölustöðunum er seldu 
börnunum tóbak verður einnig send 
ábending frá forvarnarfulltrúa. Einn 
sölustaður seldi unglingunum bæði 
sígarettur og neftóbak. Búast má við 
því að þeir staðir sem seldu börnum 
tóbak fái áminningu frá heilbrigðis-
eftirliti eins og kveður á um í lögum 
um tóbaksvarnir. Síðustu misseri hafa 
söluaðilar sett sér stöðugt skýrari 
reglur sem tryggja að aldurstakmörk 
séu virt. Hafnarfjarðarbær hefur aukið 
tíðni kannana og veitt sölustöðum 
stöðugt aðhald. 

Samkomulag um  
að selja ekki börnum
Meirihluti sölustaða í Hafnarfirði 
hefur gert sérstakt samkomulag við 
forvarnafulltrúann sem miðar að því 
að leita allra leiða til að koma í veg 

fyrir sölu tóbaks til barna. Í síðustu 
könnununum hafa komið svipaðar 
niðurstöður og nú en þó er aukning 
í neftóbakssölu og minnkun í sígar-
ettusölu. 

Markmiðið er að engin sölustaður 
selji börnum tóbak. Því mun forvarna-
fulltrúi í umboði Fjölskylduráðs 
Hafnarfjarðar halda áfram með þessar 
kannanir, segir á vef bæjarinss. 

Skýr 
fyrirmæli
Í 8. gr laga um tóbaksvarnir eru skýr 
fyrirmæli um sölu tóbaks. Tóbak 
má hvorki selja né afhenda einstak-
lingum yngri en 18 ára. Bann þetta 
skal auglýst með áberandi hætti þar 
sem tóbak er selt. Leiki vafi á um 
aldur kaupandans getur sala því 
aðeins farið fram að hann sýni með 
skilríkjum fram á að hann sé orðinn 
18 ára.

Vilja hækka hundagjöld
Heilbrigðiseftirlit Hafnar-

fjarðar- og Kópavogssvæðis 
leggur til að gjöld vegna 

hundahalds verði hækkuð á næsta ári. 
Þetta kemur fram í fjárhagsáætlun eft-
irlitsins fyrir næsta ár. 

Lagt er til að árlegt eftirlitsgjald 
vegna hundahalds hækki úr 12 þúsund 
krónum í 12 þúsund og sex hundruð. 
Skráningargjald hækki úr 13 þúsund 
krónum í 13 þúsund og sex hund-
ruð. Þá verði skráningargjald eftir 
útrunninn frest áfram 17 þúsund og 
bráðabirgðaskráning kosti 6 þúsund 
og átta hundruð. 

Samkvæmt tölum heilbrigðis-
eftirlitsins voru um 650 hundar skráðir 
í Garðabæ og á Álftanesi um síðustu 
áramót og rúmlega 800 í Hafnarfirði. 

Eins og sjá má á myndinni eru hlut-
fallslega flestir hundar í Garðabæ af 
sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins, 
líklega í kringum 50 hundar á hverja 
þúsund íbúa. 



2. Nóv   

31. Okt   

Bókasafn Hafnarfjarðar   

Bæjarbíó 

1 Nóv   

Bæjarbíó 

Hafnarborg  

Fjörður  

Draugadiskó  

Hafnarborg  

1. Nóv   

13:00 / 15:00  Hryllingsmyndir (krakka)  

21:00   Tónleikar Tobmobile 3500 kr (midi.is)  

13:00 - 17:00  Nornaleit byrjar í Bæjarbíó, hryllingsmyndir og 

„alvöru“ 

Skrímsli. Þröstur upp á Heiðar syngja og leika og kynna til leiks ný skrímsli. 

21:00  Draugagangan - Göngum Aftur -  Leikfélag Hafnarfjarðar 

00:00  Hryllingsmynd (16+) 

 

12:00 -  18:00 OFRENDA – Mexíkósk listasmiðja  

12:00 - 17:00 Andlits Málning, Tívolí, Sirkús, ofl   

15:00 - 19:00 Börn finna staðsetningu í gegnum Nornaleitina 

og vísbendingar víðsvegar um bæinn og fá verðlaun hjá 

Norninni.  

23:00 - 03:00 Draugadiskó (20+) Dj Ziggy og Kiddi Kanína  

............................................................................................................................................................................................................... 

16:00 -  19:00  Draugasögur ofl. 

 

12:00 -  18:00 OFRENDA – Mexíkósk listasmiðja 
                                      Brú milli heima lifenda og dauðra 

13:00 / 15:00 /17:00  Hryllingsmyndir (krakka)  

21:00   Tónleikar  ADHD -  2500 kr (midi.is)  

00:00  Hryllingsmynd (16+) 

23:00 - 03:00 Draugadiskó (20+) Dj Óli Palli og Kiddi Kanína  

Bæjarbíó 

Bæjarbíó 

A Hansen 

A Hansen 

............................................................................................................................................................................................................... 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Fréttir af hríðskotabyssum frá Noregi í hendur íslenskra lögreglumanna 
vekja skiljanlega athygli. Það er eins og þessar upplýsingar hafi ekki átt 
að ná til almennings. Hvers vegna hafa yfirvöld ekki upplýst um málið 

að fyrra bragði? Vopnin komu hingað í janúar og fyrr.
Fjölmiðlar hafa spurst fyrir í Noregi og hefur norski herinn upplýst hluta 
málsins. Í kjölfarið hafa Landhelgisgæslan og Ríkislögreglustjóri sent frá sér 
fréttatilkynningar og svarað fyrir í viðtölum. Ekki eru þó enn öll kurl komið 
til grafar. Þó hefur verið upplýst að byssurnar sem hingað komu eru 250 eða 
jafnvel 310, en ekki hundrað færri eins og greint var frá snemma eftir að fréttir 
bárust um málið. 150 munu þó vera ætlaðar lögreglunni.
Fréttir fjölmiðla hafa að miklu leyti fjallað um hvort og þá hversu mikið hafi 
verið borgað fyrir vopnin. Fréttatilkynningar Gæslunnar og Ríkislögreglustjóra 
settu enda sett þann þátt málsins í kastljós. Þetta er hins vegar aukaatriði. Málið 
snýst um okkar eigin samfélagsgerð. Viljum við að lögreglan sé vopnuð?
Í blaðinu í dag er rifjuð upp umræða á Alþingi frá árinu 2006. Þar benti Eiríkur 
Jónsson, þá varaþingmaður Samfylkingarinnar, á að nauðsynlegt væri að Alþingi 
tæki þátt í ákvörðunum um þessa stefnu. 
„Það má hreinlega ekki gerast að slík aukin vígvæðing hér á landi laumi sér 
inn bakdyramegin án fullnægjandi umræðu á þjóðþinginu og í andstöðu við 
þjóðina.“
Þetta er hárrétt. Það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á leynilega vígvæðingu 
lögreglunnar. Bæjarráð Hafnarfjarðar virðist taka málið föstum tökum og kallar 
eftir upplýsingum.
Nú kynnu yfirvöld að hafa einhver rök fyrir því að vígbúa lögreglu með þessum 
hætti. Þau hafa hins vegar ekki enn komið fram. 
Samkvæmt upplýsingum um vopnaeign lögreglu í skýrslu innanríkisráðherra frá 
2012 átti íslenska lögreglan 60 sjálfvirk vopn, hríðskotabyssur. Flest þessara vopna 
hafa verið í höndum sérsveitar Ríkislögreglustjóra 58 stykki, 2 hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum, en ekki hjá hinni almennu lögreglu vítt og breitt um land. 
Rökstuðningur lögregluyfirvalda og annarra yfirvalda hefur verið tvíþættur. 
Hér sé verið að endurnýja vopnabúnað og að hann hafi fengist gefins frá Norð-
mönnum.
Seinni röksemdin er ekki aðalatriði, eins og áður var nefnt, þótt auðvitað skipti 
það máli hvernig við forgangsröðum fjármunum. Ekki síst á tímum þar sem 
sífellt er skorið niður í almannaþjónustu og heilar starfsstéttir neyðast til að 
leggja niður vinnu til að fylgja eftir sanngjörnum kröfum. 
Hin fyrri röksemd kallar á annars konar svör. Lögreglan býr yfir 60 hríðskota-
byssum. Er eðlilegt að kalla það endurnýjun þegar þeim er fjölgað í 150 eins 
og forsætisráðherrann segir? Hér er stigið töluvert stærra skref. Það er verið að 
næstum þrefalda eign lögreglunnar á þessari tegund árásarvopna.
Þótt kindabyssur eða álíka vopn hafi verið fyrir hendi í einhverjum lögreglubílum 
út um land, þá blasir við að hér er á ferðinni stefnubreyting, þegar skipta á þeim 
út fyrir sjálfvirk árásarvopn.
Ríkislögreglustjóra virðist ekki finnast þetta stórt skref. Engu að síður er þetta 
áfangi á leið til aukinnar vígvæðingar lögreglu. Það er ekki einkamál lögreglunnar. 
Þetta er viðfangsefni samfélagsins alls.
Umræðan hefur ekki farið fram. Hún gerir það núna eftir að upplýst var um 
mál sem leynd hvíldi yfir.
Skiljanlegt er að yfirmenn lögreglunnar hugsi um öryggi sinna manna og borg-
aranna. Er aukin vígvæðing skynsamleg leið að því markmiði? Allt eins líklegt 
er að hún leiði til hins gagnstæða.

Ingimar Karl Helgason

Ekki 
einkamál 
lögreglu

Leiðari Fákeppni, stórmarkaðir og plast 
Í þessu blaði er iðulega fjallað um 

mat og matvæli, neyslu og holl-
ustu. Það er gott og enn betra að 

taka fyrir tilgangslausa sóun matvæla, 
eins gert var. 

Að mörgu er að hyggja. MS-málið 
minnir á að í stað hagkvæmra, stað-
bundinna afurðastöðva og vöru beint 
frá býli er búið að stóriðjuvæða mjólk-
urvöruframleiðslu með tilheyrandi 
gríðarlegum akstri og vörn gegn 
samkeppni, rétt eins og nálægð við 
neytendur, fjölbreytni og umhverfis-
mál hafi ekki verðmiða. 

Sóun verður meðal annars til 
þegar sárafáir stórmarkaðir dagvöru 
og stóriðja í framleiðslu matvara ná 
ekki lengur að aðlaga starfsemina að 
raunverulegum þörfum markaðar 
sem er dreifður. Þetta má sjá í hendi 
sér þegar borinn er saman plastpakk-
aður og/eða frystur matur stórmark-
aða sem henda ótöldum tonnum af 
vörum hver um sig ár hvert og svo 
aftur verslunarhættir sem miðast við 

minni búðir, persónuleg samskipti og 
sem ferskasta vöru. Kaupmaðurinn á 
horninu pantar af reynslu 5 kjúklinga 
á dag til að selja þann daginn en í 
næsta stórmarkaði eru þeir 50 og af 
þeim verður að henda 10 eftir síðasta 
söludag. 

Svo er það plastpökkunin, einkan-
lega sú lofttæmda. Matur steyptur í 
plast er oft ekki mjög geðslegur en 
hitt er þó mikilvægara að miklar líkur 
eru á að heldur vafasöm efni berist úr 
plastinu í matvælin, meðal annarra 
efni sem eru óholl hormónabúskap 
líkamans. Þess vegna er heimapökkun 
á matarafgöngum í lofttæmdar um-
búðir ekki vel grunduð aðgerð. Varleg 
notkun plastefna tengist svo miklu 
stærra vandamáli sem er nú í hámæli: 
Plastagnamengun í hafinu og jarðvegi. 
Örsmáar agnirnar eru meira en lítið 
óhollar og sýna mælingar að þær eru 
farnar að finnast mjög víða og teknar 
að setjast að í alls konar lífverum. 

Þessu til andsvara þarf að breyta 

verslunarháttum, stykkja upp dag-
vöruverslunina, auka á framboð 
ferksvöru, fjölga staðbundnum af-
urðastöðvum í landbúnaði, minnka 
akstur með mjólk, sláturdýr og afurðir, 
og segja plastinu skynsamlegt stríð á 
hendur. Um leið verður að taka til við 
að reikna hagkvæmni á grænni hátt en 
með einföldum krónutöluaðferðum og 
hafa hliðsjón af samfélagslegri ábyrgð. 
Hækki þá til dæmis mjólkurlítri um 5 
krónur, telst það góð fjárfesting. 

Garðabær og Hafnarfjörður áfram í Útsvari
Bæði lið Garðabæjar og Hafnar-

fjarðar eru komin áfram í aðra 
umferð í spurningaþættinum 

Útsvari sem sýndur er í Ríkissjón-
varpinu. 

Garðbæingar sigruðu Hvergerðinga 
með 57 stigum gegn 47. Í liði Garða-
bæjar eru þau Ásta Hrafnhildur 
Garðarsdóttir, Ásgrímur Gunnarsson 
og Unnur Alma Thorarensen. 

Hafnfirðingar sigruðu Grindavík 
með 70 stigum gegn 34 í fyrstu viður-
eign vetrarins.  Í liði Hafnfirðinga eru 
Guðlaug Kristjánsdóttir, Karl Guð-
mundsson og Kristbjörn Gunnarsson. 

Höfundur er

Ari Trausti Guðmundsson

Hraðahindrun við Hraunavallaskóla
Undirbúningshópur umferðar-

mála í Hafnarfirði hefur lagt 
til að settar verði upphækkaðar 
gangbrautir austan við Engjatorg 
og Fléttutorg. Í framhaldinu verði 
upphækkaðar gangbrautir settar við 

Engjavelli og Fléttuvelli þar sem stígar 
á bak við blokkir þvera götur. Þetta 
var lagt til í umræðu um gönguleiðir 
að Hraunavallaskóla. Umhverfis- og 
framkvæmdaráð hafði áður vísað mál-
inu til hópsins. 

IKEA vill tíðari strætóferðir
Verslun IKEA við Kauptún í 

Garðabæ, hefur sent Strætó 
bs. og bæjaryfirvöldum í 

Garðabæ, og öðrum bæjum á höfuð-
borgarsvæðinu, ósk um að bæta al-
menningssamgöngur við svæðið. 

Ein strætóleið gengur þarna um, 
leið 21. Samkvæmt leiðarbók strætó þá 
lýkur akstri fyrir klukkan níu á kvöldin 
virka daga og ekki er ekið á sunnu-
dögum. Síðasti vagn er við Kauptún 
um klukkan 20: 30. 

Í byrjun september var opnunartími 
verslunar IKEA lengdur til klukkan 
21. „Þar sem bæði starfsmenn og 
viðskiptavinir hafa verið að nýta sér 
ferðir strætisvagna vildum við kanna 

hvort hægt væri að endurskoða ferðir 
strætó með tilliti til breytts opnunar-
tíma verslunarinnar og eins að athuga 
hvort hægt væri að koma á akstri sam-
kvæmt þessari leið á sunnudögum,“ 
segir í bréfi IKEA til bæjaryfirvalda 
í Garðabæ. 

Um 240 manns starfa hjá IKEA, sam-
kvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. 
Þar segir enn fremur að starfsmenn 
hjá fyrirtækinu hafi átt frumkvæði að 
því að óskað var eftir betri almenn-
ingssamgöngum. Einhver viðbrögð 
hafi fengist við bréfinu, en ekkert hafi 
enn verið ákveðið. 

Í bréfi IKEA er jafnframt bent á að 
fleiri reki verslanir á svæðinu, bæði 

Bónus og Toyota, svo nokkuð sé nefnt, 
auk þess sem mikil uppbygging íbúðar-
húsnæðis á sér nú stað í Urriðaholti 
þarna skammt frá. 

Strætósamgöngur við svæðið hafa 
lengst af verið afar stopular, en þó varð 
breyting til mikils batnaðar þegar leið 
21, sem gengur milli Mjóddar í Reykja-
vík og Fjarðar í Hafnarfirði, fór að koma 
við í Kauptúni. 

Bent er á það í bréfi IKEA að aðeins 
taki um tíu mínútur að fara milli Kaup-
túns og Mjóddar, þaðan sem séu greiðar 
samgöngur í allar áttir. Hins vegar geti 
tekið meira en klukkutíma að fara sömu 
leið með strætó þegar leið 21 gengur 
ekki. 

Lýsir sig saklausa
Rannveig Rist, forstjóri álversins 

í Straumsvík, RioTinto/Alcan, 
lýsir sig saklausa af ákæru um 

umboðssvik, þegar hún sat í stjórn 
SPRON fyrir hrun. Þetta kom fram 
í héraðsdómi Reykjavíkur í vikunni. 

Sérstakur saksóknari ákærði Rann-
veigu, auk annarra stjórnarmanna í 
SPRON og bankastjórann, vegna 
tveggja milljarða króna láns sem veitt 
var Exista 30. september 2008. Þetta 
var daginn eftir að ríkið tók yfir Glitni 
og um viku áður en bankarnir féllu. Í 

ákærunni segir meðal annars að lánið 
hafi verið veitt án trygginga og stjórnin, 
sem veitti lánið, hafi ekki látið meta 
stöðu Exista og greiðslugetu. Embættið 
lítur svo á að brotin hafi verið stórfelld. 
Stjórnin hafi með lánveitingunni farið 
út fyrir heimildir sínar. 

Auk þess að starfa sem forstjóri 
álversins situr Rannveig í stjórn al-
menningshlutafélagsins HB Granda. 
Fyrirtækið sendi frá sér yfirlýsingu 
þegar upplýst var um ákærurnar að 
Rannveig nyti trausts. Meginregla í ís-

lensku réttarfari sé að hver sé saklaus 
uns sekt sé sönnuð. 

rannveig rist.
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menningin
Hildur  

björgvinsdóttirÆvintýrin í Mússílandi
„Mussikids Academy er í raun vörulína af tölvuleikjum fyrir spjaldtölvur 
sem kenna tónfræði, tónheyrn, tónlistarsögu og tónsmíðar og kynna um 
leið góða tónlist fyrir börnum. Leikurinn gerist í Mússílandi þar sem 
aðalpersónurnar eru fjórir karakterar sem kallast Mussikids eða Mússí-
krakkarnir. Þau drífa leikinn áfram og lenda í alls kyns ævintýrum; byggja 
brú yfir fljótandi hraun, þræða sig í gegnum syngjandi fuglaskóg með 
þyrnirósum og finna rétta lykla að dyrum völundarhúss svo ég nefni einhver 
dæmi.“ segir Margrét Júlíana Sigurðardóttir, hugmyndasmiðurinn á bak 
við leikinn Mussikids Academy. Áskoranirnar í leiknum segir hún allar 
vera tónlistarlegs eðlis sem henti hverjum og einum þar sem hefðbundin 
verðlaunakerfi virka hvetjandi á þann sem spilar. 

Óraunhæfar kröfur til 
tónmenntakennara
Margrét Júlíana hóf sjálf ung að leika 
á hljóðfæri eftir eyranu, áður en hún 
byrjaði í formlegu tónlistarnámi. 
Þannig komst hún langt án þess að 
tileinka sér almennilega nótnalestur 
og fræðin á bak við tónlistina. 16 ára sat 
hún hraðnámskeið í Tónlistarskólanum 
í Reykjavík þar sem öll tónfræðin var 
kennd á einu bretti og óskaði þess þá 
að hún hefði fengið þessi nýju verkfæri 
fyrr í hendurnar. Það sama segir hún 
gilda um tónheyrn, hún sé eingöngu 
þjálfun sem börn geti vel lært séu þau 
hvött áfram. „Þetta er í raun eins og að 
læra nýtt tungumál og ætti eiginlega að 
vera kennt með sama hætti og tungu-
málin, þegar börnin eru ung og helst 
þrisvar til fjórum sinnum í viku. Mér 
finnst við til dæmis gera alveg fárán-
legar kröfur til tónmenntakennara að 
ætla þeim að leggja inn einhvern grunn 
með því að kenna þetta fag í 40 mín-
útna bekkjarkennslu einu sinni í viku. 
Það þarf alveg kraftaverkafólk til þess 
að það takist. Sömu sögu er að segja 
með tónfræðina í tónlistarskólunum 
enda hafa margir þeirra gefist upp á 
að kenna yngstu nemendunum með 
þessum hætti og taka tónfræðina í 
staðinn inn í hljóðfæratímana sem eru 
oftast einkatímar og það eru auðvitað 
mjög dýrar mínútur.“ 

Margir hætt vegna 
tónfræðinnar
Hugmyndina að leiknum segir Margrét 
Júlíana hafa fæðst við komu spjaldtölv-
unnar á markaðinn. Hún hafi fljótlega 
séð að hægt væri að nota tölvuna til 
að kenna aukagreinar tónlistarinnar, 

til dæmis sé hægt sé að setja nótu á 
streng og með einni snertingu heyra 
hvernig sú nóta eða laglína hljómar. 
„Maður þekkir svo marga sem hafa 
grátið það að hafa hætt í tónlistarnámi 
vegna þess að þeim leiddist tónfræðin, 
náðu kannski aldrei að skilja hana al-
mennilega og fóru þannig á mis við 
mikil lífsgæði. Því að það að geta 
notið tónlistar og ég tala ekki um að 
geta spilað á hljóðfæri eða sungið og 
jafnvel samið tónlist, þetta er auður 
sem verður aldrei frá manni tekinn 
og sem maður býr að alla ævi. Þannig 
að það má kannski segja að þetta sé 
mín tilraun til þess að bæta úr þessu, 
með því að auðvelda aðgengi barnanna 
að þessari þekkingu og auka skilning 
þeirra á því sem er á bak við það sem 
við heyrum.“ 

Ætlar sér stóra hluti 
„Frá því að ég byrjaði að vinna með 
þessa hugmynd fyrir þremur árum 
hafa forritarar verið mjög vandfundnir, 
sérstaklega fyrir mig sem kem úr allt 
öðrum geira. Ég tek það reyndar fram 
að ég hef ekki verið ein í þessu, bróðir 
minn Snæbjörn Sigurðsson viðskipta-
fræðingurinn í fjölskyldunni hefur 
verið með mér í þessu frá upphafi 
og fjölmargir aðrir hafa stutt við mig 
með ýmsum hætti.“ Margrét Júlíana 
segir þau hafi fengið ítalskan tækni-
stjóra, Marco Bancale, sem búsettur 
er á Íslandi, til samstarfs við sig við 
hönnun á leiknum og í gegnum hann 
hafi þau komist í samband við ítalska 
fyrirtækið Studio Evil til að vinna ver-
kefnið áfram. Það hafi gengið ágætlega 
en þeir hafi hinsvegar verið í mörgum 
öðrum verkefnum og hönnunin hafi 

því gengið hægar en ella. „Ég hef alltaf 
ætlað mér stóra hluti með Mussikids 
og þá verður maður að hafa fólk með 
manni sem ætlar líka alla leið.“ 

Fyrsti leikurinn 
að verða til
Fyrir um það bil tveimur mánuðum 
fóru hjólin að snúast hratt. Fyrir til-
viljun komst Margrét Júlíana í samband 
við Hilmar Þór Birgisson, rafmagns-
og tölvuverkfræðing, sem fékk nýlega 
styrk frá Rannís fyrir meistaraverkefni 
sínu í Háskóla Íslands. Verkefnið fólst 
í að búa til forrit sem breytir söng eða 
hljóðfæraleik í nótur og hafði Hilmar 
Þór stofnað lítið fyrirtæki í kringum 
það. „Pabbi Hilmars heyrði í mér í 
útvarpinu og benti honum á að hafa 
samband við mig sem hann og gerði 
- og okkur hálfbrá báðum þegar við 
áttuðum okkur á því að við værum í 
raun að vinna að nákvæmlega sama 
hlutnum. Nokkrum vikum síðar fórum 
við svo að ræða um samstarf sem var 
eiginlega alveg borðliggjandi, Hilmar 
og félagar hans hafa allt sem mig vantar 
og við höfum allt sem þá vantar. Við 
byrjuðum svo að vinna saman fyrir 
tveimur vikum síðan og nú algjörlega 
flýgur þetta áfram. Með því að sam-
þætta allt það sem við höfum verið að 
gera í sitt hvoru horninu er okkur að 
takast að búa til prótótýpu að fyrsta 
leiknum, Brúarleiknum í Mússílandi, 
á aðeins örfáum vikum. Nokkuð sem 
ég hafði gert ráð fyrir að myndi taka 
marga mánuði til viðbótar. Og ég þori 
varla að segja það en þetta er hrikalega 
flott. Hilmar og félagar hans eru al-
gjörir snillingar á sínu sviði og þetta er 
svo gaman að maður sofnar og vaknar 
hlæjandi þessa dagana.“ Að fullbúa 
tölvuleik og markaðssetja hann er 
afar kostnaðarsamt að sögn Margrétar 
Júlíönu. Samhliða gerð prótótýpunnar 

er nú undirbúin fjáröflunarherferð í 
gegnum vefinn Kickstarter auk þess 
sem leitað er eftir fjárfestum í verk-
efnið. 

Styrkur til rannsókna
Í sumar hlaut Mussikids Academy 
stóran styrk frá Nordplus, ætluðum til 
rannsókna á áhrifum leiksins á náms-
árangur barna í tónlistarnámi, bæði í 
tónmennt í grunnskólum og tónfræði 

í tónlistarskólum. Þá verður skoðað 
hvernig nemendur og kennarar nýta 
sér forritið. Rannsóknin mun fara fram 
bæði í grunnskólum Garðabæjar og 
Tónlistarskóla Garðabæjar og í fimm 
grunnskólum í Eistlandi. „Um leið 
fáum við góða innsýn inn í það hvað 
er að virka og hvað ekki í leiknum. Eins 
langar okkur að skoða hvort að þetta 
hafi áhrif á færni í öðrum greinum til 
dæmis stærðfræði. “

„Mér finnst við gera alveg fáránlegar kröfur til tónmenntakennara að ætla 
þeim að leggja inn einhvern grunn með því að kenna þetta fag í 40 mínútna 
bekkjarkennslu einu sinni í viku. Það þarf alveg kraftaverkafólk til þess að 
það takist,“ segir Margrét Júlíana.

Skjámynd úr leiknum.
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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490
kr./pk.

SíríuS 56% eða 70%
verð áður frá 237 kr./stk.

FjallalambS liFrarpylSa FroSin
verð áður 798 kr./kg

SíríuS KonSum KaKóduFt
verð áður 478 kr.

FjallalambS blóðmör FroSinn
verð áður 754 kr./kg

íSFugl KalKúnabringur FroSnar
verð áður 3.298 kr./kg

2.898
kr./kg

Hamborgarar 2x115g m/brauði
verð áður 540 kr./pk.

Fylgstu með okkur á Facebook

nauta innralæri
verð áður 3.598 kr./kg

 - Tilvalið gjafakort

mandarínur
verð áður 498 kr./kg

abena griSKjur 10x10 cm
verð áður 198 kr.

rauð papriKa
verð áður 498 kr./kg

ananaS
verð áður 269 kr./kg

SíríuS 
Hvítir KonSum dropar
verð áður 278 kr.

SíríuS
KonSum dropar
verð áður 265 kr.

nóa döKKur eða ljóS Hjúpur
verð áður 148 kr./stk.

nóa laKKríS- eða KaramelluKurl
verð áður 248 kr./stk.

túlipanar
verð xxx kr.

rauð epli
verð 298 kr./kg 

FK vanillu eða SúKKulaðiíS 2l
verð áður 548 kr./pk.

perur
verð áður 198 kr./kg 

bambo blautþurrKur
verð áður 298 kr.

SKólajógúrt 4 gerðir
verð áður 92 kr./stk. 

pepSi eða pepSi max 4 x 2l
verð áður 912 kr./kippan

andrex wc pappír 9+3
verð áður 1.398 kr.

298
kr./kg

brauðoStur
verð áður 1.515 kr./kg

Kellogg´S nutri grain 4 gerðir
verð áður frá 433 kr./pk.

398
kr./kg

198
kr./kg

Helgar-
tilboð

FJARDARKAUP-

31. október - 1. nóvember

398
kr./kg

1.898
kr./kg

nautagúllaS
verð áður 2.398 kr./kg

KjarnaFæði reyKt FolaldaKjöt
verð áður 798 kr./kg

nautaHaKK
verð áður 1.698 kr./kg

weetoS HeilHveitiHringir
verð áður 598 kr.

ota Sólgrjón 950g
verð áður 469 kr.

629
kr./kg

1.298
kr./kg

1.798
kr./pk. 248

kr.

1.098
kr.

148
kr./kg

2.539
kr./kg

639
kr./kg

598
kr./kg

398
kr.

1.212
kr./kg

548
kr.

128
kr./stk.

218
kr./stk.

248
kr.

248
kr.

398
kr.

498
kr.

218
kr./stk.

QuaKer rug FraS
verð áður 595 kr. 

498
kr.

168
kr.

82
kr./stk.

398
kr./pk.

448
kr./pk.

leSieur íSío 4 olía
verð áður 692 kr.

898
kr./kippan

bambo nature Stærðir: 3, 4, 5 og 6
verð áður 1.998 kr./pk.

FACEBOOK LOGO ICON for Adobe Illustrator
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Afreksmenn í matreiðslu
Undanfarin ár hefur íslensk matreiðsla tekið stórstígum framförum. Ekki 
er ýkja langt síðan verulega góðir veitingastaðir á Íslandi voru teljandi á 
fingrum annarar handar. Nú skipta þeir tugum. Í eina tíð hefði líka þótt 
algerlega út í hött að íslenskir matreiðslumenn tækju þátt í alþjóðlegum 
matreiðslukeppnum – hvað þá að þeir ættu von um að komast á pall. Nú er 
þetta raunhæfur möguleiki. Í næsta mánuði verður haldið heimsmeistara-
mót í matreiðslu í Lúxemborg. Þangað munu færustu fagmenn veraldar-
innar bera fram stórkostlegar kræsingar í þeirri von að þeir hljóti náð fyrir 
augum dómnefndar. Íslenskir matreiðslumenn verða í þeim hópi . . . og 
eiga ágæta möguleika. Sterkustu matreiðsluþjóðirnar mæta að sjálfsögðu 
með sín landslið og heilar rútur af aðstoðarfólki. Íslenska kokkalandsliðið 
mætir líka, með aðstoðarlið sem kæmist fyrir í einum Austin Mini. 

Frábærar fyrirmyndir 
Íslenska kokkalandsliðið er skipað 
færustu matreiðslumeisturum lands-
ins. Þeirra á meðal er Viktor Örn 
Andrésson, matreiðslumaður Norð-
urlandanna 2014. Liðið er öflug heild 
og hefur gríðarmikil jákvæð áhrif á 
fagmennsku innan landsteinanna. Rétt 
eins og í hverri annari íþrótt er það 
hvetjandi fyrir unga iðkendur að eiga 

afreksmenn í fremstu röð. Meðal yfir-
lýstra markmiða kokkalandsliðsins er 
að vera leiðandi í að efla fagmennsku 
og áhuga á matargerð, hvetja ungt fólk 
til dáða og veita innblástur í öllu því 
sem viðkemur mat og matarmenningu. 

Stífar æfingar
Kokkalandsliðið hefur æft af miklum 
krafti síðasta eina og hálfa árið. Í 

vikunni var afraksturinn kynntur í 
hádegisverði fyrir blaðamenn, styrkt-
araðila og aðstandendur liðssins . . . 
þ. e. sá hluti sem er heitur. Svo er líka 
keppt í köldu borði. Til þess að eiga 
von um sigur þarf að fara saman fag-
mennska, hugmyndaauðgi og listrænt 
innsæi. Yfir þessu öllu búa íslenskri 
matreiðslumenn. Síðasta áratug hafa 
íslenskri matreiðslumen ítrekað sýnt 
það og sannað. Ágætur mælikvarði á 
stöðu matreiðslulistarinnar í hverju 
landi er hversu margir alþjóðlegir 
dómarar koma frá viðkomandi landi. 
Nú fylla íslensku dómarnir tuginn – og 
jafnvel ríflega það. Miðað við höfðatölu 
er þetta enn eitt heimsmetið. 

Möguleiki að  
komast á pall
Þrátt fyrir aðstöðumun eiga Ís-
lendingar raunverulegan möguleika á 
því að hreppa verðlaun á heimsmeist-

aramótinu í Lúxemborg. Keppnin er 
haldin á fjögurra ára fresti þar mætast 
yfir 700 af færustu matreiðslumönnum 
heims. Við búum að því fremstu þjóð-
irnar í matreiðslu þessi misserin eru 
frændur okkar á Norðurlöndunum, 
en Svíar eru til að mynda ríkjandi 
heimsmeistarar. Okkar menn búa að 
því að geta sótt í reynslubrunn þessara 
vinaþjóða og ekki síður í þá staðreynd 
að norræn matreiðsla er í hávegum 
höfð þessi misseri. 

Hvar er fálkaorðan? 
En að dugar hins vegar ekki til. Klúbbur 
matreiðslumanna hefur unnið þrek-
virki í því að halda úti öflugu lands-
liðsstarfi, þjálfunarbúðum og faglegu 
starfi af öllu tagi. Hafliði Halldórsson, 
formaður klúbbsins, og félagar hans, 
ættu allir að fá fálkaorðu. Svo má 
auðvitað ekki gleyma því að íslensk 
stórfyrirtæki eins og Icelandair, Marel 
og Icelandic group standa dyggilega 
við bakið á kokkalandsliðinu, sem og 
Íslandsstofa og fjöldi annara fyrirtækja. 

Skilar sér í budduna
Íslenska kokkalandsliðið setur markið 
hátt í Lúxemborg. Fram að þessu hefur 
það þótt frábær árangur að vera í einu 
af efstu tíu sætunum. Nú stefna menn 
hins vegar á að ná inn í topp fimm 
hópinn. Slíkur árangur yrði stórkost-
legur! Ekki síst ef tekið er tillit til þess 
að kokkalandslið nágrannaríkjanna, 
eins og Svíþjóðar og Noregs, eru með 
tíu til tuttugu sinnum meira fjármagn 
til að leggja í keppnina og undirbún-
inginn. Í þessum löndum kemur hluti 
af þessum stuðningi frá hinu opinbera, 
enda sjá ráðamenn í hendi sér að góður 
árangur í alþjóðlegum matreiðslu-
keppnum skilar sér beint í aukinni sölu 
á matartengdum afurðum og auknum 
ferðamannastraumi. 

Gerum eins og þeir bestu
Talsverðar líkur eru á því að íslenska 
kokkalandsliðið nái góðum árangri á 
heimsmeistaramótinu. Þann árangur 
munum við fyrst og fremst getað 
þakkað þrotlausu og óeigingjörnu 
starfi fjölda kvenna og manna úr 

stéttinni, aðstoðarmönnum, birgjum 
og og velunnurum. Vonandi opnast 
augu stjórnvalda fljótlega fyrir því að 
þetta afreksfólk er þjóðinni jafn mikils 
virði og hin sem elta bolta eða keppa í 
öðrum íþróttum. Til viðbótar er bein 
tenging á milli árangurs kokkalands-
liðsins og aukinna gjaldeyristekna 
þjóðarbúsins. Þessu komust frændur 
okkar á Norðurlöndunum að fyrir all 
nokkrum árum og stjórnvöld í þessum 
löndum standa þétt við bakið á sínum 
afreksmönnum í matreiðslu. Ekki er 
hins vegar hægt að greina viðlíka fram-
sýni íslenskra ráðamanna – a.m.k. ekki 
ef rýnt er í fjárlagafrumvarp næsta árs. 
Hvar er opinber íslensk matarstefna?

ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.isBIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr mörgum 
gerðum bíla án þessa að taka heddin 
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, 
Nissan og Opel ef spíss slitnar.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 

matarsíða svavars

Fulltrúar fjögurra bakhjarla, ásamt  Hafliða Halldórssyni, skrifa undir samning 
við kokkalandsliðið.

Matarblaðamaður ræðir við Hafliða.

Smáatriðin skipta máli. Viktor Örn 
leggur lokahönd á diskana.

Fallegur og fjölbreyttur forréttur kokkalandsliðsins úr íslensku hráefni.



Vélsm. Foss ehf. 

Öflugurar og fyrirferðar litlar vindur í smá og stór skip . Á stjórnborðinu má m.a. 
sjá þrýsting í vökvakerfum, hraða í köstun og hífingu, lengd á tógi/vír í sjó. 

                      Stjórnborð                  Dragnótar-/togvindur.

www.fossehf.is
ari@fossehf.is
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Svavar 
Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Allir þurfa hjarta
Í flestum bæjum, þorpum og hverfum í veröldinni, þar sem byggð er þétt, 
verða til einhvers konar samkomustaðir fyrir fólkið í nágreninu. Oftar en 
ekki verða slíkir staðir að hjarta hverfisins. Stundum þjóna kirkjur eða 
torg þessu hlutverki en víðast eru þetta barir, veitingastaðir eða kaffihús. 
Ísland er hins vegar að vissu leyti undantekning vegna þess hversu hér er 
dreifbýlt og borgarmyndun í raun komin stutt á veg. Víða um land eru þó 
alls kyns bryggjukaffistaðir en það sem hins vegar vantar í flesta bæi og 
hverfi er lítil hverfiskaffihús sem opið er frá morgni til kvöld og flestir úr 
nágrenninu koma á nokkrum sinnum í viku. Óskandi væri að slíkir staðir 
yrðu til í hverfum Hafnarfjarðar og Garðabæjar. 
Samkomustaður
Jafnvel þótt fjöldi kaffihúsa hafi sprottið 
upp síðustu ár í miðbæ Reykjavíkur og 
fleiri miðbæjum, eru hverfiskaffihúsin 
fá. Margir þeir sem matarblaðamaður 
hefur rætt þessi mál við, telja að erfitt 
sé að reka svoleiðis staði og benda 
benda á mörg sorgleg dæmi máli sínu 
til stuðnings. En til er fólk sem hefur 
þó enn trú á þessari hugmynd – fólk 
sem telur að samkomustaður sé hverju 
samfélagi nauðsyn. Í byrjun mánaðar-
ins var opnað nýtt kaffihús á móts við 
Melabúðina og Vesturbæjarlaugina í 
Reykjavík. Það er hugsað sem svona 
staður, miklu frekar samkomustaður en 
kaffihús, segir Margrét Matreinsdóttir, 
vertinn á Kaffihúsi Vesturbæjar. 

Heiðarlegt kaffihús
Það sem af er hefur gengið vel og 
þegar matarblaðamaður leit inn eitt 

síðdegið á dögunum var nánast fullt út 
úr dyrum. Setið var við öll borð og fólk 
skrafaði og sötraði kaffi eða maulaði 
eitthvað góðgæti. Margrét segir að 
viðtökurnar hafi farið fram úr björt-
ustu vonum. Allt frá því að opnað var 
6. október, hafi verið svona mikið að 
gera. „Maður heyrir og sér á fólki að 
allir eru ofboðslega þaklátir fyrir að 
fá nú loksins hverfiskaffihús í vestur-
bæinn,“ segir Margrét. „Það eru strax 
komnir fastakúnnar og ég held að það 
megi þakka því að við reynum að vera 
heiðarlegt kaffihús.“

Gott kaffi og  
einfaldur matur
Með þessu á hún við að maturinn er 
einfaldur, kaffið er gott og það eru 
engin látalæti eða stælar. Þetta er 
hverfis kaffihús, á að vera það og er er 
það. Umhverfið er afslappað, andrúms-

loftið gott, þjónustan til fyrirmyndar og 
matseðillinn einfaldur en fjölbreyttur, 
hægt er að fá alls kyns kaffi, bakkelsi 
og mat. Matarblaðamaður er sérstak-
lega hrifinn af því að hafa vínilplötu-
spilara í veitingarýminu, þar sem gestir 
geta valið tónlist og skipt um plötu. Á 
matseðlinum má meðal annars finna 
þrjár tegundir af hafragraut, bleikju og 
harðfisk með smjöri. „Við erum líka 
ofboðslega stolt af grænmetisborgar-
anum okkar“ segir Margrét. 

Frábær „veggie“ borgari
Matarblaðamaður ákvað að láta slag 
standa og prófa hann, enda ham-
borgarar af öllu tagi hans ær og kýr. 
Grænmetisborgarinn á Kaffihúsi Vest-
urbæjar er í einu orði sagt frábær! Gott 

og safaríkt buffið með chili og frábærri 
sósu virka saman sem einstklega góð 
heild. Þetta er besti grænmetisborgari 
sem matarblaðamaður hefur smakkað 
– og þeir eru ekki fáir! Til að kóróna allt 
þetta er kaffið líka mjög gott. 

Grænt og gott
Kaffihús Vesturbæjar er líka grænt. 

Notað er lífrænt eða vistvænt hráefni 
þar sem það er hægt, afgangar fara í 
safnhaug og hvergi er að sjá plast eð 
bréfservéttur. Inni á snyrtingunum eru 
handklæði og tauservéttur og glerglös 
gera pappann óþarfan. Þetta mættu 
aðrir veitingastaðir taka sér til fyrir-
myndar. Margréti og félögum hennar 
hefur tekist að blanda hinu hárréttu 
uppskrift, góður matur, lipur þjón-
usta lærðra kaffibarþjóna, vinalegt 
andrúmsloft og afslöppuð stemming, 
gera ferð á Kaffihús vesturbæjar nánast 
að andlegri upplifun. 

Verður vonandi fyrirmynd
Fleiri mættu taka sér þetta skemmtilega 
litla kaffihús til fyrirmyndar. Staðurinn 
veit sjálfur hvað hann er . . . hann er 
vissulega heiðarlegur. Það allra besta 
er þó að svo virðist sem tekist hafi að 
sanna að hverfiskaffihús geti gengið. 
Varla er það svo að Vesturbærinn í 
Reykjavík, eins góður og hann er, sé 
svo einstakur að ekki sé hægt að gera 
svipaða hluti í öðrum hverfum. Matar-
blaðamaður hvetur Hafnfirðinga og 
Garðbæinga til að feta í fótspor Vestur-
bæinga og opna heiðarleg hverfiskaffi-
hús ... og gera þau að miðstöð og 
hjarta hverfisins - Norðurbæjarkaffi, 
Hvammakaffi, Flatakaffi o.s.frv. Mikið 
yrði nú gaman ef það gengi eftir. 

„Maður heyrir og sér á fólki að allir eru ofboðslega þakklátir fyrir að fá nú 
loksins hverfiskaffihús,“ segir Margrét Marteinsdóttir.
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Vopnaburður lögreglu hefur verið ræddur á Alþingi:

„Nauðsynlegt að hinir þjóðkjörnu full- 
trúar á Alþingi komi að þeirri ákvörðun“
Það hefur vakið mikil viðbrögð úti í samfélaginu að upplýst var um að 
lögreglan eignaðist 150 hríðskotabyssur, en fram kom í skýrslu innanríkis-
ráðherra fyrir tveimur árum að lögreglan ætti þá 60 slík vopn. Fram hefur 
komið að rætt sé um að slík vopn eigi að vera til taks í lögreglubílum en 
ríkislögreglustjóri hefur sagt að það sé ákvörðun einstakra lögreglustjóra. 
Allsherjarnefnd Alþingis fjallaði um málið í vikunni og hefur verið óskað 
eftir sérstakri umræðu um málið á Alþingi. Þessi mál hafa ekki mikið verið 
rædd undanfarin ár, enda þótt starfsaðstæður og launakjör lögreglu sem 
og framkoma hennar við almenna borgara, t.d. við einstakar handtökur 
og mótmæli hafi oft verið rædd í samfélaginu, í blöðum og á bloggum.

Í nóvember árið 2006 fóru fram um-
ræður utan dagskrár á Alþingi, þar 
sem vopnaburður lögreglumanna var 
ræddur sérstaklega. Hér verða birtar 
glefsur úr þeirri umræðu.

Þórunn Sveinbjarnardóttir,  
Samfylkingu

„Burt séð frá 
umræðunni um 
öryggisbúnað lög-
reglumanna er ljóst 
að fari lögreglan að 
vopnbúast munu 
glæpamennirnir 
gera það líka. Það 
skapar hættulegra og ofbeldisfyllra 
samfélag í stað þess að veita borgur-
unum betri vernd, og menn verða að 
horfast í augu við það. Menn verða 
líka að svara því hvaða vanda auk-
inn vopnabúnaður lögreglu eigi að 
leysa ef af slíku yrði. Hæstvirtur for-
seti. Það hefur komið fram, m.a. hjá 
framkvæmdastjóra Landssambands 
lögreglumanna, að landssambandið 
er ekki meðmælt því að lögreglan 
vopnist, til þess höfum við sérsveitina. 
[…]Það er nauðsynlegt að hváttvirtir 
þingmenn ræði það hér við þessa um-
ræðu og væntanlega nánar í störfum 
þingsins í vetur hvort einhver vilji sé 
fyrir því að fara inn á þessa braut hér 
á landi, eða ekki, og hvaða aðgerðir 
það kallar á eða hvort við viljum halda 
í gildi þess — hið menningarlega og 
siðferðislega gildi þess, vil ég halda 
fram — að hafa vopnlausa lögreglu-
menn á Íslandi.“

Björn Bjarnason,  
Sjálfstæðisflokki,  

dómsmálaráðherra
„Það hefur lengi 
verið ríkjandi 
stefna íslensku 
lögreglunnar að 
l ö g r e g l u m e n n 
séu óvopnaðir 
við almenn lög-
gæslustörf og 
hefur engin breyting orðið á þeirri 
stefnu þrátt fyrir vaxandi fjölmiðla-
umræðu um alvarleg mál þar sem 
lögregla hefur þurft að yfirbuga vopn-
aða einstaklinga. Það er skoðun mín 
að ekki sé ástæða til að hverfa frá 
þeirri meginstefnu að hin almenna 
lögregla í landinu sé óvopnuð við 
dagleg störf. Þessi mál eru reglulega 
til umræðu hjá lögregluyfirvöldum 
enda mikilvægt að lögreglan sé sjálf 
lykilþátttakandi í umræðunni þar 
sem um starfsöryggi lögreglumanna 
er að ræða.“

Kolbrún Halldórsdóttir,  
Vinstrihreyfingunni- 

grænu framboði
„Ég er í sjálfu sér 
ánægð með að 
heyra hæstvirtan 
dómsmálaráðherra 
lýsa því hér yfir að 
ekki sé ætlunin að 
hverfa frá þeirri 
meginreglu að lög-
reglan á Íslandi sé óvopnuð við störf 
sín. Það skiptir okkur verulegu máli að 
þeirri stefnu sé framfylgt enda vitum 
við það af rannsóknum sem gerðar hafa 
verið í nágrannalöndum okkar að ef 
hin almenna lögregla býst vopnum 
er voðinn vís. Þá kallar hún á meira 
ofbeldi. Það hafa finnskar rannsóknir 
sýnt fram á og Finnar hafa verið að 
gera átak hjá sér í að reyna að minnka 
notkun skotvopna hjá almennri lög-
reglu. Við erum því algerlega með það 
á hreinu að það þarf ekki og á ekki að 
að fara inn á þá braut.

Hins vegar skilur maður að lög-
reglan, sem í auknum mæli þarf að 
takast á við ribbalda og ofbeldisseggi 
við störf sín, þurfi á því að halda að 
hafa einhvern öryggisbúnað til taks 
hjá lögregluembættunum. Hér þarf að 
sjálfsögðu að fara bil beggja í þessum 
efnum. En það er auðvitað alveg klárt 
að við höfum ákveðna sérstöðu sem við 
þurfum að varðveita. Hin almenna lög-
gæsla á Íslandi á að fara fram án þess að 
lögreglan þurfi að vera vopnum búin.“

Dagný Jónsdóttir, Framsóknarflokki
„Varðandi vopna-
burð almennra 
lögreglumanna þá 
kalla þeir sjálfir 
ekki eftir þeirri 
breytingu. Lög-
reglumenn hafa 
ekki haft frum-
kvæði að því og það er mikilvægt að 
staðan haldist þannig að til þess þurfi 
ekki að koma. Hvorki lögreglumenn 
né glæpamenn almennt ganga með 
skotvopn þó að auðvitað séu sorglegar 
undantekningar á því, þ.e. í hópi 
glæpamanna. Það verður að haldast 
þannig. Að sjálfsögðu er ekkert úti-
lokað í þessum málum og ef þetta 
mundi þróast til verri vegar yrði að 
taka á því.“ 

Magnús Þór Hafsteinsson,  
Frjálslynda flokknum

„Sérsveitin er góð 
svo langt sem hún 
nær en það má 
spyrja sig hvort 
hún dugi alltaf 
til. Það má spyrja 
þeirrar spurningar 
hvort ástæða sé 
til að vopn séu til staðar á lögreglu-
stöðvum víða um land sem grípa 
mætti til eftir ákveðnum reglum ef í 
harðbakkann slægi. Þarna er ég nátt-
úrlega fyrst og fremst að hugsa um 
öryggi borgaranna og líka um öryggi 
lögreglumanna. Að lögreglumenn geti 
þá brugðist við aðstæðum sem kynnu 
að koma upp með mjög skömmum fyr-
irvara og varið hendur sínar og um leið 

varið borgarana. Ég ætla ekki hér og 
nú að taka afstöðu til þess hvort þetta 
eigi að gera en ég tel að við eigum að 
skoða þessi mál með opnum huga. Við 
verðum líka jafnframt að hafa í huga að 
vopnaburður lögreglu mun sennilega 
kalla á það að glæpamenn vígvæðist 
einnig á móti. Þetta er því mjög erfitt 
og vandmeðfarið mál.“

Eiríkur Jónsson, Samfylkingu
„Það sem ég vil 
hins vegar leggja 
sérstaka áherslu 
á er nauðsyn 
þess að Alþingi 
komi á einhvern 
hátt að þessum 
ákvörðunum af því 
að Ísland hefur verið, a.m.k. lengst af, 
friðsöm og vopnlaus þjóð og mikil 
þjóðarsátt hefur ríkt um það. Ef ætl-
unin er að gera breytingar á þessu, 
sem vel að merkja liggur fyrir tillaga 
um, þá er nauðsynlegt að hinir þjóð-
kjörnu fulltrúar á Alþingi komi að 
þeirri ákvörðun. Það má hreinlega ekki 
gerast að slík aukin vígvæðing hér á 
landi laumi sér inn bakdyramegin án 
fullnægjandi umræðu á þjóðþinginu 
og í andstöðu við þjóðina.“

Bjarni Benediktsson,  
Sjálfstæðisflokki

„Við fylgjum þeirri 
meginstefnu sem 
ráðherrann hefur 
kynnt hér að al-
menna lögreglan sé 
ekki vopnuð. Það er 
sama stefna og fylgt 
er í Noregi og Bret-
landi til að mynda. Það stendur ekki 
til að breyta því. Dómsmálaráðherra 
hefur á undanförnum þingum þurft 
að berjast mjög fyrir þeirri stefnu sinni 
að styrkja sérsveitina. Mér heyrist að 
þingheimur sé að verða meðvitaðri um 
að það hafi verið skynsamleg stefna og 
að hann hafi sýnt mikla framsýni með 
þeim áherslum sínum. Þetta er að sýna 
sig í störfum almennu lögreglunnar í 
þeim brotamálum sem við heyrum af 
í fréttunum. Það hefur ekki verið van-

þörf á þeirri styrkingu sem þar hefur 
verið barist fyrir og dómsmálaráðherra 
hefur beitt sér fyrir. Ég held að að það 
sé vel og við séum á réttri leið í þessum 
málaflokki.“

Jón Bjarnason,  
Vinstrihreyfingunni- 

grænu framboði
„Þetta er alvörumál 
í okkar þjóðfélagi 
þar sem við erum 
vopnlaus þjóð. 
Við höfum ávallt 
sótt mál okkar og 
varið okkur án 
vopna, að minnsta 
kosti nokkur hundruð undanfarin ár. 
Ekkert er fjær okkur en að vopnbúa 
starfsmenn þjóðarinnar við almenn 
störf. Það er mjög mikilvægt að standa 
vörð um og halda því stöðugt á lofti 
að almennir löggæslumenn beri ekki 
vopn.

Ég vil líka vara hér við þeim tón af 
vopnvæðingu sem virðist fara vaxandi 
í þjóðfélaginu ekki síst einmitt vegna 
gerða og orða hæstv. dómsmálaráð-
herra. Vöxt sérsveitar lögreglunnar 
og aukin verksvið hennar, jafnvel inn 
á almenn löggæslusvið, ber að var-
ast. Ég held að það eigi að setja enn 
skýrari mörk um verksvið þessarar 
vopnuðu sérsveitar, ef hennar er þörf, 
þannig að hún hvetji á engan hátt til 
aukinnar hörku í samfélaginu eða geti 
verið hluti af þeirri sýn að hér sé að 
verða til vopnuð löggæslusveit.

Fréttaflutningur til dæmis af mót-
mælum austur á landi þar sem lög-
gæslumenn komu að því er virtist með 
hjálma og skildi til þess að takast á við 
friðsama mótmælendur eða ferðafólk 
á hálendi Íslands þýðir auðvitað það 
að það er verið að gefa hörku-skila-
boð sem ég tel mjög mikilvægt, herra 
forseti, að við forðumst og höfnum 
alfarið.“

Skoðanir 
bæjarfulltrúa
Eins og fram kemur á bls. 2 sam-
þykkti bæjarráð Hafnarfjarðar 
ályktun gegn auknum vopnaburði 
lögreglu. Blaðið sendi öllum bæjar-
fulltrúum í Garðabæ fyrirspurn um 
þeirra viðhorf í þessum efnum. Blað-
inu barst eitt svar, frá Maríu Grét-
arsdóttur, bæjarfulltrúa M-listans, 
Fólksins í bænum. Hún taldi ótíma-
bært að tjá sig um málið þar sem 
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðsins 
myndi væntanlega upplýsa fljótlega 
hvernig nota eigi þessar byssur.

Auður Lilja Erlingsdóttir, þá vara-
þingmaður Vinstri grænna, spurði 
dómsmálaráðherra út í vopnaburð 
lögreglu á Alþingi árið 2007. Björn 
Bjarnason varð fyrir svörum og sagði 
meðal annars:

„Lögreglan skal alla jafna 
ekki vera búin skotvopnum við 
skyldustörf, en ef sérstakar aðstæður 
krefjast þess hefur lögreglan heim-
ild til vopnaburðar. Heimildir fyrir 
þeim valdbeitingartækjum lögreglu 
eiga sér stoð í lögreglulögum, nr. 
90/1996, og reglugerð nr. 774/1998 
um sérsveit ríkislögreglustjórans.

Af hálfu dómsmálaráðherra 
og ráðuneytis hans er fylgst náið 
með þróun alls öryggisbúnaðar 
sem getur gagnast lögreglu. Ný-
legt atvik í miðborg Reykjavíkur, 
þar sem af tilefnislausu var ráðist 
á starfsmenn fíkniefnadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
staðfestir enn frekar nauðsyn slíkra 
öryggisráðstafana að mati dóms-
málaráðherra.“
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Skrúfað frá krana: 
Fréttatilkynningafréttamennska
Þegar ég starfaði á fréttastofu út-

varpsins var stundum rætt á rit-
stjórnarfundum að fréttir ættu 

ekki að koma úr munni ráðherra eftir 
ríkisstjórnarfundi. Þangað væri hins 
vegar sjálfsagt að fara til að sækja svör 
og rökstuðning í málum sem væru til 
umfjöllunar í fréttum. Svipað var uppi 
á teningnum á ritstjórn Stöðvar 2 þegar 
ég starfaði þar. Eftir svona umræður 
urðu gjarnan einhverjar breytingar í 
hugarfari ritstjórnarinnar, en svo féll 
allt í sama farið. Fólk fór og hitti ráð-
herra, sem skrúfuðu frá krananum og 
úr urðu fréttir. 

***
Óskar Hrafn Þorvaldsson var 
fréttastjóri Stöðvar 2 þegar ég starfaði 
þar. Hann hafði í heiðri þumalputta-
reglu nokkra sem mér þykir góð. Hann 
vildi helst ekki láta birta fréttatilkynn-
ingar. Meginreglan var sú að fólk sem 
sendi frá sér yfirlýsingar og tilkynn-
ingar yrði að geta svarað spurningum 
fréttamanns, ætti rödd viðkomandi að 
heyrast. Enda er það svo, að þótt fólk 
eða fyrirtæki sendi frá sér yfirlýsingar, 
að þar er ekki endilega svarað spurn-
ingum sem vakna. 

***
Rétt er að halda því til haga að auðvitað 
er á stundum eðlilegt og sjálfsagt að 
birta fréttatilkynningar eða skrifa upp 
úr þeim fréttir og birta almenningi. 
Dæmi getur verið fréttatilkynning 
frá almannavörnum, heilbrigðisyfir-
völdum, lögreglu, Vegagerðinni eða 
öðrum yfirvöldum og fyrirtækjum. Það 
á til dæmis skýrt erindi við almenning 
hvar, hvenær og hvernig hægt er að 
sækja um „leiðréttingu“ stjórnvalda, 
hvaða skoðun sem fólk kann að hafa á 
aðgerðinni sem slíkri. 

Það er hins vegar langt í frá að allar 
fréttatilkynningar séu með þeim hætti. 
Og oft hafa ritstjórnir dómgreind til 
þess að meta þetta. Sama má kannski 
segja um ráðherra og hljóðnemann. 
Auðvitað geta ráðherrar miðlað mik-
ilvægum tíðindum þegar þeir eru 
spurðir almennra tíðinda. 

***
Þó er stundum eins og allt renni í 
gegn. Það getur átt sér ýmsar skýr-
ingar. Hvað viltu til dæmis segja við 
fréttamann sem er einn á helgarvakt á 
mikið sóttum vefmiðli sem þarf e.t.v. 
að „afgreiða“ 20 fréttir á einum og sama 
deginum? 

***
Undanfarið hafa samt sem áður verið 
all nokkur dæmi um að yfirlýsingar 
hafa verið sendar, stundum eftir dúk 
og disk, þegar við blasir að fólk eða 
stjórnendur stofnana eða fyrirtækja 
þurfa að svara brennandi spurningum. 
Nýleg dæmi má finna í fréttum um 
eigendaskiptin á DV, fréttir af brotum 
á samkeppnislögum og fréttir af vopna-
flutningum hingað til lands frá Noregi. 

***
Þetta er ekki ný þróun. Eitt allra aug-
ljósasta dæmið, sem fjölmiðlafólk 
þekkir ákaflega vel og lesendur vafa-
laust líka, er fréttaflutningur af dag-
legum störfum lögreglunnar. Sú var 
tíðin að morgunvakt á ritstjórn hófst 

gjarnan á því sem heitir (eða hét) 
„löggutékk“. Þá var hringt í lögreglu-
embætti hringinn í kringum landið 
og spurt tíðinda. Oft komu úr þessu 
fréttir. Þetta mun vera liðin tíð. Lög-
reglan sendir sjálf tilkynningar eða 
birtir á heimasíðu sinni, það sem hún 
telur fréttnæmt hverju sinni. Þá er það 
lögreglan sem í reynd stýrir sjálf frétta-
flutningi af eigin málefnum og verkum. 
Á þessu eru vissulega undantekningar 
og ýmis dæmi um frumkvæði fjölmiðla 
í þessum efnum, en spyrja má hvort 
það traust sem ítrekað mælist á lög-
reglunni, sé að öllu leyti verðskuldað, 
eða hvort þessi aðferð við fréttaflutning 
á einhvern hlut að máli? 

***
Tæplega myndi almenningur sætta 
sig við að Eimskip og Samskip stýrðu 
öllum fréttaflutningi af sjálfum sér. Eða 
bankar? Fjárfestar? LÍÚ? Ríkisstjórnin? 
Og hér var nefnd lögreglan. 

***
Í fréttum af eigendaskiptum DV var 
mjög áberandi að andstæðir pólar 
kölluðust á í yfirlýsingum, en gáfu 
ekki kost á viðtölum. Af hverju skiptir 
þetta máli? Jú, hér var um að ræða 
eignarhald og hugsanlega breytingu á 
ritstjórn fjölmiðils sem miðlar upplýs-
ingum og hefur mikil áhrif og daglegt 
líf okkar allra. 

***
Í fréttum af samkeppnislagabrotum 
hafa menn stundum ætlað að afgreiða 
mál með yfirlýsingu til fjölmiðla, en 
ekki svarað spurningum. Nefna má 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins vegna 
Mjólkursamsölunnar. Forstjórinn kom 
á endanum í viðtal, en ekki fyrr en að 
undangengnum miklum samfélags-
legum þrýstingi. Svona getur átt sér 
eðlilegar skýringar, svo sanngirni sé 
gætt. T.a.m. í þeim tilvikum að málum 
er ekki lokið. En til hins er líka að líta 
að mál af þessu tagi geta of gengið um 
í kerfinu árum saman og almenningur 
á heimtingu á upplýsingum og skýr-
ingum. Ekki bara hjá hinu opinbera. 
Einkafyrirtæki og íþróttafélög, svo 
dæmi séu tekin, eru hluti af samfé-
laginu og þurfa líka að gera almenningi 
skil á gjörðum sínum. 

***
Vopnaeign lögreglu er stærsta frétta-
málið af þessu taginu sem orðið hefur 
nýlega. Eftir að upplýst var um þre-
földun á hríðskotabyssueign lögreglu 
vöknuðu eðlilega fjöldamargar spurn-
ingar. Frumkvæði fjölmiðla hefur orðið 
til þess að upplýst hefur verið um að 
byssurnar voru ekki hundrað og fimm-
tíu. Raunar hefur vopnaeign íslenskra 
yfirvalda aukist um ein 310 stykki 
síðustu misserin, sumt þungavopn. 
Þetta er ekkert einkamál nokkurra yf-
irmanna í lögreglu og Landhelgisgæslu, 
eða einstakra ráðherra. Þetta eru mál 
sem varða allan almenning. 

***
Viðbrögð manna hafa verið fálmkennd. 
Yfirlýsing barst frá innanríkisráðu-
neytinu, þar sem engum spurningum 
var svarað. Síðar kom yfirlýsing frá lög-
reglunni og síðar frá Gæslunni. Eitt 
hið furðulegasta í þessu máli öllu var 
facebook status frá aðstoðarmanni for-
sætis- og dómsmálaráðherra þar sem 
fram komu efnislega fram þær upp-
lýsingar að vopnin frá Noregi hefðu 
fengist gefins og menn ættu bara að 
þegja. Enn undarlegri var facebook 
status frá sjálfum forsætisráðherranum 
sem sneri alvarlegu máli sem snertir 
allan almenning upp í ósmekklegan 
brandara um að fólk ætti ekki að skjóta 
fyrst og spyrja svo. 

***
Alþingi sýndi aftur á móti skjót við-
brögð. Enda gerir löggjafinn sér grein 
fyrir því að vígvæðing er ekki einkamál 
einstakra stofnana. Ríkislögreglustjóri 
var umsvifalaust kallaður á fund þing-
manna og neyddist við það tækifæri 
til að veita fjölmiðlum viðtal, en hafði 
ekki látið ná í sig fram að því. Enn hefur 
mörgum spurningum sem til hans var 
beint þó verið látið ósvarað. Forstjóri 
Landhelgisgæslunnar hefur líka komið 
í viðtöl og sumpart tregur staðfest upp-
lýsingar sem fjölmiðlar hafa aflað með 
öðrum hætti, mikið til frá Noregi. 

***
Þetta eru bara örfá dæmi og langt í frá 
nokkur tæmandi úttekt á því hvernig 
stofnanir og fyrirtæki úti í samfélaginu 
reyna að stýra umfjöllun um sig sjálf. 
Fjölmiðlarnir sem hafa það hlutverk að 
upplýsa detta stundum niður á hælana 
og birta fréttatilkynningarnar og yfir-
lýsingarnar athugasemdalaust, jafnvel 
vitandi vits um að þær svara ekki þeim 
spurningum sem þeir vilja spyrja. 

***
Þá er áhugavert að rifja aftur upp þum-
alputtaregluna hans Óskars Hrafns. 
Hvers vegna skyldu fjölmiðlarnir birta 
yfirlýsingar athugasemdalaust, þegar 
vitað er að þær svara ekki augljósum 
spurningum? Og líka þegar fjölmiðl-
arnir hafa jafnvel skjalfesta og skýra 
vitneskju um að reynt sé að beina um-
ræðu frá aðalatriðum máls? Nýjustu 
fréttir af vopnamálum gefa til kynna 
að fjölmiðlarnir vilji ekki láta staðar 
numið þótt það berist fréttatilkynning. 
Það eitt og sér eru góðar fréttir fyrir 
almenning og vonandi halda fjölmiðl-
arnir áfram að vera á tánum í þessum 
efnum.

fjölmiðlar
Ingimar Karl  

Helgason
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HARDKORNA
Hin einu sönnu

H A R Ð K O R N A D E K K
Íslenskt hugvit með umhverfi og öryggi að leiðarljósi.

DEKK

– stórauka veggrip í hálku
– má keyra á allt árið
– auka rásfestu
– valda hverfandi svifryki
– virka allan líftíma dekksins

„Ég er búinn að nota 
Harðkornadekkin í heilt ár  
á pickup bíl. Þetta eru ein 
þau bestu dekk sem ég 
hef notað. Bíllinn er 
rásfastari og um leið mýkri 
í akstri á Harðkorna-
dekkjunum en á öðrum 
dekkjum sem ég hef 
notað. Ég mæli eindregið 
með Harðkorna-
dekkjunum.“  

Sigurður Hafliðason 
forstöðumaður Þjónustu-
miðstöðvar Garðabæjar.

"Í stefnumiði Isavia er m.a. 
lögð áhersla á að lágmarka 
áhættu, stuðla að auknu 
öryggi og hafa umhverfis-
mál í öndvegi.  Það er því  
í góðu samræmi við 
stefnumið Isavia að hafa 
bifreiðar okkar á Harð 
kornadekkjum. Góð reynsla 
og hagstætt verð styður 
enn frekar þessa 
ákvörðun."

Vilhjálmur Karl Karlsson 
Verkefnastjóri Fjármálas-
viði / Innkaupadeild.

„Við hjá Öryggismiðstöðinni 
erum með allan okkar bíla- 
flota á heilsársdekkjum.  
Undanfarin ár höfum við 
notað Harðkornadekkin 
með iðnaðardemantinum 
og hafa þau reynst vel í 
hálku og snjó. Dekkin 
uppfylla okkar markmið um 
að vera umhverfisvæn og 
örugg. Getum því með góðri 
samvisku mælt með 
Harðkornadekkjum.

Reynir Valbergsson, frkvstj. 

„Fyrir tæpu ári settum við 
Harðkornadekk undir 
forgangsbifreiðina okkar. 
Það er samdóma álit þeirra 
sem keyrt hafa bifreiðina 
að þau standist allar okkar 
kröfur um öryggi og mýkt 
við þau störf sem við 
sinnum. Dekkin eru hljóðlát 
og ekki sjálfgefið að dekk 
með þessa eiginleika séu á 
viðráðanlegu verði.“  

Borgþór Vignisson, 
formaður Björgunar-
félagsins Eyvindur, Flúðum.

markað sér skýra stefnu í 
umhverfismálum og 
viljum við forðast 
nagladekkja-notkun og 
stuðla þannig að minnkun 
svifryksmengunar. Eftir 
góða reynslu af notkun 
Harðkornadekkja frá 
haustinu 2012 munum við 
áfram velja Harðkorna-
dekk umfram önnur dekk.“ 

Gunnar Guðnason,  
umsjónarmaður tækja   

Björgunarfélagið 
Eyvindur Flúðum

FRÁBÆR MEÐMÆLI...
www.hardkornadekk.is

611  7799

PANTIÐ Á:panta@hardkornadekk.is

Í Harðkornadekkjum eru
iðnaðardemantar sem...

[ [Ath. iðnaðardemanta er ekki að finna í 
neinum öðrum „korna“ dekkjum á Íslandi.

frá traustum og kröfuhörðum viðskiptavinum.

...öruggust 
í prófunum*
Rannsóknir fagaðila tala sínu máli...
Samkvæmt rannsókn Sweden Vej og Traficc Institut (VTI *) á 
vetrardekkjum komu Harðkornadekkin mun betur út en önnur þekkt 
merki á markaðnum, m.a. þegar skoðuð var virkni dekkjanna við 
frostmark. Við þær aðstæður verða flest óhöpp í umferðinni. 

Harðkornadekk ættu því að vera fyrsti kosturinn fyrir 
þá sem vilja auka öryggi sitt og stuðla að betra 
umhverfi, þar sem  þau valda hverfandi svifryki 
og eru endurnýtt hráefni

www.hardkornadekk.is/pages/profanir-dekk

hardkornadekk.is     panta@hardkornadekk.is 

Garðbæingar í samstarf 
við Akureyringa
Leikskólar í Garðabæ hafa tekið 

að sér hlutverk starfsþró-
unarskóla með samningi við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
því felst að veita kennaranemum í leik-
skólafræðum fræðslu og þjálfun í sam-
ræmi við markmið náms- og kennslu-
skrár kennaradeildarinnar, jafnframt 
er sjónum beint að innri starfsþróun 
skólanna. Greint er frá verkefninu á 
heimasíðu Garðabæjar. 

Þar segir að kennurum starfsþró-
unarskóla, sem taka að sér æfinga-
kennslu kennaranema í Háskólanum 
á Akureyri, gefist kostur á því að innrita 
sig sem nemendur í námskeið kennara-
deildar. Einnig getur leikskólinn óskað 
eftir að fá aðstoð við rannsóknarstarf 
um leið og kennurum kennaradeildar 
Háskólans er heimilað að vinna að 
rannsóknum á sviði kennslu- og upp-
eldisfræða innan starfsþróunarskólans. 

Samsvarandi samstarf er við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands í 

formi heimaskóla en litið er svo á að 
menntun leikskólakennara sé sam-
starfsverkefni Háskóla Íslands annars 
vegar og leikskóla hins vegar. Á vett-
vangi öðlast neminn reynslu og innsýn 
í skólastarfið og í háskólanum fær hann 
tækifæri til að vinna úr reynslu sinni 
og skoða hana í fræðilegu ljósi. 

Með þessu er vonast til að fleiri 
leikskólakennarar komi til starfa á 
leikskólum Garðabæjar eftir að þeir 
ljúka námi.

Endurspeglar tíðar-
anda nýrrar aldar
Sýningin Vara-litir verður opnuð í 

Hafnarborg á morgun, laugardag. 
Þetta er sýning á málverkum eftir 

sjö samtíma myndlistarmenn sem allir 
eru fæddir eftir 1970 og vinna mark-
visst að málaralist í sköpun sinni. Á 
sýningunni verða sýnd ný verk eftir 
Gabríelu Friðriksdóttur, Guðmund 
Thoroddsen, Helga Þórsson, Huldu Vil-
hjálmsdóttur, Ragnar Þórisson, Þorvald 
Jónsson og Þórdísi Aðalsteinsdóttur. 
Sýningarstjóri er Birta Fróðadóttir. 

Í kynningu á sýningunni á vef 
Hafnarborgar segir að sýningin „ein-
kennist af litaflaumi og frásagnargleði. 
Bjartir og fjörmiklir litir eru áberandi á 
sýningunni og undirstrika óttaleysi og 
hispurslausa tjáningu listamannanna. 
Verkin eru öll hlutbundin en lista-
mennirnir fást við myndefni sem þau 
vinna á persónulegan hátt bæði hvað 
varðar myndræna útfærslu og vinnu-
aðferðir.“

Þá eigi verkin á sýningunni það 
sameiginlegt að vera hlaðin litum og 
formum, sem endurspegli tíðaranda 
þessarar aldar „þar sem ofgnótt upp-
lýsinga hleður hvert augnablik. Í verk-
unum kallast á margslungnir heimar 
ólíkra listamanna þar sem hlutir og 

verur leika lausum hala. Sýningin 
streymir um rýmið og persónuleg 
sköpun rennur saman við heildarflæði 
sýningarinnar. Taumlaus tjáning og 
litagleði Vara-lita er kærkomin hressing 
í rökkvuðu skammdeginu - og aðdrátt-
arafl verkanna í heild óhjákvæmilegt.“

Bugltónleikarnir framundan
Þann 13. nóvember n.k. verða 

haldnir hinir árlegu Bugltón-
leikar í Grafarvogskirkju. Þetta er í 12. 
skiptið sem Lionsklúbburinn Fjörgyn 
stendur fyrir slíkum tónleikum til 
styrktar Barna og unglingageðdeld 
Landspítalans. Um mikla tónlist-
arveislu er að ræða, segir í fréttatil-
kynningu, þar sem fjöldi landskunnra 
tónlistarmanna hefur ávallt gefið 
alla sína vinnu og gert tónleikana að 

veruleika öll þessi ár. Að þessu sinni 
kemur fram úrvalslið sem endra nær 
og má þar nefna m.a. Ragga Bjarna, 
Friðrik Ómar, Matta og Jógvan, 
Voices Masculorum, Pál Rósinkranz 
og Margréti Eir, KK, Bergþór Páls-
son, Gissur Pál, Reginu Ósk, Guð-
rúnu Gunnarsdóttur, Guðrúnu Árný 
Karlsdóttur, Kristján Jóhannsson og 
Karlakór Reykjavíkur. Hægt verður að 
nálgast miða m.a. á Midi.is. 

Þakkaði fyrir að ekki varð slys
Í Birkiberginu er fjöldi annarra 

barna en líka unglingar á bílum 
og aðrir sem muna ekki eftir börnum. 
Brekkan eftir að komið er inn í Birki-
berg er hættuleg og einnig blind-
beygja eftir hús númer 6. Ég var um 
daginn með annan tvíburann sem var 
á hjóli en ég gangandi, barnið hrakt-
ist út á götuna undan trjágreinum 
sem vaxa út á mjóa gangstéttina og 
í því kom bíll á að minnsta kosti 50 
km hraða út úr blindbeygjunni. Ég 
þakkaði fyrir að þarna varð ekki slys,“ 
segir Jóhanna Elín Stefánsdóttir, 
grunnskólakennari og þriggja barna 
amma í bréfi til Hafnarfjarðarbæjar. 
Hún bendir á í bréfinu að fjöldi barna 
og unglinga sé í hverfinu, auk barna-
barna hennar, sjö ára tvíbura og níu 
ára drengs. 

Hún fór fram á að settar yrðu 

hraðahindranir í götuna; í brekkuna 
á móts við brunahanann og svo eftir 
hús númer 6 við götuna. „Á þessum 
stöðum truflar hraðahindrun ekki 
útakstur af bílastæðum og ætti ekki 
að valda neinum vandræðum, aðeins 
að minna fólk á að aka hægar.“

Undirbúningshópur um umferð-
armál fjallaði um málið á dögunum 
og synjaði þessari beiðni. 

Segir hópurinn að umferðarhraði 
hafi verið mældur. Mesti hraði við 
hús númer 6 hafi mælst 23,2 km/klst. 
niður götuna. Mesti hraðinn hefði 
mælst 36 km/klst. Hámarkshraði í 
götunni sé 30 km/klst. 

Undirbúningshópur um umferðar-
mál „sér ekki ástæðu til þess að sett 
verði upp hraðahindrun í Birkibergi 
þar sem umferðarhraði mælist mjög 
lítill, “ segir í niðurstöðu hópsins.

Vel sótt Hansahátíð
Laugardaginn 25. október síð-

astliðinn stóð Byggðasafn 
Hafnarfjarðar fyrir Hansahátíð 

í Pakkhúsinu sem tókst í alla staði mjög 
vel og var vel sótt, segir á vef Hafnar-
fjarðarbæjar. 

Boðið var uppá fróðlega fyrirlestra, 
tónlistaratriði, leikrit og brauðmeti 
bakað eftir miðalda uppskriftum auk 
þess sem „Annríki, þjóðbúningar og 
skart“, kynntu tóvinnu og gamla snúru-
lagða og kornsetta víravirkið.






