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Íhuga að láta rífa „Kató“
Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði íhuga 

að láta rífa húsnæði Kató, en reisa 
í staðinn íbúðarhúsnæði. Kató er 

á lóðinni bak við St. Jósefsspítala. Þar er 
leikskóli í dag, sem eftir sameiningu við 
leikskólann Smáralund, heitir nú Brekku-
hvammur. 36 börn eru í vist á Kató. Þar er 
meðal annars rekið eldhús, en hitt húsnæði 
skólans, þar sem áður var Smáralundur, er 
all nokkuð frá, ofan við Suðurbæjarlaugina. 

Innan af framkvæmdasviði bæjarins 
heyrist að rætt hafi verið um önnur afnot 
fyrir lóðina í framtíðinni. Jafnvel að þar 
verði íbúðarhús í takt við hugmyndir 
um þéttingu byggðar. Það sé í höndum 
fræðsluyfirvalda og loks bæjarstjórnar 
að ákveða framtíð Kató. 

Magnús Bjarnason hjá Fræðslusviði 
Hafnarfjarðarbæjar segir að leikskóla-
börnum fækki milli ára og ýmislegt sé 

rætt í því sambandi. „Þetta er vissu-
lega ein leið sem maður hefur heyrt í 
umræðum, en það er alls ekki búið að 
ákveða þetta. Vonandi náum við því fyrir 
áramótin, hvernig menn ætla að gera 
þetta.“

Dadda Sigríður Árnadóttir, starfandi 
leikskólastjóri í Brekkuhvammi, sagðist 
ekki hafa heyrt af neinum áformum í 
þessa veru þegar blaðið náði af henni tali. 

Jólin nálgast. Þessi mynd af hafnfirskri jólastemningu gefur tóninn, en fjölbreytt dagskrá verður í Hafnarfirði og Garðabæ á 
aðventunni.  Sjá bls. 6.
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Hörð gagnrýni á 
áfengisfrumvarp
Félag atvinnurekenda gagnrýnir 

harðlega frumvarp um sölu 
áfengis í matvöruverslunum en 

segist samt sem áður fylgjandi inntaki 
frumvarpsins. 

Um 40 umsagnir hafa borist Alþingi 
um frumvarpið en það er til umfjöllunar 
í allsherjar- og menntamálanefnd þings-
ins. Umsagnir Samtaka atvinnulífins, 
Viðskiptaráðs og nokkurra fleiri eru já-
kvæðar í garð frumvarpsins. Hins vegar 
leggjast margir á móti. Þar á meðal eru 
Landlæknisembættið, Barnaheill, Um-
boðsmaður barna, Foreldrasamtök gegn 
áfengisauglýsingum ýmis sveitarfélög 
úti á landi, Félag félagsráðgjafa, og ýmis 
sveitarfélög úti á landi. 

Fram hefur komið hér í blaðinu að 
skoðanir um málið eru mjög skiptar. 
Meðal röksemda gegn málinu hefur 
verið nefnt að núverandi fyrirkomulag 

vinni engan veginn gegn einstaklings-
frelsi, enda þótt því hafi verið haldið 
fram. Einngi að það vinni gegn lýð-
heilsumarkmiðum. Einnig hefur komið 
fram að ekki er eining um málið meðal 
kaupmanna. Þannig hafa Fjarðarkaup 
í Hafnarfirði ekki lýst stuðningi við 
málið og Jón Gerald Sullenberger, 
kaupmaður í Kosti í Kópavogi, lýst 
andstöðu við að sterkt vín verði selt í 
matvörubúðum. 

Auglýsingabann
Félag atvinnurekenda gagnrýnir fyrst 
og fremst að í frumvarpinu sé ekki 
aflétt auglýsingabanni á áfengi. Sam-
tök iðnaðarins nefna þetta einnig í 
umsögn sinni. Fjölmiðlanefnd sem á 
að framfylgja auglýsingabanni, bendir 
hins vegar á í sinni umsögn, að þar sem 
áfengi er auglýst, leiði það til vaxandi 

neyslu, einkum ungmenna. Vísað er í 
alþjóðlegar rannsóknir því til stuðn-
ings. Fleiri lýsa sig andvíga því að aflétta 
auglýsingabanni, en ekki er fjallað er 
um það í frumvarpinu. Blaðið hefur 
rætt við þingmenn, núverandi og fyrr-
verandi, sem hafa lýst áhyggjum af því 
að auglýsingabanni yrði aflétt. 

Hrákasmíð? 
Svo gripið sé niður í eina umsögn sér-
staklega þá er Félag atvinnurekenda 
mótfallið því að sterkt áfengi eigi að-
eins að selja yfir búðarborð, eins og 
gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Óljóst 
sé og tilviljanakennt hverjir megi selja 
áfengi, verði frumvarpið að lögum. 
Fleiri athugasemdir eru gerðar af hálfu 
Félags atvinnurekenda, en sérstaklega 
má nefna gagnrýni á það ákvæði frum-
varpsins að þeir sem afgreiða áfengi 
verði að vera 18 ára hið minnsta. Hæpið 
sé að átján ára unglingur eigi að fram-
fylgja því að jafnaldri eða manneskja 
sem getur verið tveimur árum eldri, 
kaupi ekki áfengi. Fleiri taka undir 
þennan síðasta punkt.

Sorpa heldur sínu 
striki þrátt fyrir kæru
Gert er ráð fyrir 2,7 milljarða 

króna gas- og jarðgerðarstöð 
í fjárhagsáætlun Sorpu bs. 

til ársins 2019, enda þótt kærunefnd 
útboðsmála hafi stöðvað samning 
um fyrirhugaða stöð. Í áætluninni 
er gert ráð fyrir hundruð milljóna 
króna framlögum sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu til fyrirhugaðra 
framkvæmda. Stjórn Sorpu sam-
þykkti rekstraráætlunina samhljóða. 

Sorpa vill ganga til samninga við 
danska fyrirtækið Aiken A/S um gas- 
og jarðgerðarstöðina. Framkvæmdin 
var ekki boðin út. Þetta var kært 
til kærunefndar útboðsmála sem 
stöðvaði samningsgerðina við Aiken 
meðan kærunefndin fjallar efnislega 
um málið. Kærunefndin segir meðal 
annars í úrskurði sínum að Sorpa hafi 
ekki sýnt fram á að lausn Aiken sé sú 
eina sem fullnægi kröfum Sorpu. Þá 
geti hún ekki réttlætt fyrri ákvörðun 
sína með vísan í undanþágur í lögum 
um opinber innkaup. 

Björn Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu sagði við blaði 
að áhrifin af ákvörðun kærunefndar-
innar væri einkum fólgin í töfum. 

650 milljónir  
frá sveitarfélögum
Í fjárhagsáætlun Sorpu fyrir árin 
2015-2019 er gert ráð fyrir gas- og 
jarðgerðarstöð Aiken, sem á að 
kosta 2,7 milljarða króna. Eigenda-
samkomulag um framkvæmdina 
var undirritað í fyrrahaust, segir 
þar. Einnig að í áætlunum sé gert 
ráð fyrir að framkvæmdir við 
stöðina í Álfsnesi og móttökustöð 
í Gufunesi hefjist á þessu ári og að 
framkvæmdum verði lokið 2016. 

Tekið er fram að samþykkt 
rekstraráætlunarinnar feli ekki í 
sér ákvörðun um fjármögnun þessa 
verkefnis. Samt sem áður er lagt til 
að eigendur Sorpu, sveitarfélgin á 
höfuðborgarsvæðinu, leggi til 650 
milljónir króna í stofnfé fyrir nýjum 
framkvæmdum. Hluti verði fjár-
magnaður af rekstri, meðal annars 
með hækkun gjaldskrár, og eitthvað 
verði fjármagnað með lánum. 

Stjórn Sorpu hafa verið kynntar 
hugmyndir um umtalsvert ódýr-
ari lausnir til gas- og jarðgerðar ef 
marka má fundargerðir. 

Hugmyndir um orkuvinnslu í Krýsuvík: 

Reyna að halda lífi 
í andvana viðræðum
Mér sýnist að HS Orka sé 

núna að reyna að halda 
lífi í andvana viðræðum 

við bæjaryfirvöld í Hafnarfirði sem 
hingað til hafa ekki verið neitt sér-
staklega spennt fyrir virkjunum í 
Krýsuvík,“ segir Ellert Grétarsson, 
formaður Náttúruverndarsamtaka 
Suðvesturlands. 

HS orka hefur nýlega óskað eftir því 
að viðræðum við Hafnarfjarðarbæ um 
hugsanlegar virkjanir í Krýsuvík verði 
haldið áfram. 

Ellert segir að virkjanir á Krýsu-
víkursvæðinu hafi átt að vera uppi-
staðan í orkuöflun fyrir álver í Helgu-
vík. „En núna þegar það er út úr 
myndinni sé ég ekki hvað mönnum 
liggur á að virkja á svæðinu.“

Náttúruperla  
eða iðnaðarsvæði? 
Ellert bendir á að Krýsuvík sé nátt-

úruperla og gríðarlega vinsæl sem 
útivistarsvæði. Það sé í miklu upp-
áhaldi hjá mörgum Hafnfirðingum 
og fleirum, sem séu alfarið á móti 
því að því verði breytt í iðnaðar-
svæði. „Þá er ferðaþjónustan, okkar 
stærsta atvinnugrein, að nýta svæðið 
til skoðunarferða en í Seltún koma 
að meðaltali eitt þúsund manns á 
dag yfir sumarmánuðina. Í því felast 

margvísleg tækifæri. Ég tel að bæjar-
fyrirvöld í Hafnarfirði verði að horfa 
í þessa þætti á undan hagsmunum 
Ross Beaty. Forstjóri HS Orku sagði í 
viðtali við Víkurfréttir fyrir nokkrum 
mánuðum að náttúran ætti að vera í 
öndvegi og auðlindin væri ekki ótak-
mörkuð. Ef hann vill láta taka mark 
á sér ætti HS Orka að láta Krýsuvík 
vera,“ segir Ellert Grétarsson. 

Íbúafundur í Garðabæ: 

Spurðu um Strætó og skólamat
Ferðir strætisvagna frá Álftanesi 

og inn í Hafnarfjörð voru meðal 
þess sem íbúar í Garðabæ 

spurðu um á ágætlega sóttum fundi 
um fjárhagsáætlun bæjarins fyrir 
næsta ári. Einnig var kallað eftir því 
að skólamatur yrði niðurgreiddur í 
meira mæli og að ekki ætti að auka 
álögur á barnafólk. 

Einnig komu fram hugmyndir um 
að veita eldri borgurum „góðan af-
slátt“ af fasteignagjöldum, auk þess 
sem kallað var eftir því að verkefnum 
Garðabæjar yrði úthýst í meira mæli 
en nú og voru nefndir leikskólar, 
íþróttahús, sundlaugar og tónlistar-
skóli. Þá kom einnig fram hugmynd 
um aukið íbúalýðræði og þeir fengju 
að taka þátt í stórum ákvörðunum, 

til að mynda um byggingar, en það 
mætti til dæmis gera með því að 
leggja fyrir kannanir. Margt fleira 
var rætt á fundinum, en greint er frá 
þeim helstu á heimasíðu Garðabæjar. 

Hægt er að senda bæjaryfirvöldum 
frekari ábendingar vegna fjárhagsá-
ætlunarinnar.

Um 40 manns mættu á fundinn en 
hann var haldinn í Sjálandsskóla.

Aðalfundur Keilis:

Endurnýjun í stjórn
Nýir stjórnarmenn verða kosnir 

á aðalfundi golfklúbbins 
Keilis, sem haldinn verður 

mánudaginn 9. desember. Ingveldur 
Ingvarsdóttir og J. Pálmi Hinriksson 
hafa ákveðið að gefa ekki kost á sér 
aftur. Pálmi hefur setið í stjórn frá 2001 

og Ingveldur frá 2009. 
Stjórn GK hvetur áhugasama til 

að gefa kost á sér til stjórnarsetu, en 
blaðinu er kunnugt um að Guðbjörg 
Erna Guðmundsdóttir sem hefur tekið 
þátt í starfi GK um árabil, sækist eftir 
stjórnarsæti.

ellert Grétarsson undrast að mönnum liggi á að virkja í Krýsuvík. ekkert álver 
muni rísa í Helguvík á reykjanesi.

Fjölmargar hugmyndir komu fram á íbúafundinum í Garðabænum.
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Gott grip  
    allt árið

Skoðaðu verð hjólbarða fyrir bílinn þinn  www.bjb.is. Komdu í BJB.

Dekk vinna með fjöðrunarkerfi bílsins, það er mikilvægt að 
dekkin séu í réttum hlutföllum og útfærslu til að tryggja 

góða rásfestu og grip. Vertu öruggari í umferðinni. 
Þú færð réttu dekkin hjá BJB. 
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Fólksbíladekk

      Jeppadekk

      

   Sendibíladekk
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   Sportjeppadekk

Jólin koma snemma hjá  
BJB pústþjónustunni
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Fellum niður vörugjöld  
af dekkjum á meðan  
birgðir endast.

Við bjóðum allt að 40% afsláttaf völdum stærðumsjá bjb.is

BJB býður úrval góðra dekkja á góðu verði fyrir veturinn frá  
Vredestein, Apollo og Federal  öll þjónusta á staðnum                                        
                                          

Veitingaþjónusta í 35 ár 

Framúrskarandi  

matreiðsla og góð þjónusta 

Hólshraun 3 · 220 Hafnarjörður · Símar 555-1810,  565-1810 · Fax: 565-2367 · veislulist@veislulist.is · www.veislulist.is

Hafðu samband og fáðu ráð
Veislur eru okkar sérgrein

ALHLIÐA VEISLUÞJÓNUSTA  
FYRIR HVERS KYNS VIÐBURÐI

Árshátíðir
Afmæli
Brúðkaup
Fundir
Erfidrykkjur
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Ríkissaksóknari kærði ákvörðun um að loka réttahöldum yfir vændiskaupendum: 

Lögregla og ríkissaksóknari 
á öndverðum meiði við Hæstarétt
Hæstiréttur hafnaði kröfu ríkis-

saksóknara um að réttarhöld 
í málum 40 karla sem ákærðir 

hafa verið fyrir vændiskaup verði 
haldin í heyranda hljóði. Hæstiréttur 
klofnaði í afstöðu sinni. Tveir dómarar 
af þremur vildu ekki hafa réttarhöldin 
opin vegna hagsmuna „brotaþola“ eins 
og segir í dómnum. Konan sem talin 
er hafa seld körlunum vændi, mun 
vera farin úr landi fyrir nokkru. Ekki 

er refsivert að selja vændi hér á landi. 
Vændiskaup eru hins vegar bönnuð 
og refsiverð. 

Meginregla í íslensku réttarfari er að 
réttarhöld séu haldin í heyranda hljóði, 
en öll réttarhöld í vændiskaupamálum 
hafa verið lokuð, samkvæmt ákvörðun 
dómara. 

Héraðsdómur hefur vísað til heim-
ildar í lögum um meðferð sakamála 
um að hafa réttarhöldin lokuð. Vísað 

er til ákvæða um að hlífa sakborningi, 
brotaþola, vandamanni þeirra, vitni 
eða öðrum sem málið varðar, eða af 
velsæmisástæðum. Þá væru réttarhöld 
í kynferðisbrotamálum ávallt lokuð, en 
bann við vændiskaupum sé að finna í 
kynferðisbrotakafla almennra hegn-
ingarlaga. Meirihluti hæstaréttar lítur 
einkum til þess að hlífa eigi konunni 
sem seldi vændið. Guðrún Erlends-
dóttir Hæstaréttardómara telur hins 
vegar að réttarhöldin eigi að vera opin. 

Löggan vill opið þinghald
„Mín skoðun er sú, sama og ríkissak-
sóknari núna, að krefjast þess að það 
sé opið þinghald,“ segir Alda Hrönn 
Jóhannsdóttir aðstoðarlögreglustjóri 
á höfuðborgarsvæðinu í samtali við 
blaðið. 

Aðstöðumunur
Vændiskaup voru bönnuð með lögum 
árið 2009. Í greinargerð með frumvarp-

inu sem Alþingi samþykkti, segir meðal 
annars að hlutverk löggjafans sé að 
sporna við sölu á kynlífi, „enda sé ekki 
ásættanlegt að líta á mannslíkamann 
sem söluvöru“. Þá sé gengið út frá því 
að ábyrgðin á slíkum viðskiptum séu 
á herðum kaupanda en ekki þess sem 
selur. Aðstöðumunur sé enda mikill. 
Það sé kaupandinn í krafti peninga eða 
annarar greiðslu sem hafi eiginlegt val 
í þessum aðstæðum og í lang flestum 
tilvikum sé staða hans mun sterkari en 
þess sem selur aðgang að líkama sínum 
til kylífsathafna. Þá er í greinargerðinni 
einnig bent á neyð seljenda og tengsl 
vændis og mansals. 

Vill draga úr eftirspurn
„Það að viðkomandi sé ekki nafn-
greindur, gerir að verkum að forvarnar-
gildið er ekki það saman. Þá höfum 
við of mikla eftirspurn. Við þurfum að 
stemma stigu við eftirspurninni. Það 
gerum við með því að það sé ekki lokað 
þinghald í málum af þessu tagi,“ segir 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir

Tugir dóma
Vændismálin sem nú eru fyrir héraðs-
dómi hófust með mansalsrannsókn. 
Stúlkan sem seldi körlunum vændi er 
farin úr landi, en hún mun hafa komið 
hingað til lands frá Austur-Evrópu. 

Nokkrir tugir dóma hafa fallið í 
vændiskaupamálum hérlendis, frá því 
að lög sem banna kaup á vændi tóku 
gildi. Flestir munu hafa játað brot sín 
og verið sakfelldir. Sektir hafa numið á 
bilinu 80-120 þúsund krónur. 

Fjórir dómar héraðsdóms hafa verið 
birtir þar sem eingöngu hefur verið 
fjallað um vændiskaup. Tveir sekt-
ardómar og tveir sýknudómar. Rétt-
arhöld í öllum þessum málum hafa 
verið lokuð. 
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Nefnd um stjórn fiskveiða, sem frumvarp núverandi sjávarútvegsráðherra 
er sagt byggja á, hafði eitt megin markmið: Að yrði sátt meðal þjóðarinnar 
um skipan þessara mála.

Aftur á móti virðumst við enn standa í þeim sporum að aðeins einn hópur fólks 
á að vera sáttur. Þeir sem fá kvótanum úthlutað. Þeir stærstu og voldugustu.

Orðið „sátt“ hefur mikið verið notað í umræðum um sjávarútvegsmál síðustu 
misserin og daga. 

Staðan er nefnilega sú að einstaklingar á bak við fyrirtækin sem fá úthlutað 
megninu af kvótanum eru fáir. Satt að segja mætti koma þeim fyrir í einum 
strætisvagni. Yfir þetta hefur verið skilmerkilega farið í fjölmiðlum og er rifjað 
upp í umfjöllun um væntanlegt frumvarp sjávarútvegsráðherra hér í blaðinu. 
Niðurstaða „sáttanefndarinnar“ var nefnilega engin sátt. Menn voru í raun 
aðeins sammála um eitt: Að áfram yrði veiddur fiskur við Ísland.

Sú leið sem nú hefur verið lögð til, að færa fáum stórútgerðarmönnum áratuga 
einkarétt á sameiginlegri auðlind, er ekki afurð sáttar, allra síst við þjóðina 
alla. En með þessari aðferð fá þeir voldugustu sínum kröfum framgengt. 

Sjávarútvegsfyrirtækjum gengur að sönnu mis vel. En það er ekki röksemd fyrir 
því að örfáir tugir manna geti í skjóli sameiginlegra gæða haft tögl og haldir í 
öllu samfélaginu. Það var vitlaust gefið í upphafi og það verðum við að laga.

Regluverkið okkar er einnig augljóslega gallað. Það sjáum við glöggt á sölu 
kvóta Stálskipa úr Hafnarfirði. Þar var bænum ekki boðinn forkaupsréttur. 
Með lagakrókum er hugsanlega hægt að færa rök fyrir því að slík niðurstaða 
standist. Það þýðir ekki að hún sé rétt. Það þýðir ekki að hún sé sanngjörn.

Þess vegna er verkefni okkar að taka til í lögunum með hagsmuni alls sam-
félagsins að leiðarljósi. Sú tiltekt getur ekki byggst á brauðmolakenningu 
frjálshyggjumanna.

Það viðhorf stjórnvalda sem birtist svo skýrt í órökstuddum flutningi Fiskistofu 
gefur aftur á móti ekki tilefni til mikillar bjartsýni.

Allir Íslendingar eru hagsmunaaðilar þegar kemur að fiskveiðum við landið, 
ekki aðeins stórútgerðin. Það verða stjórnvöld alltaf að hafa í huga, númer 
eitt, tvö og þrjú.

Ingimar Karl Helgason

Sátt við hvern?

Leiðari

Skora á stjórnvöld
Öryrkjabandalagið hefur hafið 

undirskriftarsöfnun, þar sem 
skorað er á stjórnvöld að inn-

leiða samning Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks. Söfnunin fer 

fram á vef bandalagsins, obi.is. Banda-
lagið bendir á að 151 ríki hafi þegar 
gert þetta, en aðeins fjögur Evrópuríki 
eigi það eftir, Ísland þar á meðal. 

Auka framlög til einkaskóla um 36 milljónir: 

Hjallastefnan færir út kvíarnar
Grunnskóli Hjallastefnunnar 

hyggst enn færa út kvíarnar 
og kenna í 6. bekk á næsta 

skólaári. Gerður var samningur við 
bæinn fyrr á árinu um að Hjalla-
stefnan fengi að hefja kennslu á mið-
stigi í Hafnarfirði, þ. e. í 5. bekk. Ekki 
var gert ráð fyrir þessu í fjárhagsá-
ætlun ársins hjá Hafnarfjarðarbæ, en 
Hjallastefnan sjálf hugðist greiða mis-
muninn fram að áramótum. Fræðslu-
ráð hefur nú samþykkt að bæta sjötta 

bekknum við en það var gert á fundi 
í vikunni. 

Fram kemur í tillögum fræðsluráðs 
með fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar-
bæjar í fræðslu og uppeldismálum, að 
til standi að hefja kennslu í sjötta bekk 
á vegum Hjallastefnunnar. 

Í tillögunni segir að fyrir liggi ósk 
frá Barnaskóla Hjallastefnunnar um að 
bæta sjötta bekknum við næsta haust. 
Gert er ráð fyrir ríflega 36 milljónum 
króna úr bæjarsjóði vegna þessa. Á 

móti kemur, segir í tillögunni, að bú-
ast megi við að þriðjungur þessarar 
fjárhæðar sparist í grunnskólum vegna 
fækkunar bekkjardeilda. Einnig segir 
að framlög til miðstigs skólans séu háð 
barnafækkun í leikskóladeild og hús-
næði Litla-Hjalla „verði tekið undir 
grunnskólastarf.“ 

Heildarkostnaður Hafnarfjarðar-
bæjar við grunnskóla Hjallastefnunnar 
verður 168 milljónir króna á árinu 
2015 samkvæmt tillögu fræðsluráðs. 

Dráttarvélar á Íslandi – enn og aftur
Út er kominn þriðji DVD diskur 

Hjalta Stefánssonar og Heiðar 
Óskar Helgadóttur um eldri 

dráttarvélar. Þau voru á ferðinni um 
landið í sumar og hittu mann og 
annan, segir í fréttatilkynningu. Á 
Suðurnesjum hittu þau útgerðarmann-
inn og bóndann Hermann Ólafsson 
sem hefur sankað að sér mörgum upp-
gerðum vélum. Á Akranesi fundu þau 
annan vélasafnara sem leitar uppi vélar 
til að gera upp. 

„Við ræddum við Ragnar Jónasson 
sem ungur heillaðist af Ferguson og 
í fræðsluhorninu kynnumst við ferl-
inu við pólýhúðun. Þá eru safnadeg-

inum á Hvanneyri gerð góð skil. Í 
Eyjafirðinum leynast víða dýrgripir 
m.a. Lanz Aldog, Kramer og Volvo. 
Við fræðumst um starfsemi Búsögu, 
búnaðarsögufélags Eyjafjarðar. Harry 
Ólafsson sýnir okkur hvernig hann 
breytti W4 bensínvél í díselvél. Við 
fáum að sjá uppgerðan MF 65 á beltum 
og hittum Örnólf í Hólakoti sem hefur 
sankað að sér vélum og dreymir um að 
gera þær upp. Á Suðurlandi er John 
Deere á fimmtugsaldri enn í notkun og 
á Síðu fundum við Oliver 60 frá 1947. 
Á bæ einum í Jökulsárhlíð eru á annan 
tug Ford véla í daglegri brúkun og við 
ræðum við Markús Sigurðsson sem 

er Deutz-grænn í gegn og hefur gert 
upp nokkrar vélar, þ. á m. Diggadigg 
sem við heyrum af. Við ræðum við 
áhugabónda í Garðabæ og fyrrum 
vinnumann á Jarðbrú sem kynntist 
einu David Brown vélinni sem kom 
í Svarfaðardal,“ segir meðal annars í 
lýsingu á framtakinu, 

Diskurinn er seldur á 3.800 krónur 
með virðisaukaskatti. Hægt er að nálg-
ast DVDS viskinn með tölvupósti: 
tokataekni@gmail.com og í síma 471 
3898. 

Einnig er hægt að fá eldri diskana 
á tilboðsverði með þeim nýja segir í 
tilkynningu. 

Íþróttahreyf-
ingin bregst við
Íþróttasamband Íslands hefur 
ákveðið að þeir sem hlotið hafa dóma 
á grundvelli kynferðisbrotakafla al-
mennra hegningarlaga megi ekki 
starfa hjá íþróttafélögum, hvorki í 
launuðu starfi né sem sjálfboðaliðar. 
ÍSÍ lét útbúa sérstakt eyðublað sem 
umsækjendur þurfa að fylla út, en 
þar er meðal annars veitt heimild til 
að sækja upplýsingar frá sakaskrá til 
að ganga úr skugga um þetta. Íþrótta-
bandalag Hafnarfjarðar fjallaði um 
eyðublaðið seint á síðasta ári. Bann 
við kaupum á vændi er að finna í kyn-
ferðisbrotakafla hegningarlaganna. 
Ekki hefur frést af því að neinum hafi 
verið neitað um starf hjá íþróttafé-
lögum vegna þessa.

Alda Hrönn telur að réttarhöld yfir 
vændiskaupendum eigi að vera opin.

menn sem hafa verið ákærðir fyrir 
vændiskaup vilja ekki láta sjást framan 
í sig. myndin var tekin í héraðsdómi 
við fyrirtöku í einu af málunum 40. 

Mynd: Pressphotos.biz.
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Allt frá konfektmola í fullbúna veislu!

kokulist.is - Sími 555 6655

Margt um að vera í aðdraganda jólanna: 

Margir viðburðir á aðventunni
Á sunnudaginn kemur er fyrsti sunnudagur í aðventu og má reikna með 
að margir geri sér glaðan dag að því tilefni og þótt tími tími Stekkjastaurs 
sé ekki kominn er ekki ósennilegt að hann eða bræður hans verði á sveimi. 

Hönnunarsafn Íslands
Glugga í anddyri safnsins verður breytt 
í jóladagatal í desember. Á hverjum 
degi fram að jólum verður einn hlutur 
í eigu safnisn sýndur og verður lögð 
áhersla á að draga fram fjölbreytn-
ina í safneign Hönnunarsafnsins. Á 
heimasíðu og facebooksíðu safnsins 
mun birtast umfjöllun um hvern hlut. 

30. nóvember kl. 14 – Halla Boga-
dóttir, formaður Félags íslenskra 
gullsmiða leiðir spjall með nokkrum 
af þeim gullsmiðum sem eiga verk á 

afmælissýningu Félags íslenskra gull-
smiða, Prýði, sem unnin er í samstarfi 
við safnið. 

6. desember kl. 12-17 - Ókeypis 
aðgangur á sýningarnar Prýði og Ertu 
tilbúin frú forseti? í tilefni tendrun 
jólaljósa á jólatré Garðabæjar við 
Garðatorg kl. 16. 

Í desember verður boðið upp á 
stuttar hádegisleiðsagnir um sýninguna 
Ertu tilbúin frú froseti? Leiðsagnirnar 
hefjast kl. 12: 15 og verður lögð áhersla 
á afmarkaðan hlut sýningarinnar og 

umfjöllunarefni hverju sinni. Nánari 
upplýsingar á heimasíðu og facebook-
síðu safnsins í desember. 

Íshús Hafnarfjarðar
ÍSHÚS HAFNARFJARÐAR er sam-
starfsverkefni keramik hönnuða, 
listamanna, iðn- og fræðimanna í 
framsæknu og skapandi umhverfi við 
höfnina í Hafnarfirði, Strandgötu 90. 
Vandað handverk er eitt aðalsmerkja 
ÍSHÚSS HAFNARFJARÐAR. Verið 
hjartanlega velkomin. 

Jólaopnun verður í ÍSHÚSI 
HAFNARFJARÐAR 

6. desember kl. 11-17
13. desember kl. 11-17
Menningar –og listafélag Hafnar-

fjarðar
Menningar –og listafélag Hafnar-

fjarðar býður upp á fjölbreytta dagskrá 
í Bæjarbíói á aðventunni. Meðal helstu 
viðburða má nefna: 

29. nóvember kl. 21 - Páll Rósin-
krans og Margrét Eir. 

6. desember kl. 16 – Pollapönk fjöl-
skyldutónleikar

7. desember kl. 16 – Einar Mikael 
og töfrahetjurnar 

12. desember kl. 21 – Laddi – Allt 
það best (í fyrsta sinn í Hafnarfirði) 

13. desember kl. 13 – Eiríkur Fjalar 
tekur á móti góðum Frostgestum. Fjöl-
skylduskemmtun. 

14. desember kl. 16 – Eiríkur Fjalar 
tekur á móti góðum Frostgestum

20. desember kl. 17 og 21- KK og 
Ellen jólatónleikar. Uppselt 

23. desember – Þorláksmessutón-
leikar (nánar auglýst síðar). 

Jólaþorpið
Í tólfta sinn rís Jólaþorpið í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Það verður opið um 
helgar á aðventunni frá kl. 12-18 og 
22. og 23. desember frá kl. 16-21. Boðið 
verður uppá fjölbreytta dagskrá alla 
opnunardagana og verða jólasveinar á 
vappi kl. 14-16. Á laugardögum verða 
úti-jólaböll kl. 15 og munu Lína lang-
sokkur, 

Pollapönkarar, Margrét Eir og Páll 
Rósinkrans, jólaálfar

Hafnarfjarðar, Rauðhetta og fleiri 
reki inn nefið. 

Nánari dagskrá jólaþorpsins má 
finna á www. hafnarfjordur.is 

Í Hafnarfirði og Garðabæ verður 
margt um að vera á aðventunni fyrir 
börn og fullorðna, bæði á götum úti og á 
vegum hinna ýmsu aðila og menningar-
stofnana. Á morgun, laugardag, verða 

jólaljósin tendruð á tveimur vinarbæj-
artrjám Hafnarfjarðar. Kveikt verður 
á jólaljósum Cuxhaventrésins kl.  15 
sem staðsett er við Flensborgarhöfn og 
á jólaljósum Frederiksbergstrésinsvið 

hátíðlega athöfn í Jólaþorpinu kl.  17. 
Þann 6. desember kl. 16 verða ljósin 

tendruð á jólatrénu við Garðatorg og 
verður jólasveinninn þar mættur til að 
gleðja gesti og gangandi. 

Hafnarborg: 
Í Hafnarborg mun tónlistin hljóma 
á aðventunni og listamenn segja frá 
verkum sínum. 

30. nóvember kl.  15 - Listamanna-
spjall með myndlistarmanninum 
Ragnari Þórissyni um verk hans á 
sýningunni Vara-litir. 

30. nóvember kl.  20 - Aðrir tón-
lekarnir í tónleikaröðinni Hljóðön. 
Kvartettinn Siggi mun leika verk eftir 
Giacinto Scelsi, Naomi Pinnock, Atla 
Heimi Sveinsson og Unu Sveinbjarnar-
dóttur þar sem kvartettforminu er velt 
fyrir sér og sameining hljóðfæranna 
fjögurra í einn hljóðheim eru hug-

leidd. Kvartettinn skipa fiðluleikararnir 
Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra 
Björgvinsdóttir, Þórunn Ósk Mar-
ínósdóttir, víóluleikari og Sigurður 
Bjarki Gunnarsson, sellóleikari. Að-
göngumiðar eru seldir á midi.is og í 
Hafnarborg. Miðaverð kr.2500/1500 

2. desember kl. 12 - Hanna Þóra 

Guðbrandsdóttir sópran og Antonía 
Hevesi píanóleikari koma fram á há-
degistónleikum. Tónleikarnir standa 
yfir í um hálfa klukkustund og eru 
öllum opnir á meðan húsrúm leyfir. 

6. desember - Syngjandi jól hefur 
verið fastur viðburður í Hafnarborg 
undanfarin 18 ár. Þar koma fram kórar 
Hafnarfjarðar og skemmta gestum 
allan daginn með fjölbreytti dagskrá. 
Kórameðlimir eru á öllum aldri, allt 
frá leikskólabörnum til ellilífeyrisþega. 

7. desember kl. 15 - Hulda Vil-
hjálmsdóttir myndlistarmaður verður 
með listamannaspjall um verk sín á 
sýningunni Vara-litir. 

Bókasafn Garðabæjar
Á Bókasafni Garðabæjar verður boðið 
upp á sögustund og jólaföndur um 
helgina auk þess sem árleg jólaleik-
sýning verður sýnd í desember. 

29. nóvember kl. 11:30 - Sögustund 
og jólaföndur 

6. desember kl. 14:30 - Jólaleik-
sýning „Þegar Trölli stal jólunum“ í 
leikgerð leikhópsins Miðnætti. 

Boðið er upp á sögustundir á safninu 
alla laugardaga kl. 11:30 

Bókasafn Hafnarfjarðar 
Dagskrá Bókasafns Hafarfjarðar í 
desember nafnið Kynstrin öll. Boðið 
verður upp á kennslu í jólaföndri og 
upplestur úr nýjum bókum fyrir börn 
og fullorðna. 

2. desember kl.  17:00 - jólaorigami
Anna María kennir gestum og gang-

andi að búa til origami jólaskraut
4. desember kl.  17:00 - upplestur 

fyrir eldri börn
Sigrún Eldjárn - Draugagangur á 

Skuggaskeri
Gunnar Helgason - Gula spjaldið í 

Gautaborg
4. desember kl.  20:00 - stóra upp-

lestrarkvöldið II
Stefán Máni - Litlu dauðarnir

Helga Guðrún Johnson - Saga þeirra, 
sagan mín

Ingibjörg Reynisdóttir - Rogastanz
Bryndís Björgvinsdóttir – Hafn-

firðingabrandarinn
Kaffihúsastemning í samstarfi við 

Súfistann og lifandi tónlist í hléinu. 
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir!



Allt eru þetta orð sem koma upp í hugann þegar við 
seljum eða kaupum fasteign.

Kíktu endilega í kaffi á Lækjargötuna eða hafðu samband við okkur. 
Bjóðum upp á frítt söluverðmat. Við hlökkum til að aðstoða þig. 

Starfsfólk RE/MAX Fjarðar

Guðrún
Framkvæmdastjóri 

820-0490

Hildur
Sölufulltrúi
775-9845

Ársæll
Sölufulltrúi
896-6076

Páll
Lögg.fasteignas.

861-9300

Víglundur
Sölufulltrúi
891-9981

RE/MAX Fjörður  |  Lækjargata 34d.  |  220 Hafnarfirði  |  Sími: 519-5900

Fjörður

heimili híbýli notalegt þægilegt
fallegt skipulag

verð stærðöryggi
gleði staðsetning
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Íslenska kokka- 
landsliðið slær í gegn!
Um liðna helgi var blásið til 
heimsmeistaramóts í matreiðslu 
í Lúxemborg. Mótið er haldið á 
fjögurra ára fresti, stendur í nokkra 
daga og vekur jafnan mikla athygli 
víða um lönd. Flestir sem til þekkja 
reiknuðu fyrir fram með því að 
íslenska kokkalandsliðið mundi 
standa sig vel í harðri keppni við 
færustu matreiðslumenn heims. Til 
þess að komast á pall þarf margt 
að koma til og flest að ganga upp. 
Gerð er krafa um útlit rétta og 
frumleika, ekki síður en bragð og 
áferð. Íslenska kokkalandsliðið 
leggur áherslu á íslenskt hráefni 
og rammíslenskur barðbúnaður úr 
rekaviði gefur kalda borðinu enn 
íslenskara yfirbragð. Athygli kokka, 
annarra fagmanna, matgæðinga og 
matarblaðamanna var á Lúxem-
borg þessa daga – ekki síst á hinu 
frábæra íslenska liði. 

Sendiherrar Íslands
Ekki var að vonum að spyrja, íslenska 
kokkalandsliðið var landi og þjóð til 
sóma. Okkar fólk rakaði inn verð-
launum. Gullverðlaun fyrir  heitt og 
kalt borð, persónulegir sigrar og met 
í stigafjölda. María Shramko sykur-
skreytingarmeistari íslenska kokka-
landsliðsins vann tvenn gullverðlaun í 
einstaklingskeppni á sínu sérsviði með 
jólainnblásnum og listrænum sykur-
skúlptúrum! Þessi glæsilegi flokkur 
íslenskra karla og kvenna (aðallega 
karla þó) var í hlutverki nokkurs konar 
sendiherra fyrir Ísland, íslenskan mat 
og íslenska matarmenningu . . . og allt 
saman er þetta gert í sjálfboðavinnu. 
Eins og áður hefur verið farið yfir á 
þessum síðum væri þetta ómögulegt 
nema með dyggum fjárhagslegum 
stuðningi nokkurra íslenskra fyr-
irtækja. Ríkið leggur nú reyndar til 
dálítið fé í gegnum Íslandsstofu, en 
annars hefur stuðningur hins opin-
bera við kokkalandsliðið í gegnum árin 
verið í mýflugumynd. 

Afreksfólk og  
frumkvöðlar
Á þessum síðum hefur líka verið bent á 
að aðrar þjóðir sjá bein og sterk tengsl 
á milli útbreiðslu eigin matarmenn-
ingar og aukins útflutnings á mat-
vælum, fjölgun ferðamanna og meiri 
efnahagslegrar velsældar. En það er 
svosem ekkert skrítið að stuðningur 
hins opinbera við íslenska matarfrum-
kvöðla eða afreksfólk í matreiðslu sé 
lítill, fálmkenndur og ómarkviss. Hér 
er reyndar rétt að halda því til haga 
að MATÍS hefur staðið sína vakt af 
ótrúlegri seiglu - að segja má ein ís-
lenskra stofnanna. Ástæður þessa 
er ekki að finna í fjandskap eða for-
dómum, heldur snýst miklu frekar um 
stefnuleysi. Þjóð sem hefur komist til 
manns, ef svo má segja, með því að 

framleiða matvæli, hefur ekki sett sér 
neina heildstæða matarstefnu. Hvað þá 
að til sé framtíðarsýn í þessum málum. 

Skýrslur . . . 
Hvoru tveggja er hins vegar hægt 
að finna hjá nágrannaþjóðunum, 
t.d. Svíum, sem áttu titil að verja í 
heimsmeistarakeppni í matreiðslu í 
Lúxemborg. Eins og áður hefur verið 
drepið á í þessum pistlum hafa Svíar 
mótað sér sérstaka víðtæka matar-
stefnu og að fenginni nokkurra ára 
reynslu telja þeir ávinninginn ótví-
ræðan – jafnvel þegar talið er í bein-
hörðum krónum og aurum. En af 
hverju ætli þessi sofandaháttur stafi? 
Hefur engum hér á landi dottið í hug 
að móta íslenska matarstefnu, setja 
markmið eða forgangsraða í þágu 
matarmenningar? Jú, svo merkilegt 
sem það er, þá er búið að benda ítrekað 
á þetta, gera úttektir og skrifa skýrslur. 

. . . og stólar 
Ein þessara skýrslna kom út á haust-
mánuðum 2002 og ber yfirskriftina 
„Íslenska eldhúsið, þróun og markaðs-
setning íslenskrar matargerðarlistar.“ 
Hún var afrakstur margra mánaða 
vinnu sérstaks starfshóps sem stofn-
aður var að frumkvæði Tómasar Inga 
Olrich, sem þá var alþingismaður 
og formaður Ferðamálaráðs. Enginn 

þeirra sérfróðu manna eða kvenna sem 
matarblaðamaður leitaði til kannast 
við að skipulegt framhald hafi orðið á 
þessari vinnu. Skýrslan er þó forvitni-
leg lesning. Í henni má í senn skynja 
stórhug og vanmáttarkennd okkar Ís-
lendinga þegar kemur að menningu 
okkar og siðum. Fátt íslenskt virð-
ist nógu gott í okkar augum nema 
útlendingar segi það. 

Ísland hefur (næstum)  
allt sem þarf
Í skýrslunni er fyrst farið yfir stöðu 
mála en svo eru lagðar fram ítar-
legar tillögur um hvað má betur fara. 

Eitthvað af þessum tillögum virðast 
mögulega hafa orðið innblástur til af-
markaðra breytinga eða aðgerða. En 
betur má ef duga skal. Kostir Íslands 
sem matarlands eru miklir og ótví-
ræðir. Við eigum fagmenn á heims-
vísu, a.m.k. í matreiðslu, svo miklu 
komumst við að í Lúxemborg. Fáar 
þjóðir er jafn vel í sveit settar hvað 
varðar fiskimið og íslenskur sjávar-
útvegur er í farabroddi þegar kemur 
að nútímalegum aðferðum við veiðar 
og vinnslu sem skilar sér í einstaklega 
góðri vöru. Landbúnaðurinn okkar 
hefur líka þróast gríðarlega á síðustu 
árum, við búum orðið að fjölbreyttri 
grænmetisflóru og íslenska lambakjöt 
er einstakt hvað varðar mýkt og bragð-
gæði. Matartengd nýsköpun kraumar 
um allar koppagrundir eins og berlega 
má sjá, m.a. á sívaxandi vöruúrvali og 
ekki síður því hversu Matarmarkaði 
Búrsins í Hörpunni hefur vaxið fiskur 
um hrygg. 

Orðstír deyr aldregi
Áhugi almennings og þorsti eftir 
matartengdum nýjungum og góðum 
mat fer vaxandi í stórum stökkum, 
samhliða aukinni fagmennsku og meiri 
vörugæðum. Þetta byggir hins vegar 
að stórum hluta á einstaklingsbundnu 
frumkvæði, ósérhlífni og gríðarlegri 
vinnu fjölda fólks. Þessi þróun er auð-

vitað frábær, sjómenn, bændur, kokkar 
og frumkvöðlar af ýsmu tagi standa sig 
með eindæmum vel. Allt saman án þess 
að hér sé til nokkur sameiginleg mat-
arstefna eða markmið fyrir matarþóð-
ina. En hvaða máli skiptir það okkur 
hin? Ja, þetta skiptir okkur máli því 
öll erum við að vinna undir merkjum 
íslensks matar og matarmenningar. Í 
öllu sem gert er í matargeiranum, rétt 
eins og í ferðaþjónustunni, er vöru-
merkið Ísland í húfi, svo gripið sé til 
leiðinda frasa. Kokkarnir okkar vörp-
uðu jákvæðu ljósi á þetta vörumerki 
í Luxemborg. Væri Ísland fyrirtæki á 
markaði hefðu hlutabréfin hækkað í 
verði. Við vitum af biturri reynslu að 
fáeinir menn geta líka haft þveröfug 
áhrif á orðspor landsins. Þess vegna 
þurfum við matarstefnu. Þeir einu sem 
ekki virðast skilja þetta eru leiðtogar 
þjóðarinnar. Sjómennnirnir veiða, 
bændurnir rækta, kokkarnir kokka – 
ættu ekki leiðtogarnir að leiða? 

Svavar 
Halldórsson

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

Öflugur hópur. Íslenska liðið hefur fengið gull fyrir bæði heita og kalda borðið.

maría Shramko sem hér sést ásamt 
sykurlistaverki sínu, rakar inn verð-
launum.
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Fullyrt að niðurstaða starfshóps um stjórn fiskveiða sé misnotuð: 

Engin sátt í sáttanefnd
„Menn voru helst sammála um að halda áfram að veiða fisk við Íslands-
strendur,“ segir einn nefndarmanna í starfshópi um endurkoðun á lögum 
um stjórn fiskveiða. Á viðkomandi er ekki að heyra að fyrir hendi hafi 
verið slík sátt sem ítrekað hefur verið vitnað til í fréttum undanfarna daga. 
Frumvarp Sigurðar Inga Jóhannssonar, sjávarútvegsráðherra, um stjórn 
fiskveiða er komið fram og hefur verið kynnt þingmönnum, en í trúnaði. 
Þó hefur sitthvað lekið út um málið, einkum til Morgunblaðsins. 

Morgunblaðið hefur fullyrt að til standi 
að gera nýtingarsamninga við útgerðir 
til 23ja ára. Fimmtán ára uppsagnar-
frestur verði á samningunum. Þá hefur 
ráðherrann lýst því yfir að veiðigjöld 
verði að vera hófleg. Bæði ráðherrann 
og Jón Gunnarsson, formaður atvinnu-
veganefndar, hafa talað um að frum-
varpið byggi á skýrslu „sáttanefndar“. 
Orðin „sátt“ og „sáttanefnd“ hafa ein-
kennt fréttir af málinu, jafnt í Morgun-
blaðinu, sem öðrum fjölmiðlum sem 
fjallað hafa um málið. 

Nefndin sem skipuð var af Jóni 
Bjarnasyni, þáverandi sjávarútvegsráð-
herra lauk störfum í september 2010. 
Hugmyndin var ekki síst að „skapa sátt 

meðal þjóðarinnar um eignarhald og 
nýtingu auðlinda sjávar“ eins og segir 
í skipunarbréfi nefndarmanna. En ber 
nefndin nafn með rentu? 

Deilt um útfærslur
Hægt er að svara spurningunni í stuttu 
máli þannig að „sáttanefnd“ sé tæplega 
réttnefni, þegar litið er til skýrslunnar 
og niðurstöðu. Þó má segja að almenn 
sátt sé um einhvers konar ramma. Að 
sjávarauðlindin sé sameign þjóðarinnar 
eins og raunar segir í fyrstu grein laga 
um stjórn fiskveiða, að afnot af auð-
lindinni séu leyfisskyld og að greitt skuli 
fyrir. Hins vegar er deilt um útfærslur og 
Landsamband íslenskra útvegsmanna 

hefur ekki endilega tekið undir sjón-
armið annarra. 

Alls ekki klár leiðsögn
Í grófum dráttum má lýsa skýrslunni 
sem heldur þungmeltum bixímat þar 
sem ægir saman gömlum skýrslum 
og álitum, niðurstöðum eldri nefnda, 
minnisblöðum og greinargerðum, um-
fjöllun um þorskígildisstuðla, kvótahá-
mark, framsal aflaheimilda og veiði-
skyldu, áliti mannréttindanefndar SÞ 
og hugmyndum á útfærslum á ýmsum 
hugmyndum. Þá er á tveimur blaðsíðum 
í 90 síðna skýrslu drepið á helstu niður-
stöður starfshópsins, sem vel að merkja 
náði ekki einróma niðurstöðu, og loks 
má nefna sérstakan kafla í skýrslunni, 
þar sem hver næstum hver einasti full-
trúi í starfshópnum gerir sérstaka bókun 
við niðurstöðuna. Þar lýsir viðkomandi 
sinni upplifun af starfinu, en við lestur 
bókananna fær lesandinn ekki þá tilf-
inningu að niðurstaða nefndarinnar geti 
með neinum rökum talist vera „sátt“. 

Einn nefndarmaður orðaði það svo 
við Reykjavík vikublað. „Eins og þú 
sérð þá er þetta víðtæk samantekt á 
ótal hugmyndum og skráning á af-
stöðu meirihluta vinnuhópsins. Við 
lokafrágang skýrslunnar settu nánast 
allir fyrirvara . . . svo þetta er alls ekki 
klár leiðsögn, alls ekki . . .“

Einnig hefur verið fullyrt við blaðið 
að menn hafi „misnotað þessa skýrslu 
og vinnu hópsins. Vísað til hennar án 
þess að það sé rétt“. 

Orð og athafnir
En er þá ekkert að marka skýrsluna? 
Náðu menn ekki saman um neitt, eða 
er það bara áróðursbragð að vísa ít-
rekað til „sáttar“ í þessum málum? 

Þegar litið er til niðurstöðukaflans 
má lesa eftirfarandi: 
„Meirihluti hópsins er þeirrar skoðunar 
að mikilvægt sé að takmarka hámarks-
handhöfn aflaheimilda eins og gert 
hefur verið. Hann telur að gera beri 
frekari úttekt á tengslum fyrirtækja í 
sjávarútvegi og setja skýrar reglur um 
innbyrðis tengsl fyrirtækja. Það er álit 
meirihluta hópsins að þrengja beri 

heimild til framsals aflaheimilda en 
leyft verði að skipta á jöfnu á aflaheim-
ildum og að færa aflaheimildir milli 
skipa innan sömu útgerðar. Það er og 
álit meirihluta hópsins að þau viðskipti 
sem leyfð verða með aflaheimildir skuli 
fara fram í gegnum opinberan markað 
og gjald af nýtingu á auðlindum sjávar 

VILT ÞÚ ÖÐLAST
STARFSRÉTTINDI ?

FINNDU ÞÍNA FRAMTÍÐ
Í SKEMMTILEGUM OG
PERSÓNULEGUM SKÓLA

Opið er fyrir innritun 
frá 1. nóv. til 20. des. 
í gegnum menntagatt.is

Flatahrauni 12 
220 Hafnarfirði
sími 585 3600 
www.idnskolinn.is

Eftirfarandi námsleiðir í boði:
Almennt nám
Grunnnám bíliðna
Grunnnám rafiðna
Grunnnám bygg. og mannvirkja
Hársnyrtibraut 2. 3. 4. og 5. önn
Húsasmíði
Húsgagnasmíði
Listnám hönnun og handverk
Málmiðngreinar fyrri hluti
Pípulagnir
Rafvirkjun
Rennismíði
Stálsmíði
Tækniteiknun
Vélvirkjun

ALLIR ALDURSHÓPAR
ERU VELKOMNIR

Milljarða arðgreiðslur
„Það er glapræði að grafa undan for-
skoti okkar með álögum sem valda 
því að við verðum ekki lengur í farar-
broddi í samkeppni við ríkisstyrktar 
afurðir samkeppnisaðila okkar í 
löndunum í kring,“ sagði Sigurður 
Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráð-
herra á sjávarútvegsráðstefnu á 
fimmtudagsmorgun. Veiðigjöld voru 
lækkuð verulega þegar núverandi rík-
isstjórn tók við. 

Oftsinnis hefur verið bent á gríðar-
legan hagnað margra útgerðarfyrir-
tækja undanfarin ár. Í Markaðnum, 

viðskiptakálfi Fréttablaðsins var í 
síðustu viku greint frá því að fimm 
kvótahæstu fyrirtæki landsins hefðu 
skilað fimmtán milljarða króna hagn-
aði í fyrra. Sjö milljarðar hefðu verið 
greiddir í arð til hluthafa. Aðeins eitt 
sjávarútvegsfyrirtæki er skráð í kaup-
höll. Fáir einstaklingar eru á bak við 
stærsta hluti í þeim fyrirtækjum sem 
mest hafa fengið úthlutað. Í fréttum 
Stöðvar 2 fyrir nokkrum misserum 
kom fram að um 70 einstaklingar séu 
á bak rúmlega tvo þriðju af heildar-
kvótanum við Ísland. 

 Í skipunarbréfi nefndarinnar segir að skapa eigi „sátt meðal þjóðarinnar“. bent 
hefur verið á að nokkrir tugir einstaklinga standa að baki þeim fyrirtækjum 
sem fá bróðurpart aflaheimildanna.

Nefndin
Í nefndinni áttu 
sæti fulltrúar 
stjórnmálaflokka, 
LÍÚ, Samtaka 
fiskvinnslustöðva, 
Landssambands 
smábátaeigenda, 
Farmanna- og 
fiskimannasambandið, Sjómanna-
sambandið, Samtök fiskframleið-
enda og útflytjenda, Samband 
sveitarfélaga, Félag vélstjóra- og 
málmtæknimanna, Starfsgreinasam-
bandið og Samtök eigenda sjávar-
jarða. Nefndin var skipuð í júlí 2009 
og lauk störfum í september 2010.

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT
föstudaginn 12. desember

auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is
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renni í sameiginlegan sjóð lands-
manna.“

Lítið um aðgerðir
Ekki hefur frést af úttekt á tengslum 
fyrirtækja eða skýrum reglum um inn-
byrðis tengsl þeirra. Þetta gæti talist 
með brýnni verkefnum í þessum geira 
atvinnulífsins. Nefna mætti viðamikil 
tengsl Samherja og Síldarvinnslunnar 
og fleiri tengdra fyrirtækja sem saman-
lagt fara langt upp úr kvótaþakinu, auk 
Brims í Reykjavík og útgerða í Eyjum 
og á Snæfellsnesi, svo dæmi séu tekin. 

Meirihluti starfshópsins vildi tak-
marka framsal aflaheimilda. Ekki hefur 
frést af því að það standi til. „Það verður 
að búa til rekstrarumhverfi þannig að 
bankar og lánastofnanir séu tilbúnar til 
að lána fyrirtækjum í greininni,“ sagði 
Jón Gunnarsson, formaður atvinnu-
veganefndar Alþingis og þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, við Morgunblaðið 

í vikunni. Spyrja má hvort af þessum 
ummælum megi draga einhverjar 
ályktanir um framsalsmálin í frum-
varpinu. 

Samningaleiðin
Stærstu fréttirnar af frumvarpi ráðherr-
ans hafa verið um nýtingarsamninga 
til 23ja ára. „Ekki var sátt í nefndinni 
um tiltekinn árafjöldann en núverandi 
sjávarútvegsráðherra sagði á aðalfundi 
LÍÚ 2013 að til að skapa nauðsynlega 
festu væri eðlilegt að útgerðir fengju rétt 
í til dæmis 20-25 ár, með skýrum fram-
lengingarákvæðum,“ sagði í forsíðufrétt 
Morgunblaðsins á miðvikudag. 

„Við lukum aldrei útfærslu á samn-
ingaleiðinni. Hún aðeins útskýrð sem 
hugmynd . . . en mikill ágreiningur um 
útfærslu,“ segir einn heimildarmanna 
blaðsins, enda hafi leiðin verið hugsuð 
sem aðlögun fyrir þá sem keypt hafi 
aflaheimildir. 

Frásögnin er rækilega staðfest í 
sjálfri skýrslunni. Þar segir um þetta: 
„Meirihluti starfshópsins telur að með 
tilliti til settra markmiða og kröfu um 
jafnræði og meðalhóf sé rétt að endur-
skoða fiskveiðistjórnunarkerfið með 
sjálfstæðri löggjöf sem taki hliðsjón 
af auðlindastefnu almennt er byggist 
á hugmyndum um samningaleið. 
Meirihluti starfshópsins telur rétt að 
gerðir verði samningar um nýtingu 

aflaheimilda og þannig gengið form-
lega frá því að auðlindinni sé ráðstafað 
af ríkinu gegn gjaldi og að eignarréttur 
ríkisins sé skýr. Samningarnir skulu 
m.a. fela í sér ákvæði um réttindi og 
skyldur samningsaðila, kröfur til þeirra 
sem fá slíka samninga, tímalengd og 
framlengingu samninga, gjaldtöku, að-
ilaskipti, ráðstöfun aflahlutdeilda sem 
ekki eru nýttar, meðferð sjávarafla o. 
fl. Mismunandi skoðanir voru innan 
hópsins um útfærslu á einstökum at-
riðum slíkra samninga.“

Áratugasamingar? 
Það kemur enda fram í ýmsum bók-
unum við skýrsluna. Þannig taldi 
Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins og nú utanríkis-
ráðherra, að gera mætti nýtingarsamn-
inga til allt að 40 ára. Samtök fiskfram-
leiðenda og útflytjenda nefndu 15 ár. 
Aðrir nefndu ekki sérstakan árafjölda 
í bókunum sínum. Einar K. Guðfinns-
son, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins ræddi 
raunar sérstaklega um „langtímasam-
inga“ og vísaði til samninga um orku-
nýtingu á landi og að þeim þyrftu að 
fylgja „skýr framlengingarákvæði“. 

Stjórnarskráin
Í starfshópnum náðist frekar skýr sátt 
um stjórnarskrárákvæði, þó var hópur-
inn ekki, frekar en í öðrum efnum, að 
öllu leyti sammála. „Starfshópurinn, 
að undanskildum fulltrúum LÍÚ, 
telur nauðsynlegt að skýrt ákvæði um 
þjóðareign á náttúruauðlindum, þ.m.t. 
auðlindum sjávar, komi í stjórnarskrá 
íslenska lýðveldisins.“

Stjórnarskrárnefnd Alþingis sem nú 
er að störfum hefur fjallað um slíkt 
ákvæði í stjórnarskrá. Sú vinna er hins 

vegar ekki langt komin og blasir við 
að slíkt stjórnarskrárákvæði er langt 
inni í framtíðinni, enda eru nefndar-
menn ósammála um útfærslur á því, 
samkvæmt upplýsingum blaðsins, auk 
þess sem spurt hefur verið hvaða gildi 
yfirlýsing um þjóðareign fiskveiði-
auðlindarinnar í fyrstu grein laga um 
stjórn fiskveiða hafi, þegar fámennur 
hópur hafi í raun slegið einkaeign sinni 
á auðlindina. 

Nýleiðrétt þjóð? 
Eins og áður kom fram hefur frum-
varpið ekki komið fram í heild sinni, 
þótt nokkrir hafi fengið á því kynningu. 
Til að mynda er óvíst hvort makríll 
verði settur í kvóta. Skotið hefur verið 
á að virði hans gæti numið 100 millj-
örðum króna. Það kallar einn heim-
ildarmaður að yrði „stærsta eigna-
tilfærsla sögunnar í hinum vestræna 
heimi og myndi kalla á borgarstyrjöld 
í flestum löndum.“ Viðkomandi reikn-
aði samt sem áður með því að þetta 
myndi renna „tiltlulega hljóðlaust ofan 
í kokið á hinni ný leiðréttu íslensku 
þjóð“.

Framsalið
Framsal á kvóta hefur valdið hörðum 
deilum. Vestmannaeyingar hafa deilt 
við útgerðir vegna framsalsins. Sama 
má segja um Hafnarfjarðarbæ sem 
hefur barist fyrir því mánuðum 
saman að fá forkaupsrétt að kvóta 
Stálskipa sem var seldur út á land 
snemma á árinu. Kaupendur voru 
meðal annars Síldarvinnslan. Ráð-
herra hefur ekki hlustað á rök bæj-
arins og Byggðastofnun fullyrti í 
umsögn sinni að brotthvarf kvótans 
úr bænum hefði ekki sýnileg áhrif á 
atvinnulífið í Hafnarfirði. Því mót-
mælir Hafnarfjarðarbær harðlega og 
rekur nú mál fyrir dómstólum. 

Spurði um styrki
„Það er með ólíkindum að engin 
krafa skuli verða gerð til stjórnmála-
flokka og stjórnmálamanna í þessari 
nefnd að þeir upplýsi um peninga-
lega styrki til sín frá hagsmunaað-
ilum í sjávarútvegi á liðnum árum. 
Þá er undirritaður að tala um styrki 
vegna prófkjörs nefndarmanna og 
flokkssjóði stjórnmálaflokkanna,“ 
sagði meðal annars í bókun Finn-

boga Vikars, sem var fulltrúi Borg-
arahreyfingarinnar í samstarfs-
hópnum. Þar setti hann alla aðra 
stjórnmálaflokka undir einn hatt. 
Fram hefur komið hér í blaðinu að 
meira en 9 af hverjum tíu krónum 
sem runnið hafa frá fyrirtækjum í 
sjávarútvegi til stjórnmálaflokka, 
hafa runnið til Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknarflokksins.

Gunnar bragi Sveinsson taldi að gera 
ætti nýtingarsamninga til allt að 40 
ára.

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarút-
vegsráðherra hefur kynnt nýtt frum-
varp um stjórn fiskveiða í trúnaði. 
Hann vill ekki leggja „álögur“ á sjáv-
arútveginn. Hagnaður stórútgerða 
hefur numið milljörðum á ári undan-
farin ár.

Fleiri starfa við veiðar og vinnslu en útgerðarmenn. Samingaleiðin svonefnda 
er umdeild. Hún var í upphafi hugsuð sem aðlögunartími fyrir þær útgerðir 
sem keypt hafa aflaheimildir.

Opið um helgar 
frá kl. 12-18 

og 22. og 23. des. 
frá kl. 16-21. 

#Jólaþorpið    



CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Gjafakortin fást í 
verslunum Hagkaupa. 

Símabúðinni í Firði 
og Ga�araleikhúsinu

Gjafakort á frábærar leiksýningar 
eru góðar jólagja�r  

Gleðilega hátíð

TYR sundföt á konur, karla og börn 
úr DURAFAST efninu sem er 
sérlega klórþolið og lithelt. 

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur 
www.aquasport.is 
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Ný bók um kafbátaárásir Þjóðverja í Síðari-Heimsstyrjöld: 

„Sagan er til að læra af henni“
„Þegar ég var að skrifa tvær fyrri 
bækur mínar Dauðinn í Dumbs-
hafi og Návígi á norðurslóðum 
sem komu út 2011 og 2012 rann-
sakaði ég mjög mikið af ýmsum 
heimildum. Þá fann ég einfald-
lega mjög mikið af efni frá þessum 
tíma sem ég hugsa að gæti verið 
áhugavert fyrir íslenska lesendur 
en hefur ekki verið gerð mikil skil 
á íslensku til þessa,“ segir Magnús 
Þór Hafsteinsson, höfundur bók-
arinnar Tarfurinn frá Skalpaflóa. 
Bókinn fjallar um kafbátaforingja 
Þjóðverja, Günther Prien, í Seinni-
Heimsstyrjöld. „Ég hef því haldið 
áfram að grúska í þessari sögu 
seinni heimsstyrjaldar og einkum 
því sem tengist hafinu og Íslandi 
með einum eða öðrum hætti þó 
ég hafi aldrei æltað mér og hyggist 
reyndar ekki festast í þessu tímabili. 
Mér finnst bara að þetta þurfi að 
komast til skila hér á landi, að það 
eigi erindi við okkur í nútímanum. 
Sagan er til að læra af henni,“ segir 
Magnús. 

- Hvers vegna kafbátahernaður? 
„Ég valdi að segja sögu kafbátafor-

ingja vegna þess að mig langaði til að 
varpa ljósi á sögu kafbátahernaðarins. 
Allir óttuðust þýsku kafbátana, ekki 
síst íslenskir sjófarendur. Ég kaus að 
gera það með því að segja sögu eins 
manns og áhafnar hans. Prien var einn 
af dáðustu foringjum þýska kafbáta-
flotans, varð hetja nánast frá fyrstu 
stundu þegar honum tókst að komast 
inn á skipalægi breska flotans á Orkn-
eyjum og sökkva þar heilu orrustu-
skipi og síðan sleppa aftur út heilu og 
höldnu. Hann og menn hans á U47 
herjuðu síðar á siglingaleiðum suður 
af Íslandi og voru meðal þeirra sem 
ullu miklum ótta. Fyrstu mennirnir 
frá Íslandi sem urðu fórnarlömb þýsks 
kafbáts létu lífið af völdum árásar 
þeirra. Þetta voru tveir þýskir inn-
flytjendur á Íslandi sem voru teknir 
fastir við hernámið og sendir úr landi 
af Bretum. Það var verið að flytja þá 
með fangaskipi í fangabúðir í Kanada 
þegar Prien og menn hans sökktu 
skipinu með geysilegu manntjóni. 
Þetta var skip sem oft hafði komið 
til Íslands fyrir stríð með farþega og 
var þekkt hér á landi. Prien og menn 
hans hurfu svo með dularfullum hætti 
í skipalestarorrustu djúpt suður af 
Íslandi þegar sól þeirra skein hvað 
skærast. 

Íslendingarnir
- Hvað um fórnarlömbin? Er ekkert 
erfitt að fjalla um þessa menn sem 
sannarlega urðu íslenskum sjómönnum 
að bana? 

„Mér finnst það áhugavert að reyna 
að skoða aðeins hvernig menn þetta 
voru. Hvað gekk þeim eiginlega til? 
Ég reyni aðeins að koma inn á það í 
þessari bók þó ég sé ekki að réttlæta 
þá á neinn hátt. Menn eins og Prien 
áttu sinn bakgrunn eins og aðrir. Og 
Þjóðverjar töldu að þeir ættu harma 
að hefna eftir fyrri heimsstyrjöld. Ég 
kem aðeins inn á þessar sögulegu 
forsendur í þessari bók. Og þýsku 

kafbátarnir vöktu mikinn ótta, ekki 
síst hér á Íslandi enda vorum við mjög 
háð flutningum á hafinu. Það mátti 
líka sjá merki um þennan ótta sem 
Prien og félagar sköpuðu m. a. með 
miklum viðbúnaði í Hvalfirði.“

Hér á eftir fer stuttur kafli úr 
bókinni. Prien og menn hans hafa 
komist inn á breska herskipalægið 
á Skalpaflóa á Orkneyjum. Það er 
norðan við Pentilinn svokallaða, 
siglingaleiðina um sundið norður 
af meginlandi Skotlands sem flestir 
íslenskir sjómenn kannast við. Kaf-
báturinn U47 hefur að nýju komist í 
skotstöðu gegn orrustuskipinu Royal 
Oak eftir að fyrsta atlagan mistókst. 
Günther Prien og menn hans gera 
aðra árás: 

Árásin á Royal Oak
„Á meðan áhöfn Royal Oak reyndi að 
komast að niðurstöðu um hvað hafði 
hent skip þeirra, héldu Prien og menn 
hans áfram ráðstöfunum til að skjóta 
fleiri tundurskeytum. 

Prien stóð á stjórnpalli og horfði 
enn gegnum sjónauka sinn í átt að 
bresku skipunum. Hann var bæði ráð-
villtur og hissa. Skipherrann undraðist 
mjög að engin viðbrögð voru sjáanleg 
um borð í þeim eða í landi við því að 
tundurskeyti hefði hæft annað skipið. 
Hann hafði búist við miklu uppnámi 
eftir sprenginguna en allt var með 
kyrrum kjörum. Engir varðbátar eða 
tundurspillar sáust. Ekkert benti til að 
Breta grunaði að óvinakafbátur léki nú 
lausum hala inni á skipalæginu. Prien 
velti fyrir sér skamma stund hvort rétt 
væri að láta sig hverfa nú á meðan allt 
væri enn rólegt. Það var freistandi að 
nota tækifærið og fara aftur út sömu 
leið og þeir hefðu komið. U47 hafði 
verið stefnt í áttina að Kirkjusundi 
eftir að tundurskeytunum var hleypt 
af. Þeir voru að höfra frá vettvangi því 
áhöfnin bjóst við því að Bretar hæfu 
strax kafbátaleit. Þeir fengju því ekki 
annað tækifæri til að skjóta tundur-
skeytum. 

Ósýnilegir
Þegar Prien varð ekki var við nein 
viðbrögð Breta, ýtti hann þeirri 
hugsun frá sér að draga kafbát sinn 
í hlé. Fyrst þeir væru komnir inn á 
sjálfan Skalpaflóa bæri þeim skylda til 
að reka smiðshöggið á það sem þeir 
hefðu þegar hafist handa við. Niðri í 
kafbátnum höfðu menn unnið hratt og 
fumlaust þrátt fyrir alla óvissuna sem 
ríkti uppi á stjórnpalli. Þaðan barst 
nú tilkynning um að ný tundurskeyti 
væru tilbúin í rörunum. Ekkert væri 

því til fyrirstöðu að skjóta þeim. Prien 
tók ákvörðun. 

„Við snúum við. Stefna þrír–einn–
fimm,“ sagði skipherrann stuttlega. 

Dauðafæri
Skipunin var framkvæmd án hiks. U47 
beygði snöggt á stjórnborða og sneri við. 
Brátt var kafbáturinn kominn á norð-
vesturstefnu, aftur inn á skipalægið. 
Nú ætlaði Prien ekki að láta skeika að 
sköpuðu á neinn hátt. Hann var búinn 
að ákveða að ráðast í þessari atlögu 
eingöngu á það skip sem var nær og 
hann var viss um að væri Royal Oak. 
Kafbáturinn nálgaðist orrustuskipið og 
þrjú tundurskeyti voru tilbúin í stefni 
hans. Prien lét hleypa þeim öllum af 
í enn meira dauðafæri en þegar hann 
gerði fyrri atlöguna. Strax á eftir var kaf-
bátnum snúið við á stefnu frá skotmark-
inu svo hann mætti leynast í rökkrinu. 

Tundurskeyti nálgast
Þjóðverjarnir á stjórnpalli U47 horfðu 
á dökkan skugga þessa mikla herskips 
sem lá þarna 180 metra langt í öllu sínu 
veldi. Kafbátsmennirnir héldu nánast 
niðri í sér andanum á meðan tundur-
skeytin æddu að marki. Þeir mundu vel 
hvaða tortímingarmáttur bjó í þessum 
vopnum frá því höfðu horft á eitt tund-
urskeyti nánast rífa Bosniu í tvennt á 
Biskajaflóa réttum fimm vikum fyrr. 
Þjóðverjarir þurftu ekki að bíða lengi. 
Ógurlegar sprengingar kváðu við þegar 
að minnsta kosti tvö tundurskeyt-
anna hæfðu risann stjórnborðsmegin 
rétt framan við miðju. Annað þeirra 
sprakk undir fremra mastrinu og yfir-
byggingunni á meðan hitt hæfði undir 
næst fremsta fallbyssuturninum framan 
við brú skipsins. 

Sjór inn í vélarrúmið
Tundurskeytið, sem hæfði undir yfir-
byggingunni, reif gat á einn af helstu 
olíutönkum Royal Oak. Svartolían 
streymdi út og breiddist yfir hafflöt-
inn. Sjór fossaði inn í vélarrúm orr-
ustuskipsins. Eldhaf kviknaði í skot-
færageymslu. Sprenging þeytti braki 
hátt til lofts. Margir af þeim mönnum 
sem höfðu nú lagst aftur til svefns 
eftir að fyrsta tundurskeytið hafnaði á 
stafni skipsins fórust á nokkrum augna-
blikum í sprengingum og eldunum 
sem kviknuðu í kjölfar þess að tund-
urskeytin hæfðu og rifu skipið á hol. 
Öllu rafmagni sló út í Royal Oak. Ljós 
slokknuðu og vígdrekinn myrkvaðist. 
Þar með varð hvorki hægt að koma 
skilaboðum um kallkerfi skipsins né 
senda ljósmerki í land. Risinn var 
lamaður. Konungseikin riðaði til falls.“ 

magnús Þór Hafsteinsson. Günther Prien.



34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

*Verönd fylgir ekki

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lager

Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Verð án fylgihluta

Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*

Verð með fylgihlutum

Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
kr. 159.900,- án fylgihl. - áður 189.900
kr. 189.900,- m/fylgihl. - áður 219.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Lækaðu 
völundarhús.is
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Víðistaðakirkju sunnudagskvöldið 30. nóvember

Börn frá leikskólanum Víðivöllum syngja

Fulltrúi frá Cuxhaven flytur ávarp

Ávarp bæjarstjóra Hafnarfjarðar,  Haraldar L. Haraldssonar

Ávarp sendiherra Þýskalands Thomas Meister

Jólasveinninn lítur við og aðstoðar við að tendra ljósin 

Jólatríóið Tríóla frá Söngskólanum í Reykjavík syngur 

Kakó á Kænunni að lokinni skemmtun

        Allir velkomnir!

Tréð er gjöf frá vinabæ 
Hafnarfjarðar, Cuxhaven

4

Tendrað á jólaljósum
við Flensborgarhöfn  
laugardaginn 29. nóvember kl. 15
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Jólahlaðborð 
Skíðaskálans

Hugguleg stemning í skálanum þar sem í boði er  
alíslensk jólahlaðborðsstemning.

Tilvalið fyrir fjölskyldur og hópa, stóra sem smáa.

Skíðaskálinn Hveradölum sími 567 2020
Fyrirspurnir: skidaskali@skidaskáli.is  | www.skidaskali.is

Fjölskyldustemmning á sunnudögum
Jólasveinninn kemur í heimsókn

Frítt fyrir 12 ára og yngri í fylgd fmeð foreldrum á sunnudögum

verð á mann 
7900 kr.

Rætt um Vara-liti
Sunnudaginn 30. Nóvember kl. 15 

mun Ragnar Þórisson ræða við gesti 
um verk sín á sýningunni Vara-litir sem 
nú stendur í Hafnarborg. 

Ragnar Þórisson hefur helgað sig 
málverkinu alfarið í listsköpun sinni. 
Hann útskrifaðist frá Listaháskóla Ís-
lands árið 2010 og hefur þróað aðferðir 
og myndefni sitt jafnt og þétt síðan, 
segir í fréttatilkynningu frá Hafnarborg. 

Sýningin Vara-litir einkennist af 
litaflaumi og frásagnargleði. Bjartir 
og fjörmiklir litir eru áberandi á sýn-

ingunni og undirstrika óttaleysi og 
hispurslausa tjáningu listamannanna. 
Verkin á sýningunni eiga það sameig-
inlegt að vera hlaðin litum og formum 
sem endurspegla tíðaranda 21. aldar-
innar, þar sem ofgnótt upplýsinga 
hleður hvert augnablik. 

Á sýningunni eru auk verka Ragnars, 
ný verk eftir Gabríelu Friðriksdóttur, 
Guðmund Thoroddsen, Helga Þórs-
son, Huldu Vilhjálmsdóttur, Þorvald 
Jónsson og Þórdísi Aðalsteinsdóttur. 
Sýningarstjóri er Birta Fróðadóttir. 

Hið vikulega 
aftur á dagskrá
Á sunnudaginn næstkomandi, 

30. nóvember, verður Hinu 
vikulega hrundið úr vör hjá 

Leikélagi Hafnarfjarðar. 
Félagið setti nýlega á svið 34 ný 

verk eftir þrettán höfunda. Þau voru 
sýnd í Gaflararleikhúsinu á fjórum 
vikum nú í vor. „Hið vikulega“ fór 
þannig fram að í vikunni áður en 
fyrsti hluti frumsaminna leikverka 
væri afhentur til uppsetningar, hittust 
höfundar í Höfundasmiðju leikfé-
lagsins og fengu þema sem skyldi 
notað sem grunnur að fyrstu sýn-
ingunni. 

Nú á að gera þetta aftur. Í þetta 
sinn verða tvær umferðir af „Hinu 
vikulega“ og verða sýningar haldnar 
laugardagana sjötta og þrettánda 
desember. Fram kemur í fréttatil-
kynningu frá stjórn leikfélagsins að 
komið verði saman á sunnudaginn 
og verkum skipt og leikurum skipt á 
leikstjóra. Síðan hefur hver og einn 
viku til að æfa og setja upp verk. Allir 
eru velkomnir í Gaflaraleikhúsið á 
sunnudaginn klukkan 15, segir stjórn 
Leikfélags Hafnarfjarðar, en einnig er 
hægt að senda tölvupóst á netfangið 
leikfelag@gmail.com.

Hrossahlátur
Júlíus Brjánsson, leikari, hesta-

maður og nú rithöfundur, hefur 
sent frá sér bókina Hrossahlátur. 

Þar er að finna fjölda gamansagna af 
íslenskum hestamönnum, hafnfirskum 
hestamönnum þar á meðal. Útgáfuteiti 

var haldið á dögunum í verslun Ey-
mundsson við Skólavörðustíg, þar sem 
höfundur las úr bókinni að viðstöddu 
fjölmenni, en einnig stóðu ýmsir fleiri 
á stokk. Myndform í Hafnarfirði er út-
gefandi bókarinnar. 

Eyðibýli á Íslandi: 

748 yfirgefin íslensk hús
Áhugahópur um eyðibýli á Íslandi 

hefur gefið út 6. og 7. bindi ritr-
aðarinnar Eyðibýli á Íslandi. Í nýjustu 
bindunum er fjallað um Austurland og 
Suðvesturland. Meðal annars er fjallað 
um eyðibýli í landi Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar. 

Markmið verkefnisins Eyðibýli á Íslandi 
er að rannsaka og skrá eyðibýli og önnur 
yfirgefin íbúðarhús í sveitum landsins. 

Fyrstu skref rannsóknarinnar voru stigin 
sumarið 2011 á Suðurlandi, segir í frétta-
tilkynningu. Með útgáfu 6. og 7. bindis er 
lokið hringferð um landið. Bækurnar fjalla 
um 748 hús um allt land. Bækurnar eru 
gefnar út í litlu upplagi af áhugamannafé-
lagi sem stendur fyrir rannsókninni. Hægt 
er að kaupa þær hjá félaginu í Síðumúla 
33. En hægt er að nálgast frekari upplýs-
ingar á vefsíðunni www. eydibyli.is. 

Hluti hópsins sem fyrir skömmu setti á svið 34 íslensk verk. Nú á að endur-
taka „Hið vikulega“.

Góðir félagar. Júlíus brjánsson og Gísli rúnar.

Höfundur les úr Hrossahlátri fyrir gesti.



Frábær golfnámskeið fyrir 
krakka á aldrinum 4-10 ára
Nú ætlum við í Keili að bjóða upp á SNAG-golfæfingar (golfþrautabraut) 
fyrir krakka 4-10 ára á laugardögum í Hraunkoti, æfingasvæði Keilis í vetur.
Æfingar verða á laugardögum, 18 vikur frá 22. nóvember.
Þátttökugjald fyrir 4-5 ára er 7.000 kr. (ekki niðurgreitt af Hafnarfjarðarbæ). 
Fyrir 6-10 ára kostar 12.000 kr. (full niðurgreiðsla frá Hafnarfjarðarbæ). 
Kylfur á staðnum fyrir alla.  
Þátttakandi þarf að vera í 
fylgd með fullorðnum. 

Aldurskipting og mæting:
4-7 ára   kl. 09:15 – 10:00
8-10 ára  kl. 10:00 – 10:45

Skráning fer fram á heimasíðu Hafnarfjarðar 
www.hafnarfjordur.is/minar-sidur/ 
Upplýsingar í Hraunkoti síma 565 3361 eða bjorgvin@keilir.is

Endilega komið og prófið 

prufutíma fyrir skráningu!

Þú færð jólagjöfina 
hjá okkur
NONNI GULL

Handverk í sérflokki
Strandgötu 37 · Hafnarfirði · Sími 565-4040 

www.nonnigull.is




