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Costco kemur í Garðabæinn. Von er á því að bandaríska verslankeðjan Costco hefji verslunarrekstur í Kauptúni í Garðabæ um 
næstu áramót. Sjá bls. 2.  Mynd: Wikimedia Commons

Framkvæmdir að hefjast á Tjarnarvöllum: 

Hugmyndir um hótel á Völlunum
Til skoðunar er að opna hótel í 4.000 

fermetra húsnæði við Tjarnar-
velli í Hafnarfirði. Húsið var reist 

skömmu fyrir hrun, en lítið hefur gerst í 
húsinu frá árinu 2007. 

Húsið er fjórar hæðir og var í upphafi 
skipulagt sem verslunar, skrifstofu og þjón-
ustuhús. Jarðhæðin er stærst að flatarmáli, 
rúmlega 2.000 fermetrar. Á 2. , 3. og 4. hæð 

var gert ráð fyrir skrifstofum, á um 640 
fermetrum á hverri hæð. 

Jón Friðgeir Þórisson og Kolbeinn 
Björnsson munu hafa fest kaup á húsinu, 
samkvæmt heimildum blaðsins, en Jón 
Friðgeir á ættir að rekja til Kristjánsbræðra, 
þekktra verktaka úr Hafnarfirði. 

Þarna í grennd eru Íþróttamiðstöðin á 
Ásvöllum og íþróttahús Hauka. 

Gengið var frá kaupunum um áramót. 
Til skoðunar er hvaða starfsemi verði í 
húsinu, en eftir því sem næst verður kom-
ist kemur til álita að þarna verði hótel-
rekstur. 

Fasteignamat hússins er um 267 millj-
ónir króna, að því er segir á vef Fast-
eignamats ríkisins. Ekki hefur fregnast 
um kaupverð hússins.
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100 kosningaréttarafmæli kvenna: 

Fín hugmynd að færa frídaginn
Mér finnst þetta fín hugmynd 

sem ætti að skoða nánar,“ 
segir Rósa Guðbjartsdóttir, 

formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar og 
oddviti Sjálfstæðisflokksins í bænum. 

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 
í Reykjavík, viðraði þá hugmynd á 
borgarstjórnarfundi í vikunni, að frí 
yrði gefið hinn 19. júní, á baráttudegi 
íslenskra kvenna, í tilefni af því að í ár 
eru 100 ár liðin frá því að konur fengu 
kosningarétt og öðluðust kjörgengi til 
Alþingis. 

Dagur velti því upp að sameina há-
tíðahöld vegna þjóðhátíðardagsins 17. 
sama mánaðar og kosningaréttaraf-
mælisins. Hinn 17. er á miðvikudegi 
í ár, en 19. júní er á föstudegi. 

„Þetta eru merkistímamót sem vert 
er að halda veglega upp á og margir 
eru að undirbúa að gera þetta með 
einum eða öðrum hætti,“ segir Rósa. 
Hún bætir því við að sjálfri þyki sér 
sérstaklega vænt um daginn 19. júní, 
vegna sögunnar. Þá hafi hún sjálf fyrir 

mörgum árum setið í ritstjórn tímarits-
ins 19. júní, sem Kvenréttindafélag Ís-
lands gefur út. 

Guðlaug Kristjánsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og odd-
viti Bjartrar framtíðar, tekur í svipaðan 
streng og Rósa. „Ég held að þetta gæti 
orðið mjög skemmtilegt og um leið 
virkað sem tilraun í að færa frídag 
upp að helgi, sem oft hefur komið til 
tals.“ Hún bendir raunar á að í slíkum 
málum verði þetta að ná til allra, þar 
sem tilfærsla á frídegi á einum stað gæti 
skapað óþægindi fyrir fólk sem býr í 

einum bæ en sækir vinnu annað. „Það 
er eflaust ekki verið að ráðast á garðinn 
þar sem hann er lægstur að leggja til að 
færa sautjándann. En þetta myndi að 
sama skapi gera árið afar eftirminnilegt 
í sambandi við 100 ára afmæli kosn-
ingaréttarins.“

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi Vinstri grænna og fyrr-
verandi bæjarstjóri, segir að sér vinnist 
þetta viðeigandi tillaga, að minnsta kosti 
í tilefni af 100 ára kosningaréttarafmæli 
kvenna. „Hugmyndin er alveg þess virði 
að hún verði skoðuð í fullri alvöru.“

Það er alltaf gaman í  Ga�araleikhúsinu

565 5900 
midi.is

“hló eins og 
brjálæðingur”

Frosti  í Harmageddon

Næstu
sýningar

 föstudagur 
30. janúar kl 20.00

örfáir miðar

�mmtudagur 
5.febrúar kl 20.00 

Bæjarstjórn samþykkir útboð á Ávallabraut: 

„Mikil samgöngubót“
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur 

samþykkt deiliskipulag fyrir 
ásvallabraut, veg sem tengja á 

saman Ásland og vellina. 
„Ásvallabrautin er mikil samgöngu-

bót, ekki bara fyrir akandi heldur líka 
fyrir göngu- og hjólreiðafólk en sam-
hliða brautinni verða lagðir hjólastígar. 
Nú standa yfir viðræður við Landsnet 
um færslur á rafmagnslínum sem 
liggja í jaðri Vallahverfisins, tilfærslan 
á línunum og Ásvallabrautin opnar 
nýja möguleika fyrir hverfið og gerir 
okkur kleift að hefja uppbyggingu á 
ný í Skarðshlíðinni“ er haft eftir Ólafi 
Inga Tómassyni, formanni skipulags- 
og byggingaráðs, í fréttatilkynningu 
frá Hafnarfjarðarbæ. 

Þrettán ár eru liðin síðan fyrsti íbú-
inn flutti inn í Vallahverfið. Hverfið 
hefur byggst ört upp og nú búa þar um 
4900 manns. Þar er nú ýmis þjónusta, 
sundlaug, íþróttamiðstöð, skólar og 
fleira. 

Ásvallabraut á að tengja Vellian 
við Ásland. Hún mun liggja frá 
Lindartorgi sem er síðasta hringtorg 
á Ásvallabraut á Ásvöllum yfir hrygg 
milli Ásfjalls og Vatnshlíðar sem eru 
þekkt kennileiti á svæðinu og tengist 
Kaldárselsvegi um gatnamót Brekku-
áss, segir í tilkynningu bæjarins. 

Ásvallabrautin verður boðin út á 
vormánuðum og er áætlað að verkinu 
ljúki árið 2017. 

Costco á leið í 
Garðabæinn
Reikna með opnun um áramót

Vonandi verður þetta í 
kringum næstu áramót,“ 
segir Guðmundur Ingvi 

Sigurðsson, lögmaður, sem hefur 
gætt hagsmuna bandarísku stór-
verslanakeðjunnar Costco hér á 
landi. 

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í 
Garðabæ, sagði við Morgunblaðið 
í vikunni að Costco hafi ákveðið að 
opna verslun hérlendis og hún verði 
í Kauptúni 3 í Garðabænum. Þetta 
er skammt frá IKEA. Húsnæðið 
mun vera um 12 þúsund fermetrar 
að flatarmáli. 

Costco hafði einnig til skoðunar 
að setja niður verslun við Korpu-
torg í Reykjavík, en Garðabær hefur 
orðið ofan á. 

Costco selur ýmiss konar mat-
vörur og neytendavörur. Haft er 
eftir Gunnari Einarssyni í Morgun-
blaðinu að Costco hafi sagst myndu 
bjóða lægsta verðið hér á landi. 
Þessu fögnuðu ekki bara Garð-

bæingar heldur Íslendingar allir, 
„því með innkomu Costco eykst 
samkeppni á markaðnum, sem 
skilar sér væntanlega í lækkun 
vöruverðs,“ sagði Gunnar við 
Morgunblaðið. 

Í umræðu hefur verið að Costco 
hafi gert kröfur um að geta selt 
áfengi eða lyf í verslunum sínum. 
Guðmundur Ingvi segir að spurst 
hafi verið fyrir um þessi mál, en 
engra breytinga krafist. 

Costco rekur hundruð verslana 
víða um heim og mun vera næst 
stærsti smásali í Bandaríkjunum. 
Á heimasíðu fyrirtækisins er greint 
frá því hvar væntanlegt sé að fyr-
irtækið opni nýjar verslanir. Ísland 
er ekki komið á þann lista enn sem 
komið er, en þar er greint frá vænt-
anlegri opnun þriggja verslana í 
Bandaríkjunum og Mexíkó í mars 
og apríl á þessu ári. 

Costco fyrirtækið eignaðist lénið 
costco.is 13. mars í fyrra.

Sýningin Konubörn í Gaflaraleikhúsinu hlýtur góðar viðtökur: 

„Þora að tjá sig um allt“
Það sem er fallegast við þessa 

sýningu er að hún er ekki bara 
drepfyndin heldur líka einlæg 

og stelpurnar þora að tjá sig um allt 
sem þær eru að hugsa en ekki bara 
það sem þær halda að samfélagið vilji 
að þær segi,“ segir Björk Jakobsdóttir 
leikstjóri sýningarinnar Konubörn sem 
Gaflaraleikhúsið sýnir í Hafnarfirði um 
þessar mundir. 

Í lýsingu á verkinu segir að Konu-
börn sé f„rábært leikrit fullt af gamni 
og alvöru“. Verkið er samið og leikið af 
Ásthildi Sigurðardóttur, Ebbu Katrínu 
Finnsdóttur, Eygló Hilmarsdóttur, Sig-
urlaugu Söru Gunnarsdóttur, Þóreyju 
Birgisdóttur og Þórdísi Björk Þorfinns-
dóttur. 

Í haust sýndi leikhúsið Heila Hjarta 
Typpi eftir þrjá hressa stráka sem hlaut 
góðar undirtekir og verður það sýnt 
áfram í febrúar. Það er sannarlega heiður 

fyrir Framtíðardeild Gaflaraleikhússins 
að kynna þessa nýju höfunda og leikara 
fyrir íslenskum leikhúsáhorfendum. 

Í orðsendingu frá Gaflaraleikhúsinu 

er bent á að Gaflaraleikhúsið er eina 
atvinnuleikhúsið á suðvesturhorninu 
utan Reykjavíkur. Gaflaraleikhúsið 
hefur starfað við góðan orðstír í 3 ár.

Fólk safnaðist saman á austurvelli í reykjavík sumarið 1915 til að fagna kosningarétti kvenna. Fyrir miðri mynd má 
sjá Bríeti Bjarnhéðinsdóttur flytja ræðu. Mynd: Þjóðminjasafnið/Wikipedia

Guðrún Ágústa. rósa. Guðlaug.

úr sýningunni Konubörn sem nú er sýnd í Gaflaraleikhúsinu. „Ekki bara drep-
fyndin heldur líka einlæg,“ segir leikstjórinn um sýninguna.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  13.500  E INTÖKUM  
Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  HAFNARFIRÐI  /  GARÐABÆ

„Og hvað sem menn segja, þá verður því ekki neitað, að snoppungur er það fyrir 
konur, að fá það framan í sig með stjórnarskrárlögum samþyktum af Alþingi, 
að fyrst við 40 ára aldur nái konur þeim þroska, sem 25 ára karlmenn hafi náð.“
Þetta skrifaði Bríet Bjarnhéðinsdóttir í Kvennablaðið árið 1913, fyrir 102 árum. 
Þá var að nást sá áfangi að konur fengju kosningarétt til Alþingis og gerðist það 
tveimur árum síðar. Raunar með þeim undarlegu takmörkunum sem Bríet lýsir  
grein sinni og gerir eðilega alvarlega athugasemdir við. 
Takmarkanirnar voru raunar fleiri því ekki höfðu allir karlar kosningaréttinn heldur. 
Á þessum tíma gátu aðeinns karlmenn eldri en 25 ára kosið til Alþingis en ekki 
allir karlar samt, því kosningarétturinn var bundinn við eigna- og þjófélagsstöðu. 
Vinnumenn sem stóðu í skuld vegna sveitarstyrks máttu ekki kjósa heldur. Eignir og 
þjóðfélagsstaða skiptu engu þegar konur áttu í hlut. Þær voru útilokaðar með öllu.
Merki um hversu undarlega mótstöðu áfangar í jafnréttismálum hafa mætt eru 
vitaskuld að konur hafi ekki mátt kjósa. Svo er hitt að 25 ára strákur hafi verið settur 
framar sér mun eldri og reyndari konu, þegar konur loksins fengu kosningaréttinn. 
Þessar sögulegu staðreyndir eru aðgengilegar á vefsíðu framkvæmdanefndar um 
100 ára kosningaréttarafmæli kvenna. Óhætt er að hvetja alla til að líta þangað 
inn en slóðin er http://kosningarettur100ara.is/.  
Nefndin og fjölmargir aðrir standa fyrir ýmsum viðburðum nú í ár til þess að 
minnast þessara tímamóta. 
Til stendur að halda sérstaka hátíð föstudaginn 19. júní til að minnast afmælisins, 
bæði í Reykjavík og víða annars staðar. Vonandi taka sem flestir þátt í viðburðum 
ársins og hátíðinni í sumar. 
Það er vissulega róttæk, en um leið ákaflega skemmtileg hugmynd, að halda þjóð-
hátíðardaginn í ár á 100 ára kosningaréttarafmæli kvenna 19. júní. Þessi dagur 
markar gríðarleg tímamót í mannréttindabaráttu og er um leið mikilvæg áminning 
um að jafnréttisbaráttunni er langt í frá lokið. 
Nú vill svo til að nítjándann. ber upp á föstudegi í ár, en sautjándinn er í miðri 
viku. Það var rætt í borgarstjórn Reykjavíkur að sameina mætti þjóðhátíð og 
hátíðahöld vegna kosningaréttarafmælis. Ekki er annað að heyra en að fulltrúar 
fyrir drjúgan meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar taki undir hugmyndina. Það 
eru góðar fréttir. En gera þarf meira. Þetta þarf að ræða betur og víðar. Það yrði 
gaman á þessum tímamótum að við tækjum öll höndum saman um málið. Hver veit 
nema hugmyndin verði að veruleika. Það yrðu góðar fréttir og vilji er allt sem þarf.

Ingimar Karl Helgason

Skemmtileg  
hugmynd

Leiðari Brugðist við „ólestri“ 
í læsismálum
Eftir málþing um skólamál í 

Hafnarfirði í apríl á síðast ári var 
stofnaður stýrihópur sem hafði 

það verkefni að undirbúa lestrarátak 
í hafnfirskum skólum. Í maí staðfesti 
fræðsluráð Hafnarfjarðar tillögur hóps-
ins sem voru í formi aðgerðaráætlunar 
og læsisverkefnis í leik- og grunnskólum 
bæjarins. Aðdragandinn var m.a. út-
koma hafnfirskra skóla úr samræmdum 
prófum og PISA könnunum. 

Metnaðarfull áætlun
Eitt af markmiðum stýrihópsins var að 
vinna heildstæða læsisstefnu fyrir leik- 
og grunnskóla og setja fram mælanleg 
markmið um árangur á næstu árum. Þá 
er einnig lögð áhersla á að átak verði gert 
í að fá menntaða leikskólakennara og 
fagfólk til starfa. 

Aðgerðaráætlunin sem lögð var fram 
er mjög metnaðarfullt plagg og eins 
konar regnhlíf yfir átakinu þó útfær-
slan verði hjá skólunum sjálfum. Mikil 
áhersla er lögð á leikskólastigið þar sem 
grunnurinn er lagður og sóknarfærin 
talin liggja þar. 

Verkefnið miðar að því að efla læsi 

með því að vinna út frá grunnþáttum 
lestrar og grípa strax inn í ferlið ef upp 
koma vísbendingar um lestrarvanda. 
Mikil þekking liggur hjá fagfólki og vitað 
hvaða undirstöðuþættir eru mikilvægir 
fyrir lestur. 

Verkefnið hefur fengið töluverðan 
meðbyr í skólasamfélagin. Skólarnir fóru 
margir hverjir af stað sl. vor í að hefja 
undirbúning og veittir voru styrkir úr 
þróunar- og nýsköpunarsjóði fræðslu-
ráðs í tengslum við ýmis konar læsis-
verkefni. 

Það hefur verið áhugavert að fylgj-
ast með framvindu undirbúningsins og 
þeim metnaði og krafti sem einkennt 
hefur þá vinnu. Verkefninu hefur 
verið fylgt vel úr hlaði og stofnaður 
tengiliðahópur með fulltrúum úr öllum 
leik- og grunnskólum bæjarins ásamt 
verkefnastjórum sem hefur hist oft og 
reglulega í allt haust við undirbúning og 
kynnt sér sambærileg verkefni í öðrum 
sveitarfélögum. 

Hafnfirska leiðin
Stefnt er að því að Hafnarfjörður verði 
leiðandi í læsismálum. Tengiliða-

hópurinn hefur unnið að því að þróa 
hugmyndir og útfærslu á „hafnfirsku 
leiðinni“. Árið í ár er upphafsár verkefn-
isins og stefnt að því að það fari form-
lega af stað á næsta ári. Fyrirhugað er að 
halda ráðstefnu þann 25. febrúar nk. þar 
sem boðið verður upp á „hlaðborð“ hug-
mynda fyrir leik- og grunnskólakennara 
þar sem gefinn verður kostur á að taka 
þátt ýmsum málstofum. 

Ég bind miklar vonir við þetta ver-
kefni og hlakka til að fylgjast með því 
hvernig það mun þróast áfram. Um lang-
tímaverkefni er að ræða en ég vænti þess 
að ákveðinn árangurinn muni fljótt sýna 
sig. Það höfum við séð gerast í sveitarfé-
lögum sem farið hafa í sams konar ver-
kefni. Áformin lofa í það minnsta góðu 
og ég bind vonir við útkomuna. 

Prýðileg mæting var á kynningarfund um lýsingu á gerð aðalskipulags Garða-
bæjar 2016-2030 sem var haldinn í Flataskóla í síðustu viku. Farið var yfir 
helstu mál, en í skipulaginu er fólgin samþætting aðalskipulags í Garðabæ og 
á Álftanesi. Þá er fjallað um umhverfi, samgöngur, óbyggð svæði í Garðabæ 
og fleira. Ítarlega kynningu á skipulaginu má nálgast á vef Garðabæjar. 
Skipulagið á að gilda frá árinu 2016-2030 og er stefnt að því að unnið verði 
að skipulaginu í ár og að það taki gildi á næsta ári.

Ásar vilja fækka um  
18 leikskólapláss: 

Betra fyrir börn 
með sérþarfir

Hjallaleikskólinn Ásar í 
Garðabæ hefur sótt um að 
fækka plássum á leikskól-

anum úr 106 niður í 88. Fram kemur 
í bréfi Gróu Margrétar Finnsdóttur, 
leikskólastýru, til bæjaryfirvalda, að 
í haust hafi börnum með sérþarfir 
fjölgað mjög í leikskólanum. Bæta 
þurfi aðstöðu í skólanum til að sinna 
þeim, en lítil sem engin aðstaða sé í 
skólanum nú. 

Gróa Margrét bendir á að fljótlega 
eftir að skólinn var opnaður, hafi 
vinnurými starfsmanna verið tekið 
undir kjarna fyrir ung börn, vegna 
mikillar aðsóknar að skólanum. 

Börnin eru nú í fimm kjörnum, 
en verða fjórir, gangi hugmyndir um 
fækkun eftir. 

Höfundur er
Adda María Jóhannsdóttir, 

bæjarfulltrúi og fulltrúi  
Samfylkingar í fræðsluráði

Felldu tillögu um 
endurskoðun launa
Tillaga fólksins í bænum um 

endurskoðun launakjara 
bæjarstjórans í Garðabæ 

var kolfelld á fundi bæjarstjórnar á 
dögunum. 

María Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi 
M-lista fólksins í bænum lagði til að 
„launakjör bæjarstjóra verði endur-
skoðuð þannig að þau taki mið af 
launakjörum annarra bæjarstjóra í 
bæjarfélagi af sömu stærðargráðu.“

Sex greiddu atkvæði gegn til-
lögunni. Bæjarfulltrúar Samfylkingar 
og Bjartrar framtíðar sátu hjá, en 
María greiddi atkvæði með. Gunnar 
Einarsson bæjarstjóri tók ekki þátt í 
afgreiðslu tillögunnar. 

Hann hefur tæplega 1,8 milljónir 
króna í laun á mánuði. Auk þess fylgja 
bifreiðahlunnindi og greiðslur fyrir 
ýmislegt annað sem tengist störfum 

hans og Sambandi sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu. 

Um 14 þúsund manns búa í 
Garðabæ, eftir sameininguna við 
Álftanes. Í Reyjanesbæ búa álíka 
margir. Þar er Kjartan Már Kjartans-
son bæjarstjóri með 1.340 þúsund 
krónur á mánuði og fær að auki greitt 
fyrir akstur samkvæmt akstursdag-
bók. Á Akureyri búa ríflega 18 þúsund 
manns. Eiríkur Björn Björgvinsson 
bæjarstjóri fær ríflega eina milljón 
króna í heildarlaun frá bænum. 

Leiðsögn í Hafnarborg
Nú á sunnudaginn, 25. Janúar, 

mun Ólöf K. Sigurðardóttir 
forstöðumaður Hafnar-

borgar leiða fólk um sýninguna Neisti 
sem nú stendur yfir í Sverrissal safns-
ins. Á sýningunni eru verk eftir Hönnu 
Davíðsson (1888 – 1966), merkilega 
konu sem lifði áhugasömu lífi sem 
var að mörgu leyti óhefðbundið fyrir 
íslenska konu á þessum tíma. Þetta 
hefst kl. 15, segir í tilkynningu frá 
Hafnarborg. 

Hanna bjó og starfaði í Hafnarfirði 
við upphaf 20. aldar þegar íslenskar 
konur hlutu kosningarétt árið 1915. 
Hanna er á meðal þeirra kvenna sem 
Hrafnhildur Schram fjallar um í bók 
sinni Huldukonur í íslenskri mynd-
list en þar varpar hún ljósi á ævi og 
störf tíu íslenskra kvenna sem námu 
myndlist erlendis um aldamótin 1900. 
Engin þeirra gerði myndlist að ævi-
starfi og aðeins tvær héldu sýningar 
á verkum sínum. Hanna var fædd 

Johanne Finnbogason árið 1888, en 
breytti nafni sínu í Hanna Davíðsson 
árið 1912 þegar hún gekk í hjónaband. 
Þó hún hætti að vera listakonan Jo-
hanne Finnbogason og yrði frú Hanna 
Davíðsson voru pensillinn og blý-
anturinn förunautar hennar nánast 
alla ævi. 

Á sýningunni Neisti eru teikn-
ingar og málverk frá ýmsum tímum, 
litlar myndir sem sýna viðfangsefni 
úr næsta nágrenni einkum blóm, 
fólk og umhverfið í Hafnarfirði 
auk ljósmynda sem varðveittar eru 
í Byggðasafni Hafnarfjarðar. Ljós-
myndirnar hafa fæstar verið sýndar 
áður og eru af filmum sem fundust 
undir gólfi Sívertsenhúss í Hafnarfirði. 
Hanna bjó um tíma í Sívertsenhúsi en 
það er nú hluti af Byggðasafninu. Á 
meðal þess sem liggur eftir Hönnu eru 
skreytingar í Fríkirkjunni í Hafnarf-
irði, segir í tilkynningu Hafnarborgar. 

Gunnar. María.



Húsið opnar kl. 19 og borðhald hefst kl. 20 Miðaverð er 7.500 kr.Miðasala á Ásvöllum.

ari eldjárn beggi blindihelga braga
Herrakvöldið verður haldið í samkomusal Hauka að Ásvöllum. 

Fjöldi skemmtiatriða og happdrætti með glæsilegum vinningum.  
Úlfar Eysteinsson og meistarakokkar hans laða fram ljúffengan veislumat.

31. janúar á ásvöllum
herrakvöld hauka

veislustjóri uppistand ræðumaður kvöldsins
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Í eðlinu að leita upprunans
„Í ættfræðihópnum eru 12 til 14, bæði konur og karlar, en fundi sækja venju-
lega 8 til 12 manns. Í hópnum eru læknir, prestur, ljósmóðir, tæknifræðingur, 
safnvörður, kennari, fjármálastjórar, húsmæður, skrifstofustúlkur, sölustjóri 
og talmeinafræðingur, sem sagt fjölbreytt flóra íbúa Garðabæjar sem öll 
hafa eitthvað gagnlegt og skemmtilegt að leggja til málanna. Fundirnir 
eru öllum opnir og allir eru velkomnir, reynt er að taka vel á móti nýjum 
aðilum.“ segir Guðmar Magnússon einn þeirra ættfræðiáhugamanna sem 
hittist á Bókasafni Garðabæjar hálfsmánaðarlega. 

Ævisögur og þjóðlegur 
fróðleikur
Þetta er fjórði veturinn sem ættfræði-
hópurinn er starfandi á Bókasafninu 
en Guðmar segir þá sem mæta eiga 
það sameiginlegt að vera áhugafólk 
um greinina. Ekki sé um formlega 
dagskrá að ræða og tilgangurinn sé 
ekki að grafa upp ættartengsl innan 
hópsins heldur deila því sem hver 
er að fást við hverju sinni. „Margir 
eru að safna alls konar heimildum 
um ættmenn sína og fjölskyldur eða 
annað áhugavert efni, svo sem niðjatöl 
og áatöl. Sumir hafa haft með sér og 
sýnt muni úr fjölskyldusögu sinni, eða 
myndir, frásagnir og aðrar heimildir. 
Fjarskyld Amerísk frænka, birtist 
einum óvænt nýlega, sem hafði komið 
til Íslands í leit að ættingjum á vegum 
Snorraverkefnisins svonefnda. Nýjar 
og eldri bækur ber oft á góma, sérstak-
lega þau verk sem fjalla um ættfræði 
á einhvern hátt, ævisögur eða þjóð-
legan fróðleik.“ Auk þess að notast 
við bókakost um efnið sem finna má á 
lesstofu safnsins og Guðmar segir afar 

góðan, nýtir hópurinn sér nettengda 
tölvu og skoðar í henni áhugaverðar 
síður. Auk Íslendingabókar nefnir 
Guðmar manntalsvefi, jarðarvefi og 
dómabókavefi Þjóðskjalasafnsins og 
leitarvefina timarit.is og gardur.is. 
„Nýlega opnaðist vefslóð til að lesa 
það fágæta ritverk Sýslumannaæfir á 
rafrænu formi og eins skrár mormóna 
yfir skírnir og giftingar. Þá má nefna 
ljósmyndir danskra landmælinga-
manna frá því stuttu eftir aldamótin 
1900, sem mörgum finnast mjög 
áhugaverðar.“

Ættfræðin leynist víða
Ættfræðihópurinn hefur leitað fanga 
víðar en á bókasafni Garðabæjar. Auk 
þess að heimsækja ORG Ættfræðistofa 
Odds Helgasonar og Þorstein Jóns-
son afkastamikinn bókaútgefanda 
ættfræðirita hafa meðlimir hóps-
ins fengið fyrirlestur um starfsemi 
Þjóðskjalasafns Íslands og leiðsögn 
skjalavarðar um lesstofu þess. Þá 
hefur hópurinn fengið kynningu og 
leiðsögn safnvarðar á Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur og Landnámssýningunni 
í Aðalstræti. 

Á fundi hópsins hafa mætt margir 
góðri gestir að sögn Guðmars. „Má 
þar nefna að Véný Lúðvíksdóttir, 
kennari, flutti ágætt erindi. Þá hefur 
Stefán Kristmannsson blandað sér í 
hópinn, öðru hvoru, með góð innlegg, 
en hann er að fara í gegnum gömul 
skjöl Garðahrepps. Á síðasta vori 
kom Guðfinna Ragnarsdóttir, fyrrv. 
menntaskólakennari og núverandi rit-
stjóri Fréttabréfs Ættfræðifélagsins til 
okkar, með ágæta sýningu á gömlum 
munum úr eigu fjölskyldu hennar og 
jafnframt flutti hún afar skemmtilegt 
erindi.“

Einstakur sjúkdóma-
gagnagrunnur
Aðspurður hvað geri ættfræðina svona 
áhugaverða segist Guðmar telja það í 
eðli okkar að leita upprunans. Ætt-
fræðiáhugi þjóðarinnar hafi verið 
mikill frá fyrstu tíð. „Þar kom auð-
vitað til að skyldleiki í allt að 5ta lið 
skapaði bæði réttindi og skyldur, ég á 
við erfðarétt, framfærsluskyldu, bann 
við frændsemigiftingum, hefndar-
skyldu o.s.frv. Samt vil ég benda á að 
það er víða ættfræðiáhugi í nálægum 
löndum, það hafa verið sýndir sjón-
varpsþættir um fólk sem fer að graf-
ast fyrir um uppruna sinn og eins eru 
starfandi Ættfræðifélög víða, svipað 
og hér er.“En hvað ætli einkenni ís-

lenska ættfræði fremur en annað? „Ég 
bendi á að hér hefur verið byggður 
upp sjúkdómagagnagrunnur, sem ég 
held að sé einstakur í veröldinni, þar 

sem heil þjóð hefur verið rannsökuð 
í áratugi, fyrst af erfðafræðinefnd og 
síðan Íslenskri erfðagreiningu, allt 
byggt á ættfræðiþekkingu. “

Hluti ættfræðihópsins sem hittist reglulega í bókasafni Garðabæjar.

Fjölmargir sækja heim bókasafnið í Garðabæ. Hver veit nema einhver þessara 
ungmenna sem hér fylgjast með töfrabrögðum gangi í ættfræðihópinn síðar meir.



ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 35.990 KR. (Eingreiðsla)

Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði. 

heilsaGY
M

FRÍTT ER Í ALLA HÓPTÍMA FYRIR KORTHAFA
Stundaskrá í Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði - Gildir frá 1. janúar 2015

TILBOÐIÐ GILDIR TIL OG MEÐ 26. JANÚAR 2015
HVER OG EINN FÆR SÉRSNIÐNA ÆFINGAÁÆTLUN OG KENNSLU Á TÆKIN

Klukkan Mánud Þriðjud Miðvikud Fimmtud Klukkan Laugard

17:15 Jóga
Nenita

Spinning
Bjarni 10:30 Spinning

Þröstur / Aníta

17:30 Flottar konur
Aníta

30 20 10 Þol & styrkur
Hjalti

18:15 Spinning
Bjarni V

18:30 Power Jóga 
Nenita

19:30 Core og teygjur
Bjarni V

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Suðurbæjarlaug og einnig í sund í 
Ásvallalaug. Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar 

gegn greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

Suðurbæjarlaug / sími 565 3080

www.gymheilsa.is

Hringdu og pantaðu þér ókeypis prufutíma með þjálfara.
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Stiklað á stóru á árinu 2014
Fjöldamargt bar til tíðinda á árinu 2014. Bæjarblaðið Hafnarfjörður/
Garðabær stiklar á stóru á árinu og drepur á helstu fréttum og ýmsum 
umfjöllunarefnum úr blaðinu á því ári. Efninu er raðað eftir mánuðum, 
og er miðað við hvenær efnið birtist í blaðinu. Fyrri hluta ársins voru 
gerð skil í síðasta tölublaði en nú gerum við stuttlega grein fyrir því sem 
hæst bar í blaðinu á síðari hluta ársins. Fjallað hefur verið um pólitík og 
atvinnulífið, ekkert síður en fjölbreytt menningarlíf, íþróttir og frábært 
mannlíf í Hafnarfirði og Garðabæ, en eðli málsins samkvæmt kemst ekki 
allt fyrir sem hér ætti heima. Af nógu er að taka.

Júlí
Ekkert formlegt 
Garðabæ hefur ekkert formlegt er-
indi fengið frá bandaríska verslun-
arrisanum Costco um að setja niður 
verslun í bænum. Þetta sagði blaðið 
á forsíðu í byrjun júlí. Þá höfðu verið 
fréttir um að Costco væri á leiðinni. 
Sendinefnd frá Costco hafði fundað 
með Gunnari Einarssyni bæjarstjóra og 
ljóst varð þá að Garðabær tæki Costco 
opnum örmum. Lyktir málsins urðu 
ekki á árinu 2014 en í þessu tölublaði 
greinum við frá því að von er á Costco 
í Garðabæinn um næstu áramót.

Ágúst
Deilur um ráðningu 
Haraldur L. Líndal var ráðinn bæjar-
stjóri í Hafnarfjarðarbæ í sumar, en 
ráðning hans og starfskjör sættu um-
talsverðri gagnrýni.

Gunnar Axel Axelsson, fulltrúi 
minnihlutans í sérstakri valnefnd 
sem fór yfir 30 umsóknir, sagði 
sig úr nefndinni, þar sem fulltrúar 
meirihlutans í nefndinni hefðu komist 
að niðurstöðu „áður en formlegt mat á 
umsækjendum hefði farið fram“ sagði 
hann í bókun á bæjarráðsfundi.

Fulltrúar minnihlutans í bæjarráði, 
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna, 
sátu hjá við kosningu í bæjarráðinu. 
Þeir gagnrýndu einnig umtalsverða 
launahækkun bæjarstjóra, en sam-
kvæmt minnisblaði sem lagt var fram 
í bæjarráði áttu launin að nema hátt í 
einni og hálfri milljón króna á mánuði. 
Þetta gagnrýndi minnihlutinn og sagð 
að bæjarstjóralaunin hefðu tekið um-
talsvert stökk upp á við.

Stríð um kvóta
Enn var unnið að forkaupsrétti Hafnar-
fjarðarbæjar að kvótanum sem Stálskip 
seldu úr bænum í byrjun árs. Sjávar-
útvegsráðherra neitaði að grípa inn í 
söluna, enda þótt ætla mætti að hann 
hefði til þess heimildir. Það byggði 
meðal annars á því mati Byggðastofn-
unar að sala kvótans úr bænum hefði 
hverfandi áhrif. Því er bærinn ósam-
mála.

Barátta
Stjörnumenn öttu kappi við Inter 
Mílanó í Evrópukeppninni. Stuðn-
ingsfólk Stjörnunnar fyllti hvert sæti 
á Laugardalsvellinum í þessum mik-
ilvæga leik. Enda þótt leikmenn hafi 
tapað með þremur mörkum, verður 
ekki annað sagt en að stuðningsfólkið 
hafi unnið mikinn baráttusigur.

50 börn
Blaðið greindi frá því að börnum í 
vistun barnaverndaryfirvalda í Hafnar-
firði hefði fjölgað um næstum helming 
milli ára. Hátt í 50 börn voru skjól-

stæðingar barnaverndaryfirvalda af 
ýmsum ástæðum. „Það má velta því 
fyrir sér hvort efnahagsástandið hafi 
áhrif,“ sagði Rannveig Einarsdóttir, 
sviðsstjóri hjá fjölskylduþjónustu 
Hafnarfjarðar.

September
Vill bæta þjónustu 
„Ég held að það eigi að vera mark-
miðið hjá okkur hér í Hafnarfirði að 
við eigum að veita sem besta þjónustu 
og geta farið að lækka skatta og gjöld 
á íbúa sveitarfélagsins,“ segir Haraldur 
L. Haraldsson, nýráðinn bæjarstjóri í 
Hafnarfirði í viðtali við blaðið.

„Það sem að ég legg höfuðáherslu á 
er að við erum ekki að fara að skerða 
þjónustu. Það er í mínum huga mjög 
mikilvægt að gera greinarmun á 
tvennu: Hagræðingu og niðurskurði,“ 
sagði Haraldur meðal annars og bætti 
við. „Ég legg áherslu á það að ég tel það 

ekki vera vænlegt til árangurs að vera 
að rjúka af stað í uppsagnir.“

Stjarnan tók bikarinn
Stjarnan hampaði bikarmeistaratitl-
inum á laugardag þegar stjörnustelpur 
unnu Selfoss 4-0 á Laugardalsvelli. 
Harpa Þorsteinsdóttir íþróttakona 
Stjörnunar fór á kostum í leiknum og 
skoraði þrjú mörk. Þetta er í annað sinn 
sem meistaraflokkslið Stjörnunnar 
hampar þessum eftirsótta titli.  

Síðar tókust Stjarnan og FH á um 
Íslandsmeistaratitil karla og hafði 
Stjarnan betur í miklum baráttuleik.

Jöfnuður?
Þrjú til fjögur börn voru útilokuð frá 
frístundaheimilum Hafnarfjarðarbæjar 

í skólabyrjun vegna vanskila foreldra 
með gjöld fyrir heimilin, frá því í vor.

„Við semjum alveg fram og til baka 
við foreldra þannig að við gerum allt 
sem við getum til að leysa þessi mál,“ 
sagði Geir Bjarnason, æskulýðs- og 
forvarnarfulltrúi hjá Hafnarfjarðarbæ,

Október
Þyrnirósardraumur  
ráðherra
„Manni sýnist augljóst að þessi byggða-
sjónarmið af hálfu ráðherrans standist 
vart skoðun,“ sagði Rósa Guðbjarts-
dóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í 
umræðum um flutning Fiskistofu til 
Akureyrar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-
þykkti einróma að skora á sjávarútvegs-
ráðherra og ríkisstjórnina alla, að taka 
aftur ákvörðun um að flytja Fiskistofu 
til Akureyrar. 

Skákmaður í  
vatnspælingum
Umhverfis- og framkvæmdaráð 
Hafnarfjarðar samþykkti viljayfirlýs-
ingu við írska fyrirtækið Aqua Couture 
Ltd. um sölu á vatni úr Kaldárbotnum, 
sem írska félagið hyggst setja á flöskur. 
Aqua Couture vill einkarétt að vatnsæð 
til 25 ára. Bæði vatnsból og leiðslur 
verði í eigu Hafnarfjarðarbæjar. Síðan 
ætti að koma átöppunarverksmiðja 
í bæinn. Eigandi Aqua Couture er 
Bandaríkjamaður af Rússneskum upp-
runa, sem hafði áður komið hingað til 
lands með Bobby Fischer.

Nóvember
Á höggstokknum
Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði íhuga 
að láta rífa húsnæði Kató, en reisa í 
staðinn íbúðarhúsnæði, sagði blaðið 
í nóvember. Kató er á lóðinni bak við 
St. Jósefsspítala. Þar er leikskóli í dag, 
sem eftir sameiningu við leikskólann 
Smáralund, heitir nú Brekkuhvammur 
og 36 börn á Kató. 

Óvinsælt 
Frumvarp á Alþingi um sölu áfengis 
hefur verið harðlega gagnrýnt. Bæði 
af þeim sem styðja að áfengi verði selt 
í venjulegum búðum og svo hinna sem 
eru á móti. Félag atvinnurekenda gagn-
rýnir frumvarpið til dæmis harðlega 
og segir margt þar vanhugsað. Fram 
kom hér í blaðinu að ekki er eining 
meðal kaupmanna heldur. Þannig 
hafa Fjarðarkaup í Hafnarfirði ekki 
lýst stuðningi við málið

Hafnfirðingar borga
Hafnarfjarðarbær að greiðir um 
þrettán og hálfa milljónun króna á ári 
vegna frjálsíþróttahúss FH; ríflega 1,1 
milljón króna á mánuði. Þetta er allur 
kostnaður við rekstur hússins. 

Desember
Þung spor
„Þetta eru erfið spor hjá mörgum,“ 
sagði Njóla Elisdóttir, formaður 
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar 
við blaðið skömmu fyrir jól. Hátt í 200 
manns fengu aðstoð nefndarinnar fyrir 
jólin. Njóla sagði að nefndin leggði 
áherslu á að aðstoða barnafjölskyldur, 
enda þótt aðrar fjölskyldur séu ekki 
síður illa staddar. 

„Þeir eru margfalt fleiri sem þurfa 
á þessari hjálp að halda. Ég finn þetta 
svo greinilega þegar fólk er að hringja,“ 
segir Njóla. Margir skjólstæðingar séu 
öryrkjar, sumir í langtímaatvinnuleysi 
en dottnir út af bótum. Einnig var 
fjallað um það í blaðinu að ríkisstjórnin 
vildi stytta tímabil atvinnuleysisbóta 
um hálft ár. Það varð úr þrátt fyrir 
harða gagnrýni margra.

Strætó og tónlistarkennarar voru 
mikið í fréttum.

Jólaþorpið sló í gegn en deilur voru um áfengisfrumvarp.

Hafnfirsk börn fjölluðu um Malölu, 
handhafa friðarverðlauna nóbels.

Margt listaverkið leit dagsins ljós á Strandgötunni á sólríkum sumardegi.

Stuðningsmenn Stjörnunnar gáfu ekki tommu eftir, þótt liðið ætti við ofurefli 
að etja gegn Inter.



www.fhfrjalsar.net

Allar æfingar fara fram í glæsilegri aðstöðu
í nýja frjálsíþróttahúsinu í Kaplakrika. 

Sjáumst á æfingu!

Allar upplýsingar um æfingagjöld og niðurgreiðslur fyrir hvern aldursflokk
eru á www.fhfrjalsar.net. 

Frjálsíþróttadeild FH

Piltar og stúlkur (fædd 2003-2004)
Mán./ Þri. / Fim. kl. 17:00 – 18:00

Föstudagar kl. 16:15 – 17:15

Þjálfarar: Sara Úlfarsdóttir og aðstoðarþjálfarar.
Sara veitir upplýsingar í síma 899 4554 

(netfang: saraulf@gmail.com).

Piltar og stúlkur (fædd 2001-2002)
Mán. / Þri. kl. 17:00 – 18:00
Mið./Fös. kl. 16:30 – 17:30

Laugardagar kl. 13:00 – 14:30

Þjálfarar: Hreiðar Gíslason og aðstoðaþjálfarar.
Hreiðar veitir upplýsingar í síma 820 0588 

(netfang: hrgisla@gmail.com).

 Pollar og pæjur (fædd 2007-2008)
Þri. / Fim. kl. 16:15 – 17:15

Hnokkar og hnátur (fædd 2005-2006)
Mán./ Þri. / Fim. kl. 16:15 – 17:15

 Þjálfarar: Álfrún Ýr Björnsdóttir 
og aðstoðarþjálfarar

Álfrún veitir upplýsingar í síma 847 7273
(netfang alfrun09@gmail.com). 

Piltar og stúlkur (fædd 1999-2000)
Mán. / Þri. kl. 18:00 – 19:30

Miðvikudagar kl. 17:30 – 19:00
Fimmtudagar kl. 18:00 – 19:30

Föstudagar kl. 17:30 – 19:00
Laugardagar kl. 11:00 – 13:00

Þjálfari Elísabet Ólafsdóttir.
Elísabet veitir upplýsingar í síma 8482171 

(netfang: ateb@simnet.is).
Aðstoðarþjálfarar: Bogi Eggertsson, 

Heiður Eggertsdóttir og SaraÚlfarsdóttir. 

Æfingar yngri flokka vorönn 2015

Yfirþjálfari yngri flokka er Elísabet Ólafsdóttir

Breiðumörk 1c, 810 Hveragerði - info@hotelork.is - sími: 483 4700 - www.hotelork.is

Í ár höldum við uppá 25 ára afmæli Sparidaga. Af því tilefni bjóðum við sérlega vandaða dagskrá þar sem 

meðal annars verður farið í heimsókn í Hestaleikhúsið Fákasel og Landgræðslu Ríkisins í Gunnars-

holti ásamt mörgum öðrum frábærum dagskrárliðum. Bókanir fara fram hjá umsjónarmanni félags eldri 

borgara á hverjum stað. Einnig er hægt að hafa samband við Hótel Örk í síma 483 4700 þar sem 

starfsfólkið veitir allar nánari upplýsingar eða á slóðinni www.hotelork.is/sparidagar

Innifalið alla Sparidaga
 – gisting í 5 nætur í tveggja manna herbergi – 

 – morgunverðarhlaðborð og kvöldverður –
 – og fjölbreytt dagskrá – 

Verð 46.900 á mann 
m.v. tveggja manna herbergi
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Læra má af sögunni
Afdrifarík saga
Mér var kennt að búa penna úr álfta-
fjöður og nota hann en nú skrifa ég á 
tölvu. Þannig er Íslandssagan í hnot-
skurn. Af henni má draga margan lær-
dóm, bæði um sögu manns og náttúru. 
Meðan þjóðin var lítil og lítt tækni-
vædd gengu náttúrunytjar sinn vana-
gang. Maðurinn flutti dýrategundir og 
plöntur til landsins og raskaði jafnvægi 
í náttúrunni. Við þetta urðu verulegar 
breytingar á umhverfinu en þær þóttu 
sjálfsagðar eða óhjákvæmilegar. Unga 
þjóðfélagið lenti fljótlega í veðurfars-
hremmingum. Svonefnd litla ísöld varð 
mönnum sérlega þung í skauti, frá 1500 
til 1900. Meðalhiti lækkaði verulega, 
jöklar stækkuðu og hafískomur urðu 
erfiðar. 

Á 20. öld jukust náttúrunytjar marg-
falt á við nytjar alla Íslandsöguna fram 
að því. Erlendir og innlendir togarar 
plægðu mið upp í landsteina, gríðar-
lega víðtæk þurrkun mýra gekk yfir og 
landi var raskað t.d. vegna efnistöku, 
orkuöflunar og mannvirkja. Nytjar á 
hálendinu hófust, einkum með vega-
gerð og orkuvirkjunum. Stofnar hús-
dýra stækkuðu, beit jókst og veiðiálag á 
villta dýrastofna sömuleiðis. Úrgangur 
margfaldaðist og honum þurfti að 
farga. Þrátt fyrir allt varð lítil umræða 
um þessar nytjar og afleiðingar þeirra 
fyrr en upp úr 1970

Náttúran breytist
Áhrif mannsins á náttúruna eru jafnan 
metin á móti þeim breytingum sem eru 

innbyggðar í hana. Veðurfar breytist, 
líf í sjó og á landi er hverfult og lands-
lag þróast. Margar breytinganna eru 
tengdar og jafnvægi hvers þáttar valt 
og oft fínlegt. Stórskornustu breytingar 
undanfarnar fáeinar ármilljónir felast í 
jökul- og hlýskeiðum ísaldar sem hófst 
fyrir um 3 milljón árum á Íslandi. Við 
hámark jöklunar á hverju jökulskeiði 
voru allt að 90% landsins falin undir ís. 
Hlýskeiðin eru miklu styttri en jökul-
skeið og meðan á þeim stendur sveiflast 
ársmeðalhiti með ólíkum hætti. Við 
lifum á svona hlýskeiði, óvenju jafn-
hlýju. Ekki er vitað hvenær því lýkur 
en líklegt má telja að svo fari og nýtt 
jökulskeið gangi yfir. Má ímynda sér 
hvaða ævintýralegu breytingar það 
hefði í för með sér. Ísland yrði ónýt-

anlegt sem búsvæði og mannkynið yrði 
að þjappa sér á miðbik jarðar. Langt og 
hlýtt tímabil á næstunni mun aftur á 
móti ýta fólki til norðurs og suðurs og 
þrengja að mörgum þjóðum. Tæknin 
hvorki bjargar iðnþjóðum né minna 
þróaðri ríkjum frá dýrum vandræðum 
og nærtækum breytingum. 

Nýlegar  
umhverfisbreytingar
Eftir því sem fleiri jökul- og hlýskeið 
gengu yfir, hurfu barrtré en birki og 
elri (ölur) urðu að einu útbreiddu trjá-
tegundunum meðan lyng, víðir og gra-
stegundir áttu ávallt endurkomu. Loks 
hvarf elrið líka. Dýr á ísöld, einkum 
fuglar og spendýr til sjávar og lands 
náðu ávallt að komast af í ákveðnu jafn-
vægi, auðvitað með fækkun og fjölgun 
tegunda eftir tímaskeiðum. 

Á jökulskeiðum var gróðurlendi lítið 
og dýralíf hánorrænt en hvert hlýskeið 
færði landið í horf sem líkist okkar 
dögum. Refir útrýmdu ekki vað- eða 
mófuglum né átu selir eða hvalir helstu 
fiskistofna út á gaddinn. Stærstu eld-
gos, megnuðu ekki að hamla gróðurfari 
eða dýralífi nema svæðisbundið og til 
tiltölulega skamms tíma. 

Eftir lok síðasta jökulskeiðs tóku 
brátt við hlýindi sem líklega eru 
þau mestu á okkar hlýskeiði, að svo 
komnu máli. Þykk lurkalög í mýrum 
sýna að stór hluti láglendis klæddist 
birki, víði, lyngi ofl. Stór hluti birki-
svæðanna hvarf svo undir stækkandi 
mýrar fáeinum árþúsundum síðar en 
aftur hlýnaði og þá breiddist birki út 
að nýju en í minna mæli en áður. Eftir 
þetta hefur aðallega hallað undan fæti, 
þrátt fyrir hlýindaskeið, t.d. skömmu 
eftir landnám, aftur 1920-1965 og nú 
síðustu tvo áratugi. 

Náttúrunytjar  
fram á 20. öld
Nær öruggt má telja að fólk hér á landi, 
milli 50 og 80 þúsund manns, stundaði 
lengst af ekki rányrkju á fuglastofnum, 
spendýrum í sjó eða fiskistofnun. Geir-
fugl er þar eina undantekningin. Fólk 
flutti fjölda dýra til landsins og til urðu 
stórar hjarðir húsdýra. Enn fremur var 
korn- og línrækt hafin. Rottur og mýs 
fylgdu manninum, en ekki aðrir ný-
búar. Nokkrar fuglategundir settust að 
eða hurfu og svo hafa fisktegundir sýnt 
af sér sömu hegðun. Hreindýr komu 
til sögu seint á 18. öld, en minkar á 
þeirri 20. 

Af öllu að dæma fólust afdrifa-
ríkustu náttúrunytjar landsmanna í 
húsdýrabeit, oft mikilli og mjög stað-
bundinni, og í skógarnytjum. Líklega 
voru 25-30% lands vaxin kjarri eða 
hávaxnara birki. Viðarnytjar reynd-
ust margvíslegar, auk þess sem skógar 
voru ruddir eða brenndir til að ná 
ræktar- og heimalandi í það horf sem 
þótti æskilegt. Þessu til viðbótar var 
skepnum beitt í kjarrlendi, ekki síður 
en mólendi. Vísbendingar eru um að 
mjög víða hafi kjarr- og skóglendi 
verið nær uppurið á fáeinum öldum. 
Beitiland gerðist æ lélegra á mörgum 
stöðum uns það tók að eyðast með öllu. 
Viðarnytjar héldust fram eftir öldum 
en smám saman hurfu þær að mestu. 
Hluti skýringar á hnignun skóga er 
ekki fólginn í ofnýtingu heldur mörgu 
því ill- eða óviðráðanlega sem fylgir 
snöggu skógrofi, þ. e. hröðu jarðvegs-
rofi, auknu áfoki og skjólleysi. Annar 
hluti felst í versnandi gróðurskilyrðum 
vegna kólnunar. Forverar okkar hófu 
andóf og uppgræðslu upp úr aldamót-
unum 1900. Seinna kom til framræsla 
mýra og verður að telja hana stórfellda 
breytingu á gróðurlendi rétt eins og 
rányrkjuna á skóginum. 

Skógur og land
Erfitt er að skynja fyrri umhverfis-
breytingar þegar horft er yfir ágæt-
lega gróið en skóglaust mó-, mýra- og 
graslendi eða yfir býsna sjálfsagðar 
auðnir. Okkur þykir hvor tveggja land-
gerðanna eðlileg af því við þekkjum 
landið þannig. En landgerðirnar eru 
það í reynd ekki og enn óeðlilegra er að 
finna tré á aðeins á um 2,5% landsins, 

Heimilisiðnaðarfélag Íslands

.

. 
Heim il is iðn að ar fé lag Ís lands | Net hyl ur 2e | 110 Reykja vík | Sími 551-5500 | www.heim il is id nad ur.is

Flest stéttarfélög styrkja félaga sína til  
þátttöku í námskeiðum okkar

Verslun 
Mikið úrval af íslensku prjónabandi, 

 lopa, prjónum, prjónabókum,   
og öðrum blöðum.

Efni og önnur tillegg fyrir  
 þjóðbúningasaum og jurtalitun.

Verið velkomin.
opið alla daga kl. 12-18

Heimilisiðnaðarskólinn
Þjóðbúningasaumur

Prjón 
Hekl 

Baldýring 
Útsaumur 
Orkering 

Knipl 
Jurtalitun 
Tóvinna 
Víravirki 
Vefnaður 

Leðursaumur
Tálgun

og margt fleira

ari Trausti Guðmundsson

Frá Tumastöðum í Fljótshlíð.  Mynd: Skógrækt ríkisins.

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is
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að meðtöldum erlendum tegundum. 
Allt skóglendið er 50x50 km flötur 
dreifður á marga tugi meginstaða! 
Það er óeðlilegt ástand gróðurlendis, 
í veðurfari okkar. 

Auðvitað er það svo, líti maður til 
Þórsmerkur, að svipað gróðurfar og 
þar er gæti verið í endilangri Fljóts-
hlíð. Stór „Vaglaskógur“ gæti vaxið 
innarlega í Eyjafirði. Og kjarrlendið við 
Hvítárvatn ætti líka að þrífast í suður-
hlíðum Bláfells ofan Hvítár. Gróna 
eyjan í Þjórsá, skammt frá Árnesi, er 
sýnishorn af fyrra gróðurfari í hér-
aðinu. Firðirnir norðanvert í Breiða-
firði eru ekki tilviljanakennd sýnishorn 
af kjarr- og skóglendi. 

Nú er varla gerlegt eða æskilegt að 
sækjast eftir því að færa með handafli 
gróðurfar til fyrra horfs. Hitt má vera 
ljóst að auðnir, illa farið land, kjarr- 
eða skóglaust land og þurrkaðar mýrar 
eru ekki óhjákvæmilegar staðreyndir 
heldur tilefni til landbóta. Með marg-
víslegum aðgerðum er unnt að bæta 
verulega úr og auka náttúrunytjar, 
stækka frístundalönd, binda meira 
koldíoxíð til þess að ná markmiðum 
loftslagsbóta og auka fjölbreytni lands-
lags. Einfaldasta aðgerðin er beitar-
friðun og beitarstýring, líka í skóglendi, 
enda sést vel, t.d. í landnámi Ingólfs 
Arnarsonar, hve auðveldlega sjálfsáið 
birki hefur breiðst út á 1-2 áratugum. 
Gróðursetning og sáning kemur til 
viðbótar

Deilt er um innfluttar trjátegundir 
sem vaxa á Íslandi. Tilviljunum væri 
háð hvort barrtré nái hér fóstfestu, 
ef slíkar plöntur væru ekki fluttar 
inn. Stutt er síðan elri óx á Íslandi og 
skilyrði fyrir sum barrtré eru ágæt, 
en þau uxu hér fram eftir ísöldinni. 
Fuglar eða rekaviður geta borðið trjá-
tegundir til landsins. Kæmi dvergfura 
eða elri hingað með þeim hætti yrði 
ekki gengið að trjánum til útrýmingar. 

Langsótt er að halda því fram að 
barrtré“eigi ekki heima á Íslandi“. Við 
höfum flutt lífverur til landsins. Aðrar 
lifa við“íslensk skilyrði“ í nágranna-
löndunum og gætu borist hingað. Líta 
ber á innflutning nýrra trjátegunda 
sem hvern annan landbúnað, byggðan 
á erlendum lífverum. Vinnureglur um 
hvar heppileg ter að hafa erlend tré, í 
görðum, sumarbústaðalöndum eða til 
útivistar, eða nytja, verða að vera til. 
Ólíklegt að aspar- eða barrskógur þeki 
5-10% lands nema stórfelldar loftslags-
breytingar komi til. 

Ekki þarf að óttast að útsýni á Íslandi 
eða yfirbragð landsins verði“gjörbreytt, 
ljótt, yfirþyrmandi, útlenskt og skugga-
legt“, svo vitnað sé í lýsingarorð sem 
heyrst hafa. Heilu héruðin eru og verða 
að mestu trjálaus. Kollsteypa í veður-
fari getur gert Ísland að eins konar 
Skotlandi í fjarlægri framtíð. Fari svo, 
verða menn að sættast við það. 

Skógrækt –  
reynslan og framtíðin
Útreikningar herma að 600 ferkíló-
metra af stórvöxnum lerki-, furu- 
eða greniskógi þyrfti til að fullnægja 
helstu timburþörf landsins; aðeins 
20 x 30 ferkílómetrar flötur. Nú eru 
markmið með skógrækt ólík en ein-
hvers konar landbætur, umhverfis-

hönnun og beinar nytjar eru þau 
algengustu. Trjáræktin er vel rúm-
lega aldar gömul og dylst engum að 
hún getur gefið vel af sér. Nú þegar 
vinna um margir við skógrækt, t.d. á 
Austurlandi; á við hóp í meðalútgerð 
eða hjá meðal iðnfyrirtæki. Nokkrir 
tugir ferkílómetra af nytjaskógi er á 
við stórt málmiðjuver. 

Trjálendi, hvort sem er kjarr og 
skóglendi með birki, eða þá trjábelti 
og skógur með erlendum trjám er 
eftirsóknarverður vegna lífríkisins 
sem hann myndar, vegna jákvæðra 
áhrifa sem hann hefur á langflest 
fólk við útivist, vegna skjóls sem 
hann myndar og vegna nytja sem af 
honum má hafa. Öll tré skyggja á út-
sýni, líka birki, en það á ekki að vera 
efni í langar umræður vegna þess að 
skógur sem slíkur býður upp á innra 
útsýni: Skóginn sjálfan. 

Lengi framan af var skógrækt borin 
uppi af einstaklingum, stundum í 
félagi, og tilviljanakennt hvaða trjá-
tegundir voru notaðar á hverjum stað 
og hvernig þeir staðir voru valdir. 
Smám saman hefur festan aukist og 
fleiri komið að, bæði ríkisstofnanir 
og starfandi bændur. Um leið hafa 
rannsóknir og skipulag skógræktar 
styrkst. Vissulega hefur vankunátta 
mjög oft leitt til allt of þéttrar gróð-
ursetningar og mönnum er gjarnt að 
grisja ekki skógarlundi. 

Nokkrar erlendar jurtir eru ná-
tengdar skógrækt og umdeildar. 
Lúpínan er ein þeirra og skógar-

kerfill önnur. Eins og sumt annað 
sem hingað barst af mannavöldum 
eru plönturnar á gráu svæði og við 
verðum að sætta okkur við tilvist 
þeirra því útrýming er ófær. 

Framtíð skógræktar er ekki hafin 
yfir umræður. Um hana eru og verða 
skiptar skoðanir. Þess vegna er mik-
ilvægt að áætlanir og viðmið séu 
skýr, raunhæf og öllum kunn og í 
samræmi við meginmarkmið nátt-
úruverndar. Almenn uppgræðsla 
og gróðurvernd eru eftir sem áður 
stærstu verkefni okkar. 

Sátt við náttúruna
Náttúruvernd, bæði hugmynda-
fræðin og framkvæmdin, er langt 
ferli. Ljóst má vera að koma manna 
til Íslands breytti lífríkinu endanlega. 
Öldum saman höfum við orðið að 
sætta samlíf gamalla og aðkominna 
lífvera og þannig verður það um 
ófyrirsjáanlega framtíð. Náttýru-
nytjar og náttúruvernd eru óað-
skiljanlegar athafnir og mikilvægari 
Íslendingum en flest annað. 

Löngu er kominn tími til að sættast 
við lífríki landsins og setja reglur um 
nýliðun og innflutning og hafa eft-
irlit með því hvað hingað berst, utan 
náttúrulegra ferla. Löngu er kominn 
tími til að menn hætti að setja stimpl-
ana“óargadýr“ og“meindýr“ á fugla 
eins og hrafn eða spendýr eins og ref 
og eyða hundruðum milljóna króna 
í að hefta útbreiðslu þeirra sem er 
sjálfstýrð að mestu. Varnir geta verið 
með öðrum hætti en drápum. 

Í skógrækt er einnig nóg tilefni 
til náttúruverndar. Það þarf að 
hressa birkiskóga við, beitarfriða 
fleiri svæði, auðvelda sjálfsáningu 
birkis, stýra skógrækt með erlendum 
tegundum, stunda endurheimt 
votlendis og opna skóga betur fyrir 
almenningi svo eitthvað sé nefnt. Ef-
laust þarf töluverða fræðslu og um-
ræður til að lina áhyggjur manna af 
trjám og bæta umgegni við gróður. 
Þegar horft er yfir afleiðingar 
aksturs, nær endalausar slóðalagn-
ingar, óásættanlegan frágang við 
framkvæmdir, slakan viðskilnað við 
efnisnám og kæruleysisumgengni 
á gróðursvæðum, er ekki að sjá að 
náttúran skipi nægan virðingarsess 
í augum allt of margra landsmanna, 
en það breytist áreiðanlega til batn-
aðar. Við erum öll óaðskiljanlegur 
hluti hennar.

Skógar eru víða. Vaglaskógur er víðfemur á íslenskan mælikvarða. Mynd: Skógrækt ríkisins.

Frá Guðmundarlundi í landi Kópavogs.



 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Hagnýtt og 
skemmtilegt
nám á vorönn 2015

•	 TUNGUMÁL
•	 ENSKUSKÓLINN
•	 ÍSLENSKA	FYRIR	ÚTLENDINGA
•	 Icelandic	as	a	second	language
•	 HANDVERK	OG	LISTIR
•	 HANNYRÐIR
•	 TÖLVUR
•	 TÓNLIST	
•	 MATUR	OG	NÆRING
•	 FJARNÁM	VIÐ	HÁSKÓLANN	Á	AKUREYRI
•	 DAGFORELDRANÁMSKEIÐ

Nánari	upplýsingar	og	innritun	í	síma	585-5860
og	einnig	er	fyrirspurnum	svarað	á	nhms@hafnarfjordur.is		

Ný	námskrá	komin	út	og	er	aðgengileg	á	heimasíðu	
skólans	www.nhms.is
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Svavar 
Halldórsson

MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is

Alvöru matur
Frá því um áramót hafa síður dagblaðana verið undirlagðar auglýsingum 
um alls kyns svokallaðar „heilsu“-vörur; pillur, duft, fæðubótaefni . . . svo 
ekki sé nú minnst á alla ofurfæðuna sem á að lækna allt frá svefnleysi yfir 
í stórkvilla eða alvarlega sjúkdóma. Allar eiga þessar lausnir það sameig-
inlegt að innfela loforð um bætta heilsu, lengra lif, fegurð og heilbrigði. Til 
viðbótar streyma inn sérprentaðir bæklingar með sama boðskap. 

Menn keppast við að spila inn á sam-
viskubit fólks eftir jólin og lofa ein-
földum bakdyraleiðum svo allir geti 
orðið grannir, hraustir og fallegir. Ef-
laust virkar eitthvað af þessu . . . kannski 
allt? Að minnsta kosti eru virðist einfalt 
að fá fræga og fallega fólkið til að leika 
í auglýsingum fyrir þessar vörur - svo 
ekki sé nú talað um íþróttahetjurnar. 
Vilji menn virkilega sýna fram á hversu 
góð og frábær varan er, þá fylgir gjarnan 
klausa um að hún séu unnin úr nátt-
úrunni. 

Töfralausnir
Sumt af því sem er á boðstóum er 
reyndar þannig að einfaldlega er búið 
að þurrka og mala eitthvað sem vex vilt 
í náttúrunni; hvönn, hvítlauk eða græna 
örþörunga. Annað er hins vegar unnið 
eftir mun flóknari leiðum og inniheldur 
alls kyns efni sem eru okkur sem neyt-
endum framandi. En ef bestu fæðubóta-
efnin og töfralausnirnar eru unnar úr 
alvöru náttúruefnum eða mat – hvers 
vegna borðum við ekki bara alvöru mat? 

Árum og áratugum saman hafa sér-
fræðingar sagt okkur að lykillinn að 
góðri heilsu sé annrs vegar hreyfing og 
hins vegar það að borða hollann, nær-
ingarríkan og fjölbreyttann mat. Lítið 
unnar matvörur eru líka miklu betri en 
það sem er búið að þvæla í gegnu flókna 
ferla og bæta alls kyns efnum út í. Menn 

hafa reyndar tekist á um hversu vond 
dýrafita nákvæmlega er og ráðleggingar 
hafa dálítið rokkað til þar, en í grunninn 
eru ráðleggingarnar þær sömu nú og 
þær hafa verið. 

Lykilatriðið er einfaldlega að vita 
hvað maður lætur ofan í sig. Þess vegna 
meðal annars, er gott að velja íslenskan 
mat. Hann er í flestum tilfellum ferskari 
en annað sem okkur býðst, minna er 
notað af aukefnum, eitri og lyfjum 
við frameliðsluna og svo mætti lengi 
telja. Að auki er ekki búið að flytja 
hann um langa vegu með tilheyrandi 
umhverfiskostnaði. Við vitum líka að 
almennt er búið vel að húsdýrum á 
Íslandi. 

Hollt og gott
Og hvað er það þá sem við ættum að 
borða í staðinn fyrir töfrapillur, duft, 
mauk og þess háttar sem lítið á í raun 
skylt við mat. Jú, grænmeti er hollt. 
Lítið unnar kjötvörur og fiskur. Allt 
sem ferskast og minnst unnið. Ávextir 
eru hollir og við ættum að borða þá – 
jafnvel þótt þeir hafi verið fluttir hingað 
um langan veg. Hið sama gildir um gróft 
kornmeti og rótargrænmeti. Því þrátt 
fyrir umræðu undanfarinna missera 
er ekki allt kolvetni vont! Við þurfum á 
kolvetnum að halda og ættum að reyna 
að velja góð kolvetni úr grófu brauði, 
grófu káli, gulrótum, rófum og þess 

háttar grænmeti. 
Lítið unnar mjólkurvörur ættu líka að 

vera á matseðlinum – án viðbætts sykur 
eða annarra sætuefna. Staðreyndin er sú 
að ofneysla á sykri er vond fyrir okkur. 
Þá gildir einu hvort um er að ræða 
hvítan sykur, púðursykur, agave síóp 
eða hvað þetta er nú allt kallað. Sykur 
er sykur, sama hvað auglýsingarnar 
segja. Við ættum líka að gæta okkar á 
viðbættum sætuefnum því rannsóknir 
síðustu ára benda til þess að þau geti 
átt sinn þátt í offituvandanum. Það 
skyldi þó aldrei vera að maður verði 
feitur af sykursnauðum gosdrykkjum, 
vegna þess sem sett er í staðinn fyrir 
hvíta sykurinn? Pössum okkur líka á 
mjólkurvörunum sem búið er að eyði-
leggja með sykri. 

Óþarfi að leita  
langt yfir skammt
Íslenskt grænmeti, ávextir, gróft korn-
meti, sykur- og sætuefnalausar mjólk-
urvörur, hnetur, fræ, ber, gott kjöt í hófi 
og fiskur. Þetta er það sem við eigum að 
setja í körfuna okkar þegar við förum 
út í búð. Auðvitað má leyfa sér eitthvað 
góðgæti við og við – en látum ekki plata 
okkur með auglýsingum og innihlads-
lausum loforðum til að borða tóma 
vitleysu á milli nammidaga. Reynum 
að borða sem minnst af því sem búið 
er að setja í pakka með flóknum inni-
haldslýsingum. Borðum alvöru mat!

Við á Íslandi erum svo heppin að í 
kringum landið eru ein gjöfulustu fiski-
mið í heimi. Það þýðir að ef við ætluma 
ð borða staðbundinn, lítið unnin og 
hollan mat, þá ætti fiskur auðvitað að 
vera efstur á blaði. Það vill líka svo vel 
til að á þessum árstíma er hefst vertíð. 
Það þýðir að bolfiskur af Íslandsmiðum 
er aldrei betri en seinni hluta vetrar. 
Það mætti eiginlega með nokkurri ein-
földum segja að nú sé náttúrulegur upp-
skeritími fisks. Hvernig væri að sleppa 
öllum pillum, dufti, mauki eða furðu-
vörum í janúar og febrúar og borða 
þess í stað íslenskan fisk með íslensku 
grænmeti í öll mál? 

Pillur, duft, bætiefni og alls kyns furðuvörur eru áberandi í blöðum og bæk-
lingum. En best er að borða alvöru mat.



Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.
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Mikil ánægja  
í Garðabæ
Íbúar í Garðabæ eru almennt mjög 

ánægðir með þjónustu bæjarins, 
samkvæmt könnun Gallups. 92 

prósent telja Garðabæ góðan stað til 
að búa á. Meira en fjórir af hverju 
fimm eru ánægðir með grunnskóla og 
leikskóla, aðstöðu til íþróttaiðkunar, 
sorphirðu og þjónustu sveitarfélagsins 
almennt og hátt í 80 prósent eru ánægð 
með þjónustu við barnafjöldkyldur. 

Hlutfall ánægðra lækkar niður í 70 
prósent þegar spurt er um þjónustu 
við aldraða. Litlu minni er ánægja 
með menningarmál svo og skipulags-
málin almennt. 

Minnst er ánægjan með þjónustu 
við fatlað fólk í sveitarfélaginu. 52 
prósent eru ánægð, en 14 prósent 
óánægð. Þriðjungur segir hvorki/né 
þegar spurt er um það. 

Ánægja íbúa í Garðabæ með 
þjónustu sveitarfélagsins er meiri en 
að jafnaði í stærstu sveitarfélögum 
landsins. Sömuleiðis er lítill munur á 
viðhorfum bæjarbúa í þessum efnum 
milli áranna 2014 og 2013. 

Könnunin var gerð í október 
til desember í fyrra en hún var 
kynnt bæjarfulltrúum í Garðabæ á 
dögunum.

Sameining sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu: 

„Sveitastelpan segir nei!“
Hugmyndir um sameiningu 

allra sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu voru ræddar 

á fjölmennum borgarafundi á Kjarvals-
stöðum í Reykjavík á dögunum. Fram 
kom í máli Hjálmars Sveinssonar, for-
manns skipulagsráðs Reykjavíkur og 
formanns svæðisskipulags höfuðborgar-
svæðisins, að ýmsir kostir gætu fylgt 
sameiningu. Nefndi hann meðal annars 
samstarf um samgöngur og skipulag. 
Einnig kæmi til álita svonefnd „metro“ 
leið sem farin hefði verið í Portland í 
Bandaríkjunum, en í slíku fyrirkomulagi 
séu sveitarfélög sameinuð í ákveðnum 
verkefnum, en séu sjálfstæð um margt. 
Sú sameining þætti hafa heppnast vel. 
Einnig væru dæmi um misheppnaðar 
sameiningar erlendis. 

Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfull-
trúi í Mosfellsbæ og stjórnarformaður 
byggðasamlagsins Strætó, sem sveitar-
félög á höfuðborgarsvæðinu reka í 
sameiningu, taldi hins vegar að alls 
ekki ætti að sameina sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu. „Sveitastelpan 
segir nei!“ sagði hún í framsögu sinni á 

fundinum. Hún fengi ekki séð að stærri 
sveitarfélögin væru endilega betur rekin 
en hin minni og þá væri ánægja íbúa 
jafnvel meiri í þeim minni. 

Svandís Svavarsdóttir, þingmaður 
Vinstri grænna og fyrrverandi ráðherra 
skipulagsmála og fyrrum formaður 
skipulagsráðs Reykjavíkur, ræddi um 
sameiningar almennt, og nefndi meðal 
annars lýðræðismál og fjarlægð íbúa frá 
kjörnum fulltrúum. Hún sagði það vera 
forgangsverkni að jafna atkvæðisrétt á 
landinu. 

Hrafnkell Proppé hjá Samtökum 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 
taldi ólíklegt að sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu myndu sameinast í eitt, 
enda þótt því gætu fylgt kostir. 

Sameiningar hafa ekki mikið verið 
ræddar í þessum landshluta undanfarin 
misseri. Hugmyndir hafa komið fram í 
Kópavogi um að íbúar fái að kjósa um 
hvort bærinn fari í viðræður um sam-
einingu til suðurs. Það hefur ekki náð 
fram að ganga. Nýlega voru Garðabær 
og Álftanes sameinuð og áður Kjalarnes 
og Reykjavík.

Kærunefnd fjallar um samning Sorpu: 

Hvíslað í eyra 
dómarans
Dofri Hermannsson, talsmaður 

Metanorku, gagnrýnir að 
byggðasamlagið Sorpa vilji 

ekki birta gögn í kærumáli vegna út-
boðs. 

Sorpa hefur viljað semja við danskt 
fyrirtæki um gas- og jarðgerðarstöð, 
svonefnda Aikan lausn. Þetta á að kosta 
um þrjá milljarða króna. Verkið var 
ekki boðið út. Þetta var kært og ákvað 
kærunefnd útboðsmála að stöðva 
samning Sorpu við Aikan meðan málið 
er til efnislegrar meðferðar. Greint var 
frá því hér í blaðinu fyrir jól. 

Dofri segir í samtali við blaðið að 
Sorpa hafi sent kærunefndinni greinar-
gerð. Mentanorka eigi svo einnig að 
gera athugasemdir við þetta áður 
en málið verður tekið til efnislegrar 

meðferðar. „Gallinn er sá að inni í 
rökstuðningi Sorpu eru nokkur skjöl 
sem Sorpa hefur krafist að verði ekki 
afhent okkur þar sem þau séu trún-
aðargögn,“ segir Dofri. „Hluti af 
leyniskjalapakkanum er skýrsla sem 
Sorpa fékk [verkfræðistofuna] Mannvit 
til að gera í fyrravor en í henni skilst 
mér að sé að finna rökstuðninginn fyrir 
því að Aikan sé eina lausnin í heim-
inum sem gengur upp fyrir Ísland og 
að sú lausn sem við bjóðum sé bæði of 
dýr og tæknilega ómöguleg. Allt þetta 
tel ég auðvelt að hrekja en til þess þarf 
maður eiginlega að fá að sjá gögnin,“ 
bætir hann við. „Það er skrýtin staða að 
þurfa að flytja mál sitt gegn einhverjum 
sem fær bara að svara með því að hvísla 
í eyra dómarans.“

Bílakaup bæjarstjóra í 
Garðabæ enn gagnrýnd
Á að hækka þjónustugjöld á móti jeppanum? 

Halldór Jörgensson, bæjar-
fulltrúi Bjartrar framtíðar 
í Garðabæ, gagnrýndi bíla-

kaup bæjarstjóra á síðasta fundi bæj-
arstjórnar. 

„Hvaða skilaboð er Garðabær að 
senda íbúum með kaupum á dýrum 
og eyðslufrekum jeppa fyrir bæjar-
stjóra? Nóg hefur nú verið fjallað um 
þetta í fjölmiðlum og ímynd Garða-
bæjar skaðast. Hvaða fordæmi vill 
bæjarstjórn gefa? Áttum við ekki að 
læra af góðærinu og sýna aðgát og 
aðhald í rekstri? Eru þjónustugjöld 
hækkuð til að hægt sé að kaupa dýran 
jeppa fyrir bæjarstjóra? “ spyr Halldór 
meðal annars í bókun á bæjarstjórn-
arfundinum sem fór fram 15. þessa 
mánaðar. 

Hann lagði í framhaldinu til að 

bærinn ætti heldur að kaupa „eyðslu-
grannar og umhverfisvænar bifreiðar 
og betur megi þá nýta fjármuni 
bæjarins í mál sem eru mun meira 
aðkallandi. Forgangsröðum rétt og 
beitum ráðdeild í meðferð fjár Garð-
bæinga.“

Halldór bætir því við að fulltrúar 
Bjartrar framtíðar telji það merki um 
„léleg vinnubrögð“ að bæjarfulltrúar 
hafi ekki verið upplýstir um umdeilda 
ákvörðun á borð við þessa með meiri 
fyrirvara. „Þessi upphæð sem eyða á í 
bíl bæjarstjóra var fyrst lögð fram um 
leið og dagskrárliðurinn var tekinn 
fyrir í lok fundar.“

Fram kom í síðasta tölublaði að nýi 
bíllinn bæjarstjórans á að kosta 11 
milljónir króna. María Grétarsdóttir, 
bæjarfulltrúi M-lista fólksins hefur 

einnig gagnrýnt bílakaupin. Hún 
sagði á bæjarstjórnarfundinum 15. að 
bílakaupin féllu ekki að sjónarmiðum 
um skynsamlega nýtingu fjár.

ÁFRAM ÍSLAND

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala




