
Febrúar tilboð
Q Nudd og maski  4500.-
Q  Húðslípun á andlit  6500.-
Q  Litun og plokkun  3500.-
Q  Fótsnyrting  5500.-
...eða allur pakkinn  20.000.-

Hár- og snyrtistofa

SALOn ritz
Þverholt 18 • Sími: 552-2460

Finnið okkur 
          á Facebook

Þú gerir allt á einum stað,
Salon Ritz er hár- og snyrtistofa

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni 

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar 

Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
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- Steypuhrærivélar
- Steypuvíbratorar
- Sláttuvélar
- Valtarar
- Dælur

Compair loftpressur Inmesol rafstöðvar

Sölumenn hjá Ásafli geta 
útvegað ný eða notuð 

vinnutæki og tækjabúnað 
Einnig varahluti á góðu verði

frá ýmsum framleiðendum.

Við erum með réttu
tækin fyrir þig

Vegheflar - Jarðýtur - Skurðgröfur - Hjólaskóflur - Valtarar - LiðléttingarVinnuvélar og tæki fyrir bæjarfélög og verktaka 

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Okkar
þjónustuaðilar
eru um allt land

Belle JarðvegsþjöppurSDMO varaaflstövar
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Verkalýðshreyfingin gagnrýnir talsmenn atvinnulífs og stjórnvalda: 

Verða að geta lifað af dagvinnu
Útgangspunkturinn í þessari 

kröfugerð er að fólk þarf að geta 
lifað á dagvinnu,“ segir Drífa 

Snædal, framkvæmdastýra Starfsgreina-
sambandsins, um kröfugerð samtakanna 
gagnvart atvinnurekendum. 

Krafa samtakanna er að dagvinnutaxtar 
lægstu launa verði 300 þúsund í enda 
samningstímabilsins. Það er að unnið 
verði markvisst næstu þrjú ár að því að 
dagvinna ein og sér nægi til að viðunandi 

lífsgæða. Það er mat samtakanna að 300 
þúsund sé lágmark til að gera annars vegar 
lifað mannsæmandi lífi og hins vegar til 
þess að eiga fræðilegan möguleika á að 
safna fyrir húsnæði. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusam-
bands Íslands, segir atvinnurekendur og 
stjórnvöld ekki skilja hið norræna samn-
ingamódel. Þá skorti þá hófsemd sem þeir 
krefjast af launafólki. „Launahækkanir 
stjórnenda og millistjórnenda bera ekki 

vott um hófsemd, segir Gylfi og segir að 
sama megi segja um stefnu stjórnvalda í 
ýmsum málum. 

„Þetta hangir allt saman; velferðakerfið, 
jöfnuður og skattkerfið þetta skiptir allt 
máli. Það er bara mjög mikilvægt að menn 
skilji þetta ef þeir vilja norrænt samnings-
kerfi. Fólk verður að skilja að það felur 
ekki í sér hógværð lágtekjufólks en aðrir 
fái kjarabót.“ 

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 10-11.

Börn og fullorðnir dansa í Iðnó. „Menning er mannbætandi og í öðru lagi vill gleymast að framlag til hennar er fjárfesting,“ 
segir Elsa Hrafnhildur Yeoman, formaður menningar- og ferðamálaráðs reykjavíkurborgar.  Sjá bls. 6.



2 31.  Janúar 2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Vottað málningar- og réttingaverkstæði
Við erum í samstarfi við öll tryggingafélögin

Bæjarflöt 10  ∕  112 Reykjavík
sími: 567 8686  ∕  www.bilastjarnan.is

TJÓNASKOÐUN - BÍLAMÁLUN - RÉTTINGAR

Friðrik Ólafsson stórmeistari heiðursborgari Reykjavíkur: 

Sjötti heiðursborgarinn
Friðrik Ólafsson stórmeistari 

í skák var í vikunni sæmdur 
heiðursborgaranafnbót við 

athöfn í Höfða. Friðrik er hinn sjötti 
sem sæmdur er nafnbótinni. 

Fram kemur á vef Reykjavíkurborgar 
að með þessu sé Friðriki þakkað fyrir 
árangur og afrek á sviði skáklistarinnar. 
Fram kom í ræðu Dags B. Eggertssonar 
borgarstjóra, að vel væri við hæfi að 
heiðra Friðrik á áttræðisafmælinu. 
Áhugi á skák væri óvíða meiri og 
sjálfsagt hefði enginn Íslendingur haft 
meiri áhrif á skákina en Friðrik. Fram-
lag hans til íslenskrar menningar væri 
dýrmætt og þakkarvert. 

Friðrik er fyrsti Íslendingurinn sem 
varð stórmeistari í skák. Hann varð 
Íslandsmeistari 17 ára og Norður-
landameistari 18 ára gamall. Friðrik 
er lögfræðingur að mennt. Hann varð 
stórmeistari í skák 1958, en varð at-
vinnumaður í skák 1974 og forseti 

FIDE, alþjóðaskáksambandsins árin 
1978-1982. Eftir það var hann skrif-
stofustjóri Alþingis. 

Friðrik þakkaði fyrir heiðursnafn-
bótina og sagði að sér þætti vænt um 
titilinn því honum þætti vænt um 
Reykjavík. 

Aðrir sem hlotið hafa heiðurs-
borgaranafnbót eru: Séra Bjarni Jóns-
son árið 1961, Kristján Sveinsson 
augnlæknir árið 1975, Vigdís Finn-
bogadóttir árið 2010, Erró árið 2012 
og Yoko Ono árið 2013. 

Frjálsíþróttavöllur í undirbúningi
Skrifað hefur verið undir samn-

ing milli frjálsíþróttadeildar 
ÍR og Reykjavíkurborgar um 

framkvæmdir við frjálsíþróttavöll 
í Suður-Mjódd, á svæði félagsins í 
Breiðholti. Borgin hyggst verja 50 
milljónum króna af framkvæmdafé 
ársins til þessa. 

Hanna á nýjan frjálsíþróttavöll 
ÍR og verða útboðsgögn undirbúin 
innan tíðar svo hægt verði að hefja 
framkvæmdir síðar á árinu. Þetta 
er liður í samningi sem borgin 
og ÍR gerðu í fyrra um skipulags-
vinnu og uppbygingu í mjóddinni. 
Deiliskipulag hefur verið unnið í 
samvinnu félags og borgar. Fram 

kemur á vef borgarinnar að það verði 
kynnt innan tíðar. 

Frjálsar íþróttir hafa lengi verið 
eitt aðalsmerki ÍR. Stórmót félags-
ins í frjálsum íþróttum hefst núna 
um helgina í Laugardalshöll. Fram 

kemur á vefsíðu félagsins að nú 
stefni í fjölmennasta mót félagsins 
frá upphafi. 26 félög hafa tilkynnt 
um þátttöku, auk þriggja félaga frá 
Færeyjum. Reikna má með um 800 
keppendum. 

Dagur B. skammar Júlíus Vífil: 

„Þetta heitir að kunna 
ekki að skammast sín“
Dagur B. Eggertsson, borgar-

stjóri, gagnrýnir harðlega 
orð borgarfulltrúa Sjálfstæð-

isflokksins um störf Jóns Gnarr. 
„Ef ég á að líta á störf hans í heild 

sinni þá náttúrulega skorti þann þátt 
þessa embættis sem að lítur að stjórn 
borgarinnar. […] Jón var veikur 
stjórnmálaleiðtogi, gerði ekki skýrar 
línur sem rekstrarlegur leiðtogi þar 
sem embættismenn tóku yfir starfs-
skyldur hans. Það er enginn sem tekur 
á rekstrinum á þessum tíma. … Slík 

stjórnun, eins og var á síðasta kjör-
tímabili, gengur auðvitað ekki upp.“ 
Þetta er haft eftir Júlíusi Vífli Ingv-
arssyni, borgarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins í MPA ritgerð Jóns Júlíusar 
Karlssonar blaðamanns í opinberri 
stjórnsýslu. Vefritið Nútíminn fjallaði 
um þetta í vikunni. 

Dagur brást hart við þessu á Face-
book síðu sinni og segir: „Get ekki 
orða bundist. Eftir kjörtímabil þar sem 
fyrri meirihluti þurfti að taka á honum 
stóra sínum við að reisa Orkuveitu 

Reykjavíkur og fjármál borgarinnar úr 
rústum, þá leyfir Júlíus Vífill Ingvars-
son borgarfulltrúi Sjáfltæðisflokksins 
sér að velja þáverandi borgarstjóra, Jón 
Gnarr, þessa einkunn,“ segir Dagur. 

Hann vísar síðan til annarra um-
mæla sem höfð eru eftir Júlíusi Vífli: 
„Þarna var hann kominn á stað sem 
að krafðist einbeitingar og setja sig 
inn í störf sem snérust ekki beint um 
hann sjálfan heldur um hag annarra. 
Ég held að það hafi reynst honum of 
flókið að gera það, segir hann.“

Dagur er harðorður um þetta: „Þetta 
heitir að kunna ekki að skammast sín. 
Jón Gnarr er einn magnaðist maður 
sem ég hef kynnst, með skarpara inn-
sæi og meiri gáfur en fólk flest Hann er 
frábær manneska og var afburðagóður 
borgarstjóri.“

Seltjarnarnesbær dæmdur í Hæstarétti: 

Fékk ekki að kveðja 
vinnufélagana
Bryndísi var, eftir 25 ára starf, 

án nokkurs fyrirvara gert að 
víkja af vinnustaðnum við 

lok starfsdags, tölvuaðgangi hennar 
lokað og henni sagt að taka persónu-
lega hluti sína án þess einu sinni að 
eiga þess kost að kveðja starfsfélaga 
sína. þessi framkoma sýndi mikið 
skeytingarleysi um persónulega hagi 
starfsmannsins sem fyrir varð,“ segir 
Garðar Hilmarsson, formaður Starfs-
mannafélags Reykjavíkur. 

Hæstiréttur dæmdi Seltjarnarnesbæ 
nýlega til að greiða Bryndísi Sigrúnu 
Richter tvær og hálfa milljón króna í 
bætur fyrir að hafa staðið að uppsögn 
hennar úr starfi með ólögmætum 
hætti. Þá var Seltjarnarnesbær einnig 
dæmdur til að greiða 800 þúsund 
krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti. 

Rakið er í dómi héraðsdóms 
Reykjavíkur að Bryndísi hafi í lok 
september 2011 verið tilkynnt að starf 
hennar hefði verið lagt niður. Í stað-
inn var stofnað nýtt starf hjá bænum. 

„Uppsögn hennar bar brátt að og 
var henni í beinu framhaldi af til-
kynningu um starfslokin fyrirvara-
laust og án nokkurs tilefnis gert að 
tæma skrifborð sitt og yfirgefa vinnu-
staðinn. Var þessi aðferð mjög meið-
andi fyrir stefndu og til þess fallin 
að líta út eins og tilefni hefði verið 
verið til að víkja henni fyrirvaralaust 
úr starfi,“ segir í dómi Hæstaréttar. 

Þar segir jafnframt að Seltjarnarnes-
bær hafi ekki fært fram „viðhlítandi 
rök né lagt fram haldbær gögn“ um 
uppsögnin hefði verið faglega undir-
búin. Heldur hefði ekki verið metið 
hvort Bryndís hefði getað sinnt því 

starfi sem búið var til í kjölfarið. 
Starfsmenn Seltjarnarnesbæjar 

eru í starfsmannafélagi Reykjavíkur. 
Garðar Hilmarsson segir að dómur 
hæstaréttar sér fordæmisgefandi. 
„Til dæmis um það að við ákvörðun 
um niðurlagningu starfs ber sveitar-
stjórn að fylgja málsmeðferðarreglum 
stjórnsýsluréttarins t.d. um rannsókn 
málavaxta, meðalhóf og málefnaleg 
sjónarmið. Ekki er síður athyglisvert 
að fallist er á að með því hvernig 
staðið var að starfslokunum gagnvart 
Bryndísi hafi verið framin meingerð 
gegn æru og persónu hennar sem 
varði við 26. gr. skaðabótalaga og þar 
af leiðandi var bænum gert að greiða 
Bryndísi miskabætur, auk dæmdra 
skaðabóta, fyrir að hafa staðið ólög-
lega að starfslokunum.“

Ekki náðist í Ásgerði Halldórs-
dóttur bæjarstjóra við vinnslu frétt-
arinnar, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 

Bandarísk stjórnvöld kröfðust upplýsinga um íslenskan ríkisborgara: 

Engin viðbrögð vegna Google
Ég hef ekki hugleitt það og það 

stendur ekki til,“ segir Gunnar 
Bragi Sveinsson, utanríkis-

ráðherra. Reykjavík vikublað spurði 
ráðherrann í vikunni hvort íslensk 
stjórnvöld myndu gera athugasemdir 
við eða óska skýringa á því að banda-
rísk yfirvöld kröfðu netrisann Google 
um upplýsingar um íslenskan ríkis-
borgara, Kristinn Hrafnsson, talsmann 
Wikileaks. 

Kjarninn greindi frá því á dögunum 

að netrisinn Google hefði látið banda-
rísku alríkislögreglunni FBI, í té öll 
gögn sem tengdust skráningu Kristins 
hjá Google og tveggja annarra. Þar á 
meðal voru tölvupóstsamskipti, drög 
að tölvuskeytum og skeytum sem hafði 
verið eytt, auk fleiri upplýsinga. 

Kristinn hefur í innlendum og er-
lendum fjölmiðlum gagnrýnt þetta 
harðlega, bæði Google og bandarísk 
stjórnvöld. „Í Bandaríkjunum er sú 
staða núna uppi, að ágeng og gagnrýnin 

blaðamennska er talin jafngilda hryðju-
verkum. Önnur vestræn ríki fylgja eins 
og sauðir,“ segir Kristinn meðal annars 
um málið á Facebook síðu sinni.

Ásgerður Halldórsdóttir.

Baráttujaxl. Heiðursborgarinn ásamt borgarstjóranum.

Frá svæði Ír-inga í Mjóddinni.

Kópavogur gagnrýnir OR harðlega vegna mælinga: 

Stjórnvöld segja pass
Umhverfis- og skipulagsnefnd 

Kópavogs gagnrýnir Orkuveitu 
Reykjavíkur og segir hana fara á svig 
við lög. Hún sinni ekki lögboðinni 
upplýsingaskyldu vegna mælinga á 
brennisteinsvetni. „Samkvæmt þeim 
upplýsingum sem ég hef fengið þá er 
ekkert því til fyrirstöðu að mæla loft-
gæði þrátt fyrir hugsanlegur sveiflur í 
mælingum sem kunna að vera vegna 
eldsumbrota. Óvíst er hversu lengi gosið 

mun standa yfir og við erum þeirra 
skoðunnar að ekki sé hægt að gefa afslátt 
af áður veittri undanþágu þegar um er 
að ræða heilsu fólks,“ segir Hjördís Ýr 
Johnsson, formaður umhverfis- og sam-
göngunefndar Kópavogs í samtali við 
Reykjavík vikublað. Umhverfisnefndin 
gagnrýnir Orkuveitu Reykjavíkur ein-
róma í bókun á fundi sem haldinn var 
fyrr í mánuðinum. Þetta kemur Orku-
veitunni á óvart.  Sjá bls. 8. 



Ferskleiki og 
vinalegt viðmót

Melabúðin við Hagamel er að sönnu frábær verslun og 

um leið félagsmiðstöð Vesturbæjarins. Kjarni 

viðskiptavinanna er úr því hverfi, Miðbænum og af 

Seltjarnarnesinu. Annars er allt landið undir og segja 

þeir bræður Pétur Alan og Friðrik Ármann, sem reka 

Melabúðina, að innlendir og erlendir ferðamenn hafi 

aldrei verið fleiri í búðinni en í sumar. 

Aðdráttarafl Melabúðarinnar er gott vöruval, ferskleiki 

og vinalegt viðmót. Melabúðin er einnig þekkt fyrir gott 

kjöt- og fiskborð og nefna má villta laxinn á sumrin, 

hreindýrakjötið og villibráðina fyrir jólin auk 

sælkeravöru margskonar allt árið.

Þeir bræður standa vaktina í dag en Guðmundur faðir 

þeirra, sem er á níræðisaldri, fylgist með búðinni dags 

daglega og spjallar við viðskiptavinina sem margir 

hverjir hafa fylgt honum lengi.

Melabúðin á horni Hofsvallagötu og Hagamels í 
Vesturbænum er sannkölluð félagsmiðstöð vesturbæinga.
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Kiwanishjálmarnir
Undanfarið hefur nokkur fjöl-

miðlaumræða snúist um að 
Eimskip vilji gefa grunnskóla-

börnum í 1. bekk reiðhjólahjálma en 
fái ekki að afhenda þá í skólum borgar-
innar. Í þeirri umræðu hefur ýmislegt 
verið missagt og og rangfært og full 
ástæða til að leiðrétta það. Staðreyndin 
er að það er Kiwanishreyfingin hefur 
átti allt frumkvæði að verkefninu og 
sér um samskiptin við börnin. Eimskip 
hefur aftur á móti verið mikilvægur 
styrktaraðili. 

Sögu verkefnisins má rekja aftur til 
1990 þegar hugmyndin kviknaði hjá öfl-
ugum Kiwanisfélögum á Norðurlandi 
sem hrintu hugmyndinni í framkvæmd 
vorið 1991 með tilstyrk Sjóvár, Mjólk-
ursamlagsins og fleiri góðra fyrirtækja 
ásamt því að leggja til fé úr styrktarsjóði 

klúbbsins. Allir 1. bekkingar grunn-
skóla á Akureyri fengu reiðhjólahjálma 
til eignar. Verkefnið mæltist afar vel 
fyrir og hugmyndin var tekin upp af 
fleiri klúbbum á Norðurlandi og einnig 
sunnan heiða. 

2003-4 gekkst Sigurgeir Aðalgeirsson 
þáverandi umdæmisstjóri frá Húsavík 
fyrir því að gera þetta að landsverkefni 
Kiwanis og leitaði eftir styrktaraðilum 
því ljóst var að verkefnið er umfangs-
meira en svo að Kiwanishreyfingin réði 
við að fjármagna það ein. 

Niðurstaðan varð að Eimskip gerðust 
allsherjarstyrktaraðili við verkefnið og 
hefur verið það síðan og reynst ómet-
anlegur bakhjarl og með því sýnt mikla 
samfélagslega ábyrgð. 

Verkefnið hefur verið kynnt á 
Evrópu- og heimsþingum Kiwanis og 

vakið mikla athygli. Hefur Eimskipum 
verið veitt sérstök viðurkenning sem 
fyrirmyndar styrktaraðili. 

Eimskip hafa séð um hönnun og 
framleiðslu á hjálmunum og flutt þá til 
landsins. 

Sem framleiðanda er þeim skylt 
að setja nafn sitt á þá. Afhending til 
skólabarnanna hefur svo alfarið verið í 
höndum Kiwanisfélaga. Við það tæki-
færi hafa þeir gjarnan frætt börnin um 
öryggishlutverk hjálmanna og fengið 
skólahjúkrunarfræðinga, lögreglu og 
fleiri til aðstoðar við það verkefni. 

Samvinna við skólana er mikilvæg til 
að fá upplýsingar um fjölda nemenda og 
nafnalista svo tryggt sé að enginn verði 
útundan og í skólunum hefur ríkt mikill 
vilji til að greiða götu okkar sem best 
og stuðningur við verkefnið. Eitt árið 
var gerð tilraun með að fá foreldra til 
að velja sér hjálm á netinu, en það gaf 
ekki góða raun. 

Þetta er 12. árið sem 1. bekkingum 
landsins er afhentur hjálmur. Lauslega 
áætlað þá eru þetta nær 50 000 hjálmar 
sem afhentar hafa verið á landsvísu og 
örugglega yfir 50 000 að meðtöldum 
hjálmunum sem einstakir klúbbar af-
hentu áður. 

Margar sögur hafa borist okkur 
Kiwanismönnum til eyrna um óhöpp 

sem hefðu getað leitt til alvarlegra slysa 
ef hjálmanna okkar hefði ekki notið við. 
Þá eru ótalin áhrifin sem hjálmanotkun 
barnanna hefur haft á hjálmanotkun 
foreldranna og gert notkun hjálma svo 
almenna sem raun ber vitni. 

Markmið hjálmaverkefnis Kiwanis 
hefur frá upphafi verið að stuðla að ör-
yggi barna í umferðinni og koma í veg 
fyrir alvarleg slys og óhöpp við hjól-
reiðar sem er afar vinæl frístundaiðkun 
auk þess að vera góð samgönguleið. 

Hjálmarnir nýtast einnig vel við notkun 
hjólabretta og hjólaskauta. 

Verkefnið er meginstoð Kiwanis á 
Íslandi í uppfylla einkunnarorð Kiwanis: 
Hjálpum börnum heimsins.

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 eðlilega alvarlega athugasemdir við. 
Takmarkanirnar voru raunar fleiri því ekki höfðu allir karlar kosningaréttinn 
heldur. Á þessum tíma gátu aðeins 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/.  Rétt er að halda því 
til haga að undirritaður var kjörinn varamaður í nefndina.
Hún 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 afmæl-
isins, 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 
þjóðhátíðardaginn 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 nýlega að sameina mætti 
þjóðhátíð og hátíðahöld vegna kosningaréttarafmælis. Ekki er annað að heyra 
í síðasta tölublaði en að bæjarfulltrúar í Hafnarfirði taki undir hugmyndina. 
Það eru góðar fréttir. Lakara er hins vegar að heyra að hjá Kópavogsbúar virðast 
ekki vera til umræðu um málið. Vonandi verður hægt að hnika til því viðhorfi.
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

LEIÐARI

Skemmtileg 
hugmynd

Facebook
Allir þeir 
sem hafa 
farið inn á 
Facebook 
á nýju ári hafa veitt fyrirtækinu 
leyfi til að safna upplýsingum af 
öllum tækjum sem notuð eru til 
að fara inn á samskiptamiðilinn. 
Ekkert verndar fólk fyrir því að 
löggæsluaðilar fái aðgang að þeim 
gögnum. Þetta sagði ráðgjafi hjá 
Deloitte í fréttum mbl.is, en fjallað 
var um þessi mál á málþingi 
Persónuverndar um rafrænt eft-
irlit. Þetta virðist litla athygli hafa 
vakið hjá fjölmiðlum áður en það 
var staðreynd, og virðist kannski 
ekki ekki hafa mikil áhrif á fólk, 
því enn erum við flest á Facebook.

Framfarir?
Greint var frá því í fréttum 
vikunnar að Sádar vilji halda 
Ólympíuleika, sem er ekki í frá-
sögur færandi. Hitt vekur athygli 
að Sádar vilja kynjaskipta leikunum 
og halda kvenhluta þeirra í öðru 
landi. Þetta leiðir hugann að við-
brögðum vestrænna leiðtoga við 
andláti konungs Sádí-Arabíu til 
tveggja áratuga Abdúlla ibn-Abd-
ulaziz al-Saud lést á dögunum. 
Var konungurinn lofaður fyrir 
umburðarlyndi og framfarir. Ekki 
fór mikið fyrir orðum um kúgun, 
hengingum og afhöfðunum, alvar-
legu misrétti kynja, trúarofstæki, 
fjármögnun vopnaðra öfgahópa og 
mikilvægum þætti Sáda í að kveða 
niður arabíska vorið …

Fyrir horn
Greint hefur verið frá því að 
meirihluti þeirra sem höfðu full-
nýtt atvinnuleysisbótarétt sinn um 
áramót væru komnir til vinnu, 
um tveir af hverjum þremur. Rík-
isstjórnin ákvað fyrirvaralítið að 
stytta bótatímann um hálft ár. Það 
er gleðilegt að flestir hafi fengið 
eitthvað að gera. Það réttlætir þó 
ekki vinnubrögðin og enn þarf 
þriðjungur þeirra sem áður fengu 
bætur að leita til sveitarfélaga.

Manstu?
Hannes Smára-
son er ákærður 
fyrir fjárdrátt. 
Hann er sagður 
hafa millifært 3 
milljarða króna 
af reikningi FL í 
Lúxemborg og yfir til Fons. Hann 
sagðist við réttarhöldin ekki muna 
eftir þessu. Það væri langt síðan 
þetta var. Hann hefur lýst sig sak-
lausan af ákæru. Líklega myndi 
venjulegt fólk muna hvort það 
hefði fært þrjú þúsund milljónir 
króna milli reikninga, enda þótt 
áratugur hefði liðið.

Þjóðnýting
60% Breta vilja þjóðnýta lestar-
kerfið samkvæmt frásögn Financial 
Times. Margir eru langþreyttir 
endalausu klúðri í einkareknu 
kerfi, sem þó er að miklu leyti 
rekið fyrir almannafé. Spurning 
hvort við Íslendingar þurfum að 
læra af biturri reynslu Breta eða 
ætlum að halda áfram að bjóða út 
grunnþjónustuna, til dæmis ýmsa 
þætti í þjónustu Strætó bs.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Afskipti Innanríkisráðherra af málinu 
virðast hafa verið með þeim hætti að 
hún hafi talið sig vera í aðstöðu til þess 
að beita embættismenn þrýstingi, hafa 
áhrif á meðferð máls með hótunum 
og dylgjum – í stuttu máli, það gefur 
vísbendingu um miklu alvarlegri spill-

ingu í okkar pólitíska lífi 
heldur en dæmi eru um 
að hafi verið afhjúpuð 
með jafn afgerandi hætti 
og nú hefur gerst.“

- Jón Ólafsson prófessor í viðtali við 
DV um lekamálið nú í vikunni.

Sjónarmið
Vigdís Hauksdóttir mun hafa beðið 
skrifstofu Alþingis um að sía í burtu 
allan póst sem henni berst frá nátt-
úruverndarsamtökunum Land-
vernd. Sendingar þaðan kallar hún 
„netárásir“. Þessi þingmaður Reykja-
víkur þarf að átta sig á að eitt mikil-
vægasta hlutverk þingmanns er að 
hlusta á ólík sjónarmið. Ekki bara 
þeirra sem hún heldur að hafi kosið 
sig síðast.

Loðnuörvun
Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi leggja 
áherslu á hressleik-
ann. Þannig var 
fjallað um aukningu 
loðnukvótans á heimasíðu sam-
takanna með þessum inngangi: „Hver 
er þessi loðna? Er hún kynörvandi, 
hvað segja myndlistarmenn og má 
ekki yrkja um hana kvæði?“ Megin 
tilgangur samtakanna er sem fyrr að 
„gæta hagsmuna“ sjávarútvegsfyrir-
tækja. Allir vita hvað það þýðir, en 
skemmtilegt er þetta eftir sem áður.

Var það svo?
Eftir að Hanna Birna Kristjánsdóttir 
sagði af sér embætti innanríkisráð-
herra, kepptust ýmsir við að mæra 
hana fyrir stórkostlegan árangur í 
starfi, útlendingamálum sérstak-
lega. Þegar að var gáð reyndist ekki 
mikil innistæða fyrir því. Þó skip-
aði hún nefnd undir 
formennsku Óttars 
Proppé úr Bjartri 
framtíð. Það er ágætt 
út af fyrir sig, en telst 
líklega seint til 
pólitískra afreka. 

Flokkslínur
Skoðanir bæjarfulltrúa umhverfis 
Reykjavík á hugsanlegum frídegi og 
þjóðhátíðarhöldum 19. júní í ár, í til-
efni 100 ára kosningaréttarafmælis, 
eru misjafnar. Skoðanir bæjarfull-
trúa Sjálfstæðisflokksins og Bjartrar 
framtíðar eru þannig gjörólíkar. Þó 
ekki eftir flokkslínum heldur bæjarfé-
lögum. Fulltrúarnir í Hafnarfirði eru 
nefnilega spenntir fyrir framtakinu en 
í Kópavogi leggjast þeir algjörlega gegn 
hugmyndinni.

Bandamenn
Þegar hluthafalisti 365 miðla var birtur 
kom í ljós að Kjartan Gunnarsson fyrr-
verandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins á þar óbeinan hlut. Sömuleiðis 
Ármann Þorvaldsson, fyrrverandi 

Kaupþingstoppur. 365 
miðlar eru sem kunnugt 
er í eigu fjölskyldu Jóns 

Ásgeirs Jóhannessonar. 
Spurt er hvort nú 
hafi orðið sögulegar 
sættir.

Sjónhverfingar
Fram hefur komið að allir töpuðu 
þegar bankarnir hrundu haustið 2008 
og að íslenska ríkið var á barmi gjald-
þrots. Nú eiga einhverjir hins vegar að 
hafa kastað 3-400 milljörðum króna 
skattgreiðenda á glæ. Vilji forsætisráð-
herrann draga kanínur úr höttum for-
tíðar, væri kannski nærtækast að hann 

beitti sér fyrir birtingu 
símtals forvera síns 

og þáverandi Seðla-
bankastjóra, þegar 
gjaldeyrisforði Íslands 

var færður Kaupþingi, 
rétt fyrir hrun … 
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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
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Menning er mannréttindi
„Hún vísar okkur veginn og hvetur okkur til dáða í menningarlífinu. Það 
er nauðsynlegt að hafa hana þegar við erum að forgangsraða. Hún er 
í raun forsenda þess að hægt sé að gera langtímaáætlananir og ákveða 
fjárveitingar bæði til menningarstofnana og lista- og menningarlífsins á 
breiðum grunni. Það er von okkar að hún geti gagnast öllum sem hlut eiga 
að menningarlífinu í borginni.“ segir Elsa Hrafnhildur Yeoman formaður 
menningar-og ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar um menningarstefnu 
borgarinnar „Menning er mannréttindi“ sem gildir til árins 2020. 

Fyrsta menningarstefna Reykjavíkur-
borgar var samþykkt árið 2001 og 
hefur nú verið endurskoðuð í fjórða 
sinn en sú nýbreytni hefur verið tekin 
upp að sérstök aðgerðaráætlun fylgir 
stefnunni sem uppfærð verður árlega. 
Bæði stefnuna og aðgerðaráætlunina 
má finna á heimasíðu borgarinnar. 

Allir eiga rétt á menningu 
Aðspurð hvað einkenni stefnuna segir 
Elsa að lögð sé áhersla á að allir eigi rétt 
á að að taka þátt í og njóta menningar 
og vitnar í því samhengi í alþjóða-
samning Sameinuðu þjóðanna um 
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 
réttindi. Þar standi meðal annars. „Þar 
sem menning er ein helsta driffjöður 
þróunar verður að telja menningarlega 
þætti þróunar jafngilda hinum efna-

hagslegu sem einstaklingar og þjóðir 
hafi grundvallarrétt til að taka þátt í 
og njóta.“ 

Þá segir hún menningarstefnuna 
taka á helstu áhersluþáttum þess sem 
menningar-og ferðamálaráð fæst við 
líkt og rekstri menningarstofnana borg-
arinnar, framlagi til listalífsins, menn-
ingaruppeldi og aðgengi og þátttöku í 
menningunni. Framlag Reykjavíkur-
borgar til menningarlífsins endurspegli 
að mörgu leyti þau markmið sem sett 
eru í menningarstefnunni til að geta 
stutt sem best við bakið á gróskumiklu 
menningarlífi í borginni. „Við setjum 
okkur markmið í hverjum málaflokki 
og aðgerðir til að ná þeim. Aðgerð-
aráætlunin er kannski fyrirferðarmest 
og sést líka vel í starfsfáætlun sviðsins, 
sem byggir m.a. á menningarstefnunni. 

Þar eru stóru tíðindin í tengslum við 
menningarstofnanir borgarinnar, en 
margt annað í farvegi. Líta má t.d. á 
þetta markmið stefnunnar og hvernig 
það endurspeglast í aðgerðum.“ 

Menning mikilvæg í 
kennslu og uppeldi
Í öðrum kafla menningarstefnunnar er 
fjallað um börn og menningu. Í mark-
miðum segir að menning og listir séu 
snar þáttur í uppeldi og kennslu barna 
og ungmenna í borginni. Leikskólar, 
grunnskólar og frístundamiðstöðvar 
eigi góða samvinnu um listuppeldi við 
listamenn, söfn og menningarmið-
stöðvar borgarinnar. 

Menningarfáninn er þróunarverk-
efni sem sett var á laggirnar árið 2012 
en hann er veittur fyrir framúrskar-
andi menningarstarf í leikskólum, 
grunnskólum og frístundaheimilum. 
Árið 2012 féll hann í skaut Dalskóla 
en leikskólans Laufásborgar árið 2014. 
„Markmið fánans eru fjölbreytt; að 
styðja við og hlúa að listkennslu og 
skapandi verkefnum í samstarfi við 
listamenn, lista- og menningarstofn-

anir í borginni. Umgjörð hans er 
í endurskoðun en ég á von á því að 
hann verði veittur á opnun Barna-
menningarhátíðar síðla aprílmánaðar.“ 

Öflugt menningarlíf  
eykur lífsgæði

Elsa segir að eflaust séu margir á 
þeirri skoðun að nægilegt fjármagn 
sé sett í menningarstarfsemi en þau 
sem vinni að henni telji að svo muni 
aldrei verða. „Í fyrsta lagi vegna þess 
að menning er mannbætandi og í öðru 
lagi vill gleymast að framlag til hennar 
er fjárfesting. Í ljósi þess kemur meira 
út úr menningarlífinu því meira sem 

þú fjárfestir í því. En ef við ræðum 
þetta út frá efnahag, sem er auðvitað 
bara hliðaráhrif menningar, þá þarf 
líka þolinmótt fjármagn, því fjár-
festingin skilar sér kannski á löngum 
tíma. Mönnum hættir til að yfirsjást 
að „í menningu og listum í borginni 
er fólginn vaxtarbroddur og auðlind 
sem byggja skal á til framtíðar“, eins og 
segir í stefnunni. Öflugt menningarlíf 
eykur lífsgæði borgarbúa og stuðlar að 
samfélagslegri og efnahagslegri velferð. 
Það er mikilvægt að Reykjavík skapi sér 
sérstöðu sem kraftmikil og skapandi 
borg þar sem eftirsóknarvert er að búa 
og starfa. “

 MENNINGIN
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
…Myrkum mússíkdögum. Nú 
stendur yfir í Hörpu tónlistarhátíðin 
Myrkir mússíkdagar sem er ein elsta 
tónlistarhátíð landsins, stofnuð 1980. 
Hátíðin er mikilvægur vettvangur 
framsækinnar nútímatónlistar og er 
tilraunastarfsemi stór þáttur í dag-
skránni. Á henni má meðal annars 
finna sinfóníutónleika, kammertón-
leika og kórtónleika ásamt viðburðum 
fyrir börn. Híðinni lýkur á morgun. 
Miðasala á harpa.is
. . . O y a m a 
og Tilbury. 
Hljómsveitirnar 
Oyama og Til-
bury munu troða 
upp á skemmti-
staðnum Húrra 
næstkomandi 

föstudag. Tónleikarnir hefjast kl.21 
og er aðgangur 1.500kr. 

…Stund milli 
stríða. Í Gerðu-
bergi stendur 
yfir sýning 
systranna Söru 
og Svanhildar 
Vilbergsdætra, Stund milli stríða. 
Umfjöllunarefni myndanna, sem 
systurnar vinna saman, frá hugmynd 
að fullkláruðu verki, eru sammann-
legar hremmingar og stundir milli 
stríða. Myndirnar eru af stórum hluta 
sjálfsmyndir. Einnig skoða þær tákn-
myndir úr listasögunni og dægur-
menningu sem þær setja í samhengi 
við dagslegt amstur. 

Sýningin stendur til 29.mars og er 
opin virka daga kl.9-18 og 13-16 um 
helgar. 

„Skapandi greinar eru hluti af grunnþáttum 
efnahags- og atvinnulífs borgarinnar.“ 
Nýjar aðgerðir:
1. Verklagsreglur fyrir menningar-

stofnanir Reykjavíkurborgar mót-
aðar í samvinnu forstöðumanna 
þeirra og Bandalags íslenskra 
listamanna sem miða að því að 
réttur listamanna til launa fyrir 

vinnuframlag sitt sé virtur og 
höfundaréttur þeirra hafður í há-
vegum. 

2. Reykjavíkurborg hvetur til og 
hefur samstarf um rannsóknir á 
hagrænum áhrifum menningar 
og skapandi greina.

„Menning og listir eru snar þáttur í uppeldi 
og kennslu barna og ungmenna í borginni.“
Nýjar aðgerðir:
1. Menningarstofnanir Reykjavíkur-

borgar vinni sérstaka fræðsluáætlun 
ætlaða börnum sem hluta starfsáætl-
unar hvers árs.

2. Þeir samstarfsaðilar sem njóta hæstu 
menningarstyrkja Reykjavíkur-
borgar eru hvattir til að vinna ár-
lega fræðsluáætlun, með sérstökum 
ákvæðum í samstarfssamningum.

3. Lestur er lykill, kynningarbæk-
lingur um lestur fyrir börn dreift 
ungbarnavernd.

4. Átak gert til að auka samstarf lista-
manna og skólafólks innan grunn-
skólans og sjálfstætt starfandi lista-
skóla í borginni í nánu samstarfi við 
skóla- og frístundasvið.

Hátún 6a • 105 Rvk • Sími: 552 4420 • fonix.is

Mikið úrval af heimilistækjum

Kæli og frystiskápar
Spanhelluborð
Blástursofnar

Uppþvottavélar

„Menning er mannbætandi,“ segir 
Elsa Hrafnhildur Yeoman.

Menningar má njóta með ýmsum hætti og það gerir fólk á öllum aldri.



www.kia.com7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

Fylgdu okkur á facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Kia Picanto bíður þín í Öskju, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.

Kia Picanto EX 1,0 — dísil, beinskiptur.

Verð frá 2.090.777 kr. 
Eða 29.777 kr. á mánuði í 84 mánuði.* 

*M.v. 299.777 kr. útborgun og 85% fjármögnun í 84 mánuði. 
8,4% óverðtryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,06%.

Helsti staðalbúnaður:

· 14” álfelgur

· Loftkæling (A/C)

· ABS bremsukerfi

· ESP stöðugleikastýring

· 6 öryggisloftpúðar

· Hiti í framsætum

· Hiti í stýri

· Handfrjáls búnaður (Bluetooth)

· Rafmagnsrúður fram- og aftur í

· Útvarp og geislaspilari

Við kynnum sérlega glæsilega útgáfu af Kia Picanto EX í tilefni af 10 ára afmæli Öskju. 
Kíktu til okkar á Krókháls og fáðu að prófa Picanto — „grænan bíl“ sem ber lægri 
bifreiðagjöld og leggur frítt í stæði í Reykjavík, í 90 mín.

Vel útbúin afmælisútgáfa
– lipur, lokkandi og leggur frítt
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Umhverfisnefnd Kópavogs gagnrýnir Orkuveitu Reykjavíkur: 

Segir OR fara á svig við lög
Fullyrt er að Orkuveita Reykjavíkur 
sinni ekki lögboðinni upplýsinga-
skyldu um mælingar og harmar að 
ekki sé fylgst með því að Orkuveitan 
sinni skyldu sinni. Þetta kemur 
Orkuveitunni á óvart. Hún segir 
að gosið í Holuhrauni hafi áhrif á 
mælingar brennisteinsvetnis. Heil-
brigðiseftirlit Suðurlands kemur af 
fjöllum, en umhverfisráðuneytið 
segir engin viðurlög við því að Orku-
veitan uppfylli ekki öll skilyrði fyrir 
undanþágu frá reglum. 
Bæjaryfirvöld og heilbrigðis-
eftirlitið í Kópavogi hafa ítrekað gert 
athugasemdir við brennisteinsvetn-
ismegnun frá Hellisheiðarvirkjun. 
Hennar hefur oft orðið vart í Lækj-
arbotnum í landi Kópavogs, en þar 
er meðal annars grunnskóli og leik-
skóli. Þetta hafa raunar fleiri gert. 
Fyrir nokkru tók gildi ný reglugerð 
þar sem verulega er takmörkuð heim-
ild til útblásturs á brennisteinsvetni, 
H2S. Orkuveitan fékk undanþágu frá 
reglugerðinni til tveggja ára, en að upp-
fylltum skilyrðum. 

Harðorðir Kópavogsbúar
„Umhverfis- og samgöngunefnd 
harmar einróma að Orkuveita Reykja-
víkur sinni ekki lögboðinni upplýsinga-
skyldu um mælingar,“ segir í einróma 
bókun á síðasta fundi umhverfis- og 
samgöngunefndar Kópavogs. 

Nefndin heldur áfram: „En sam-
kvæmt skilyrðum undanþágu til 
tveggja ára er Orkuveitu Reykjavíkur 
gert að birta loftgæðisupplýsingar á 
aðgengilegan og skiljanlegan hátt að 
höfðu samráði við Umhverfisstofnun. 
Þannig er betur tryggt að almenningur 
sé ætíð upplýstur um loftgæði á áhrifa-
svæði Hellisheiðavirkjunar hvort sem 
um er að ræða almennar upplýsingar 
fyrir íbúa, viðkvæma hópa eða þá sem 
stunda útivist á svæðinu. Enn fremur 
kemur fram í undanþágu að upplýsa 
skal almenning um líklega útbreiðslu 
brennisteinsvetnis á áhrifasvæði Hell-
isheiðavirkjunar þegar útlit er fyrir að 
styrkur þess fari yfir tilkynningar-
mörk,“ segir umhverfisnefnd Kópa-
vogs. 

Hver fylgist með? 
„Umhverfis- og samgöngunefnd 
harmar einróma jafnframt að ekki 
skuli fylgst með því að Orkuveita 
Reykjavíkur uppfylli þau skilyrði sem 
sett voru fyrir undanþágunni. Nefndin 
telur fulla ástæðu til að mælingum 
sé haldið áfram þrátt fyrir jarðeld í 
hálendi landsins,“ segir enn í hinni 
einróma bókun. 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands (HES) 
veitir Hellisheiðarvirkjun starfsleyfi og 
fylgist með starfsemi hennar. Blaðið 
spurði Elsu Ingjaldsdóttur, fram-
kvæmdastjóra, um málið. Hún segir 
að HES vakti loftgæðamæla Orku-
veitunnar daglega og fylgist þannig 
með því að OR uppfylli skilyrði reglu-
gerðarinnar. Hún segir í svari sínu til 
blaðsins að bókuninni sé ekki beint 
til Heilbrigðiseftirlitsins og hún hafi 
ekki haft um hana vitneskju fyrr en 
blaðamaður spurði um málið. „HES 
telur þó miður að umhverfis- og sam-
göngunefnd Kópavogsbæjar skuli telja 
sig hafa ástæðu til bókunarinnar en 
HES getur ekki gert sér grein fyrir um-

ræðu á fundinum út frá bókuninni. 
Greiður aðgangur almennings er að 
rauntímamælingum ma. á heimasíðu 
HES, heimasíðu Umhverfisstofnunar 
og sérstakri loftgæðasíðu UST. Sem 
betur fer hefur ekki komið til þess að 
þurfa senda út tilkynningar vegna of 
hás styrks brennisteinsvetnis í and-
rúmslofti og vöktun á þessum mælum 
er dagleg,“ segir hún meðal annars. 

Bókunin kemur á óvart
Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafull-
trúi OR, segir bókunina koma „mjög 
á óvart“. Hann segir að Orkuveitan 

uppfylli allar kröfur um mælingar, en 
niðurstöður þeirra megi sjá á síðunni 
loftgaedi.is. „Umfram skyldu er rekin 
stöð á Nesjavöllum og verið er að setja 
upp stöð við Lækjarbotna í samstarfi 
við Umhverfisstofnun. Sú síðarnefnda 
verður væntanlega tekin í notkun í 
næsta mánuði. Því framtaki var fagnað 
af heilbrigðisfulltrúa Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis.“ 

Jafnframt hafi verið farið yfir málin 
með Umhverfisstofnun og Heilbrigð-
iseftirliti um miðjan þennan mánuð. 
„Vísindafólk Orkuveitunnar hefur bent 
eftirlitsaðilum á það að gosmengun 
frá eldstöðinni í Holuhrauni virðist 

hafa áhrif á mælingar á brennisteins-
vetni en að ósk Umhverfisstofnunar 
og heilbrigðiseftirlits breyttum við 
okkar mælum þannig að þeir gætu 
mælt brennisteinsdíoxíðið líka.“

Elsa Ingjaldsdóttir, hjá Heilbrigð-
iseftirliti Suðurlands, ítrekar að mæl-
ingar hafi ekki farið yfir tilkynninga-
mörk. 

Engin viðurlög
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
Kópavogs óskaði svara frá umhverfis-
ráðuneytinu í nóvember, um skilyrði 
fyrir undanþágu Hellisheiðarvirkj-
unar og viðurlögum ef Orkuveitan 
bryti gegn skilyrðum. Skilyrðin eru 
talin upp í bréfi ráðuneytisins til bæj-
arins (sjá skjáskot hér á síðunni). Þar 
er þess einnig getið að engin viðurlög 
séu við brotum á þeim. Þá kemur fram 
í svari ráðuneytisins að Orkuveitan 
hafi í nóvember óskað eftir því að á 
meðan eldgosið standi fyrir norðan 
„verði fyrirtækinu ekki gert skylt að 
birta spár um styrk brennisteinsvetnis 
í andrúmslofti líkt og fjórða skilyrði 
undanþágunnar gerir ráð fyrir,“ eins 
og segir í bréfi ráðuneytisins. 

Eldgosið sé skýringin
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfis-
stjóri Orkuveitunnar, segir í bréfi til 

ráðuneytisins í nóvember, að eftir að 
gosið hófst í Holuhrauni, hafi Um-
hverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands óskað eftir því að mælum 
yrði breytt, þannig að einnig yrði 
hægt að mæla styrk brennisteinsdí-
oxíðs í andrúmslofti. Þetta hafi í för 
með sér ónákvæmni í mælingum á 
brennisteinsvetni. Spár um styrk þess 
í andrúmslofti þjóni „takmörkuðum 
tilgangi“ meðan gosið varir. 

Árný Sigurðardóttir fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur staðfestir þennan skilning 
í samtali við Reykjavík vikublað. „Ég 
veit ekki betur en að vel sé að þessu 
staðið af hálfu Orkuveitunnar,“ sagði 
hún við blaðið. 

Ekki nóg
Hjördís Ýr Johnson, formaður um-
hverfis- og samgöngunefndar Kópa-
vogs, ítrekar í samtali við blaðið 
að Orkuveitan hafi fengið undan-
þágu frá reglugerð um hámarsstyrk 
brennisteinsvetnis, með skilyrðum. 
Undanþágan hafi tekið gildi um mitt 
síðasta ár. „Við það færði Kópavogs-
bær færanlega loftgæðismælistöð úr 
Lækjarbotnum þar sem eitt af skil-
yrðum undanþágu var að Orkuveita 
Reykjavíkur myndi birta rauntíma 
loftgæðaupplýsingar á aðgengilegan 
og skiljanlegan hátt. Það hefur Orku-
veita Reykjavíkur ekki gert og hefur 
nú óskað eftir því að á meðan eldsum-
brotum norðan Dyngjujökuls stendur, 
verði þeim ekki skylt að birta spár um 
styrk brennisteinsvetnis,“ sagði Hjör-
dís við blaðið á fimmtudag. 

„Samkvæmt þeim upplýsingum 
sem ég hef fengið þá er ekkert því 
til fyrirstöðu að mæla loftgæði þrátt 
fyrir hugsanlegur sveiflur í mælingum 
sem kunna að vera vegna eldsumbrota. 
Óvíst er hversu lengi gosið mun standa 
yfir og við erum þeirra skoðunnar að 
ekki sé hægt að gefa afslátt af áður-
veittri undanþágu þegar um er að ræða 
heilsu fólks.“

Áhrif af gosinu
„Það er almennt séð til lítils að spá 
þegar mælingar á H2S eru ekki 
áreiðanlegar eins og nú er, eftir 
endurstillingu brennisteinsþáttar 
þeirra loftgæðamæla sem algengastir 
eru. Grundvöllur í öllum spám af 
þessum toga er reynd á milli útgef-
inna spáa og mældra gilda. Því er rétt 
að bíða þess að hefja útgáfu á spám 
um háan styrk brennisteinsvetnis þar 
til að mælar hafa verið endurkvarð-
aðir til fyrra horfs.“ 

- Úr minnisblaði Einars Svein-
björnssonar veðurfræðings fyrir 

Orkuveitu Reykjavíkur.

Óvíst er hversu lengi gosið 
mun standa yfir og við 
erum þeirra skoðunnar að 
ekki sé hægt að gefa afslátt 
af áðurveittri undanþágu 
þegar um er að ræða 
heilsu fólks.“ – Hjördís Ýr 
Johnson, formaður um-
hverfisnefndar Kópavogs.

„Vísindafólk Orku-
veitunnar hefur bent 
eftirlitsaðilum á það að 
gosmengun frá eldstöð-
inni í Holuhrauni virðist 
hafa áhrif á mælingar á 
brennisteinsvetni.“  
– Eiríkur Hjálmarsson, 
upplýsingafulltrúi Orku-
veitu Reykjavíkur

Skilyrði sem Orkuveitan þarf að uppfylla fyrir undanþágunni. Skjámynd úr 
bréfi umhverfis- og auðlindaráðuneytis til Kópavogsbæjar.

Hjördís Ýr Johnsson. Eiríkur Hjálmarsson.

Frá Hellisheiðarvirkjun. Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs segir að Orkuveitan standi ekki við sitt. Orkuveitan 
undrast slíkan málflutning. Sama gerir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, sem hefur eftirlit með Hellisheiðarvirkjun.
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Þolinmæði launafólks er þrotin
„Útgangspunkturinn í þessari kröfugerð er að fólk þarf að geta lifað á dag-
vinnu,“ segir Drífa Snædal, framkvæmdastýra Starfsgreinasambandsins, 
um kröfugerð samtakanna gagnvart atvinnurekendum. „Launakröfur 
Starfsgreinasambandsins voru birtar Samtökum atvinnulífsins á fundi 
í húsnæði ríkissáttasemjara mánudaginn 26. janúar. Þar lýstu fulltrúar 
Samtaka atvinnulífsins því strax yfir að kröfugerðin gæti ekki orðið grund-
völlur að samningagerð og höfnuðu frekari viðræðum við samninganefnd 
Starfsgreinasambandsins,“ segir í tilkynningu félagsins. 

300 þúsund í dagvinnu
Krafa samtakanna er að dagvinnutaxtar 
lægstu launa verði 300 þúsund í enda 
samningstímabilsins. Það er að unnið 
verði markvisst næstu þrjú ár að því að 
dagvinna ein og sér nægi til að viðun-
andi lífsgæða. Það er mat samtakanna 
að 300 þúsund sé lágmark til að gera 
annars vegar lifað mannsæmandi lífi og 
hins vegar til þess að eiga fræðilegan 
möguleika á að safna fyrir húsnæði. 
Viðbrögð Samtaka atvinnulífsins eru 
skýr: „Það er mat SA að enginn grund-
völlur sé til viðræðna við Starfsgreina-
sambandið um endurnýjun kjarasamn-
inga á grundvelli kröfugerðarinnar.“

Villandi prósentur
Talsmenn SA gera mikið úr prósentu-

hækkuninni sem farið er fram á. Þótt 
vissulega sé sú framsetning ekki röng 
er vert að setja ákveðna fyrirvara við 
hana. Þannig benda Samtökin á að 
kaupmáttaraukning síðasta árs hafi 
verið 5% enda hafi verðbólga verið 
afar lág. Verkalýðshreyfingin var 
samstíga atvinnurekendum á síðasta 
ári og gengu að afar hófsömum launa-
hækkunum. Ætlunin var þannig að 
með hófsemd mætti ná fram aukinni 
kjarabót. Prósentur eru hlutdeild og því 
alla jafna góður mælikvarði á tekju- eða 
kaupmáttaraukningu. Þær geta þó gefið 
ranga mynd ef byrjunarpunkturinn er 
sérstaklega lágur. Lægsti taxti Starfs-
greinasambandsins er í kringum 201 
þúsund krónur á mánuði fyrir dag-
vinnu. Í síðustu samningum var samið 

um 4,8% hækkun á lægstu töxtunum 
en 2,8% á þeim hæstu. Í grófum 
dráttum þýðir það að þeir sem þegar 
eru á lægstu launum fengu rúmlega 
115 þúsund króna aukningu á dag-
vinnulaunum eftir síðustu samninga, 
þegar allt árið er undir. Það er svo ekki 
flókið að sjá að 2,8% hækkun á for-
stjóralaunum er í raun hærri krónutala. 
Að viðsemjendur tali annarsvegar um 
prósentur og hins vegar um krónutölu-
hækkanir ætti ekki að koma á óvart. 

Breið láglaunabök
Mikil óánægja var með síðustu kjara-
samninga með launafólks. Það var 
því ekki án pólitísks átaks fyrir for-
ystu stéttarfélaga að tala fyrir lágum 
launahækkunum. Það kann að koma 
mörgum spánskt fyrir sjónir að með 
lágstemdari kröfum megi í sumum 
tilvikum ná fram aukinni kjarabót. 
Síðustu samningar áttu að marka 
nýja tíma í umhverfi kjarasamninga 
hér á landi. Héðan af átti að sækja í 
hið norræna samningamódel við gerð 
kjarasamninga. Í stuttu máli gengur 
samingamódelið út á að hófsemd á alla 

kanta skili sér í stöðugleika. Því fylgi 
hæg en stöðug kjarabót án stórra dýfa. 
Íslendingum hefur ekki tekist þetta. 
Laun hafa hækkað verulega undan-
farna áratugi en lengi vel át verðbólgan 
upp ávinninginn jafn óðum. Síðustu 
samningar mörkuðu að einhverju leyti 
kaflaskil. Hins vegar upplifir verka-
lýðshreyfingin nú að stöðugleikinn sé 
fenginn með fórnum og skynsemi lág-
launastétta. Vonbrigði með framkomu 
atvinnurekenda sem og yfirvalda er að 
mati viðmælenda blaðsins ástæða þess 
að ekki er hægt að halda áfram á þeirri 
braut. Yfirvöld og atvinnurekendur hafi 
ekki sýnt hófsemd á móti. 

Ósætti með samninga
„Það er ýmislegt sem kemur til í þessu,“ 
segir Drífa og bendir á að mörg að-
ildarfélög Starfsgreinasambandsins 
hafi verið afar ósátt við síðustu samn-
inga. „Mörg félög, og reyndar flest, 
felldu þessa samninga upphaflega.“ 
Hún segir að lokum hafi samningar 
náðst í gegn en með semingi. „Þetta var 
loksins samþykkt eftir að búið að var að 
hækka orlofsuppbótina og desember-
uppbót ásamt öðrum breytingum. Það 
sem gerist svo eftir að samningarnir 
voru gengnir í gegn er að komugjöld 
á spítölum voru hækkuð. Það kemur 
ekkert útspil í húsnæðismálum, mat-
arskatturinn hækkaður og atvinnuleys-
isbætur eru skertar. Við þetta bætast 
svo aðrir samningar sem eru gerðir.“ 
Drífa nefnir að kennarar hafi fengið 
umtalsverða hækkun ásamt læknum. 

„Þarna eru stjórnvöld að kynda bálið. 
Þetta og ýmislegt annað veldur því að 
fólk er bara ekki að kaupa þetta tal um 
hógværð í kauphækkunum. Stemingin 
er bara breytt vegna þess sem á hefur 
gengið.“ Drífa bendir á að hógværðin 
verði að ganga í báðar áttir. Ekki sé 
hægt að gera kröfu á verkafólk um að 
herða sultarólina ef atvinnurekendur 
og yfirvöld ætla ekki að koma með 
neitt á móti. „Fólk var tilbúið að herða 
sultarólina eftir fjármálahrun en þessi 
hópur - þau sem eru á lægstu launum 
- er ekkert að upplifa leiðréttingu eins 
og aðrir hópar. Svo horfir fólk upp á 
gríðarlegan arð sjávarútvegsfyrirtækja, 
skattabreytingar þar sem veiðigjöld eru 
nánast felld niður og fleira í þeim dúr. 
Þetta verður auðvitað til þess að þol-
inmæðin er þrotin.“

Óhóf atvinnurekenda  
og stjórnar
Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðu-
sambands Íslands, segir atvinnurek-
endur og stjórnvöld ekki skilja hið 
norræna samningamódel. Þá skorti þá 
hófsemd sem þeir krefjast af launa-
fólki. „Launahækkanir stjórnenda og 
millistjórnenda bera ekki vott um hóf-
semd. Sama má svo segja um stefnu 
stjórnvalda í ýmsum málum. Þá á ég 
við stefnu þeirra gagnvart velferðar-
kerfinu en líka stefnuna gagnvart 
efnahagskerfinu. Þó að ríkisstjórnin 
hafi lofað því að allar ákvarðanir og 
athafnir hennar myndu miða við að 
tryggja stöðugleika þá er gagnrýni 
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Verkfærin fyrir skólana og  
handverksfólkið fást hjá okkur

Slípivél osm 100, 
kr. 41.800
Auðveldar þér verkin, 
pússar þar sem þú átt 
erfitt með að ná til. 
Tenging fyrir ryksugu - 
heilnæmara loft. 
6 mismunandi kefli 
fylgja með.

Bandsög Basa 1, 
kr. 53.700
Sögunarhæð 100 mm
Sögunarbreidd 195 mm

Þykktarhefill/afréttari
WoodStar pt 85, 
kr. 69.800 
Afréttari 737 x 210 mm
Þykktarhefill  
120 x 204 mm

Tifsög deco-flex,  
kr. 39.700

Tekur bæði blöð með 
takka og án. 

Barki fyrir bora 
o.þ.h. fylgir.

Fræsari hf 50
kr. 59.300

Borð 610x360 mm
Stiglaus hraði  

8000-24000 sn/mín
1500 W

Bandsög Basa 3
kr. 191.900
Sögunarhæð 205 mm
Sögunarbreidd 306 mm

Slípivél BD7500
kr. 22.900
25 mm belti 

125 mm skífa

Rennibekkur dm 460t
kr. 73.400
Bil milli odda 457 mm
hæð yfir stöngum 152 mm

Slípivél bts 800
kr. 44. 300
100 mm belti
150 mm skífa 

ÚTTEKT

Gylfi arnbjörnsson. Drífa Snædal.

„VIð ætlum ekki að leysa úr þessum vanda stjórnvalda og atvinnulífsins með 
því að launafólk taki á sig byrðar,“ segir Gylfi arnbjörnsson.
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Arion 
hraðþjónusta
– hafðu það eins og þú vilt

Arion appið, netbankinn og 
hraðbankarnir auðvelda þér að 
sækja bankaþjónustu þegar 
þér hentar, þar sem þér hentar.

Kynntu þér hraðþjónustuna á 
arionbanki.is
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Seðlabankans og Alþjóðastofnana á 
skuldalækkunina einmitt það að hún 
samrýmist ekki stöðugleika. Þvert á 
móti myndi hún leiða til þess að verð-
bólga yrði meiri og að hún myndi 
veikja forsendu gengisins.“ Gylfi nefnir 
eins og aðrir viðmælendur blaðsins 
breytingar á virðisaukaskattskerfinu, 
þar sem skattur á matvöru var hækk-
aður. „Þetta er bara í mikilli andstöðu 
við yfirlýsingu stjórnvalda um að 
tryggja hér stöðugleika. Hvað sem 
má segja um réttmæti vörugjalda og 
annað slíkt. Þetta er hins vegar andstætt 
hagsmunum okkar hvað varðar stöðugt 

gengi og stöðugleika. Menn geta ekki 
hagað sér svona og komið svo til baka 
og sagt við launafólk að það eigi að 
gera hógværar kröfur og kjarasamn-
inga til að verja stöðugleikann. Til 
þess að lífið verði aðeins þægilegra 
fyrir stjórnmálamenn og atvinnulífið. 
Þetta virkar ekki þannig.“

Köstuðu stöðug- 
leikamótelinu
Gylfi segir að atvinnurekendur virð-
ist einfaldlega ekki skilja hið norræna 
sanmingamódel. Það feli að sjálfsögðu 
ekki í sér að þeir verst settu fái minnst. 
„Það er ekkert verið að vinna eftir 
þessu módeli annars staðar í samfé-
laginu. Þá þýðir ekkert að láta eins og 
verkalýðshreyfingin sé óskynsöm. Við 
segjum auðvitað bara gott og vel, ef 
þið viljið þetta svona þá erum við bara 
komin aftur í módel níunda áratugsins. 
Við ætlum ekkert að sitja hjá og leysa úr 
þessum vanda stjórnvalda og atvinnu-
lífs með því almennt launafólk taki á 
sig byrðar og segi bara við skulum vera 
hógvær.“ 

- Er þá vandinn að atvinnurekendur 
og stjórnvöld skilja ekki að norræna 
samningamódelið er flóknara en svo 
að launþegar sýni hófsemd? 

„Einmitt, það þýðir ekkert að tala 
um að einfalda samningamódelið á 
Íslandi til að komast út úr þessu höfr-
ungahlaupi án þess að tekið sé á þáttum 
atvinnurekenda og yfirvalda.“ 

Gylfi bendir á að norræna samn-
ingsmódelið byggi á því að auka verði 
verðmætasköpun og útflutningstekjur. 
„Þetta hangir allt saman: Velferða-
kerfið, jöfnuður og skattkerfið. Þetta 
skiptir allt máli. Það er bara mjög mik-

ilvægt að menn skilji þetta ef þeir vilja 
norrænt samningskerfi. Fólk verður að 
skilja að það felur ekki í sér hógværð 
lágtekjufólks en aðrir fái kjarabót.“

Erfiðir kjarasamningar
Viðbrögð samtaka launafólks og Sam-
taka atvinnurekenda sýna glöggt að 

erfitt verður að ná samningum. Meðal 
fulltrúa launafólks sem blaðið ræddi 
við var oft og ítrekað bent á stjórnvöld. 
Ítrekað var Bjarni Benediktsson, fjár-
málaráðherra og formaður Sjálfstæð-
isflokksins, lýstur hinn raunverulegi 
höfundur kröfugerðar Starfsgreina-
sambandsins. Sú stefna stjórnvalda 

sem birtist í fjárlagafrumvarpinu, 
skattabreytingum sem og samningum 
undanfarið séu þess eðlis að yfirvöld 
hafi raunar sagt sig frá tilraunum til 
norrænnar nálgunar í kjaraviðræðum. 
Þeir samningar skiluðu læknum um-
talsverðum kjarabótum en dæmi er um 
rúmlega 100 þúsund króna hækkun á 
mánaðarlaunum taxta. Þá nefna margir 
kennara sem annað dæmi en í kennarar 
náðu fram nokkurri kjarabót. 

Vont verra
Yfirlýsing Samtaka atvinnulífsins vegna 
kröfugerðarinnar hefur um leið hleyppt 
illu blóði í fólk. „Á fundi formanna að-
ildarfélaga Starfsgreinasambandsins, 
sem haldin var [á fimmtudag], var von-
brigðum lýst með þessi viðbrögð Sam-
taka atvinnulífsins, sem endurspegli 
mikið ábyrgðarleysi. Kjarasamningar 
muni ekki nást nema deiluaðilar ræðist 
við. Með viðbrögðum sínum hafi Sam-
tök atvinnulífsins hins vegar ákveðið 
að skila auðu,“ segir í fréttatilkynn-
ingu SGS. Viðmælendur Reykjavíkur 
vikublaðs lýstu vonbrigðum með SA 
og sögðu ekki í boði að gera launafólk 
eitt ábyrgt fyrir efnahagslegum stöð-
ugleika. Um 12 þúsund meðlimir eru 
í Starfsgreinasambandinu. Þar á meðal 
er fiskverkafólk og starfsfólk ferða-
þjónustu. Yfirlýsingar SA um að með 
kröfu um að félagsmenn sambands-
ins hafi 300 þúsund krónur í tekjur 
fyrir skatt virðast ekki hafa farið vel 
í fólk. Deilunni hefur verið vísað til 
sáttasemjara.

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

„Fólk þarf að geta lifað á dagvinnu,“ segir Drífa Snædal. Verkakonur eru 
meðal þeirra allra lægst launuðu í samfélaginu.

Hvað er norræna samaningamódelið?
Sú leið sem atvinnurekendur og 
verkalýðsfélög á Norðurlöndum hafa 
farið í kjarasamningum er gjarnan 
nefnd norræna samningamódelið. 
Hún felur í sér hófsama en stöðuga 
kröfu um kjarabætur. Áherslu á 
jöfnuð og aukna verðmætasköpun. 
Í stuttu máli snýst módelið um að 
allir aðilar sýni hófsemd og ábyrgð. 
Þannig fer launafólk ekki fram á 
miklar hækkanir en fær í staðin 

vissu um að eigendur og stjórnendur 
taki ekki stöðugt til sín stærri bita 
af kökunni Stjórnvöld koma svo að 
málum með stöðugri og fyrirsjá-
anlegri efnahagsstefnu. Hér á landi 
hafa tilraunir til að taka upp þetta 
módel ekki gengið vel. Íslendingar 
virðast þvi miður misskilja módelið í 
grundvallaratriðum með ofuráherslu 
á að launafólk geri hófsamar kröfur á 
meðan ekki er hirt um annað.

Reykjavík vikublað óskaði viðbragða 
frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni 
forsætisráðherra og Bjarna Bene-
diktssyni fjármálaráðherra vegna 
stöðu kjaramála. Þá óskaði blaðið 
sérstaklega viðbragða við þeirri 
tilfinningu fulltrúa stéttarfélaga að 
aðgerðum ríkisstjórnarinnar mætti 
kenna um stöðu mála. 

Sigurður Már Jónsson, upp-
lýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar, 
sendi blaðinu lista yfir ýmis verk 
ríkisstjórnarinnar. Þar nefnir hann 
meðal annars tekjuskatt, afnám 
vörugjalda og virðisaukaskatt. Þá 
nefnir hann „leiðréttinguna“ svo-
nefndu. Hann nefndi einnig heil-
brigðismál; nýjan aðgerðapakka til 
skurðlækninga, forgang á framhalds-
menntun unglækna, aðgerðaþjark á 
Landspítalanum og rafrænar sjúkra-
skrár. Jafnframt vísaði hann til frétta-
tilkynninga á vef stjórnarráðsins. 
Viðbrögð ráðherra hafa hins vegar 
ekki fengist.



■  Ætlar þú að fara með ökunema í æfingaakstur?
Við bjóðum upp á sérstakt leiðbeinendanámskeið vegna æfingaaksturs á tveggja vikna fresti.

■ Þarf þú að bæta þekkingu þína á nýjungum í  umferðinni?
 Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.

■ Vilt þú læra meira um bílinn þinn?
 Námskeið í bíltækni getur hjálpað.

■ Vilt þú komast á skyndihjálpar námskeið fyrir bifreiðarstjóra?

■ Vilt þú bæta þekkingu þína í umferðafræði?

■ Ökuskólinn í Mjódd bíður upp á fjölda gagnlegra námskeiða um umferðamál.

■ Fagmennska í fararbroddi.

Auk hefðbundins réttindanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eftir farandi fjölda námskeiða m.a.

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga.

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is
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Litla stórvirkið hennar Nönnu
Í hillum flestra bókaverslana er að finna úrval íslenskra bóka á ensku, 
þýsku, frönsku og fleiri tungumálum, með sérstaklega eru hugsaðar fyrir 
erlenda ferðamenn. Mest fer fyrir alls kyns ljósmynda- og ferðabókum, en 
íslenskar skáldsögur og helstu perlur sögualdar eru líka í boði. Í flórunni 
eru líka nokkrar matreiðslu- og matarbækur. Tvær þeirra eru sérstaklega 
eftirtektarverðar að mati undirritaðs, báðar eftir Nönnu Rögnvaldsdóttur. 

Lítil gjafabók
Önnur þeirra er lítil harðspjalda-
bók sem heitir Does anyone act-
ually eat this? Á rúmlega sjötíu 
síðum fjallar Nanna um hákarl, 
svið, hrútspunga og fleira sem ef-
laust vekur upp þá spurningu hjá 
erlendum ferðam0nnum sem er titill 
bókarinnar, En hún fjallar líka um 
laufabrauð, hangikjöt, flatkökur og 
skyr sem varla er líklegt að veki sömu 
viðbrögð. Í allt er fjallað um sextán 
rétti eða matvæli. Þetta er bók sem 
væntanlega er hugsuð sem einhvers 
konar minjagripur eða tækifærisgjöf 
og virkar vel sem slík. 

Mikið innihald
Í bókinni eru engar uppskirftir en oft 
er minnst á hvar sé hægt að nálgast 
matinn sem fjallað er um, hvort sem 
það er í næstu verlsun eða eingöngu 
á þorrablótum eða viðlíka hátíðum. 
Nanna fléttar líka fróðleik um tilvís-
anir til viðkomandi matar í fornsögum, 
heimildum eða nútímabókmenntum. 
Eins er þess getið hvernig maturinn 
er unninn, hvort hann hefur breyst í 
áranna rás og hvort eitthvað viðlíka sé 
að finn í öðrum löndum. 

Virðing og húmor
Does anyone actually eat this? er 

skemmtileg og einföld bók þar sem 
vel tekst til við að benda á hið sértæða 
í hefðbundnum íslenskum mat á fróð-
legan og lifandi hátt. Viðfangsefnið er 
nálgast af virðingu um leið og augljóst 
virðist að höfundur geri sér grein fyrir 
því hvernig sumir erlendir gestir hljóta 
að sjá sumt sem okkur innfæddum 
þykir sjálfsagt og eðlilegt. Litlar en 
sniðugar teikningar Ránar Flyering 
gefa bókinni húmorískt yfirbragð. 

Lummur og 150  
uppskriftir í viðbót
Iclelandic Food and Cookery er 
hins vegar allt öðru vísi. Sú bók er 
um 250 síður í kiljuformi. Þar er að 
finna bæði fróðleik og fjöldan allan af 
uppskriftum. Hákarlinn og allt það er 
vissulega á sínum stað, en í bókinni er 
líka að finna frábærar uppskriftir að 
því sem við myndum kalla venjulegan 
íslenskan mat. Við hverja uppskrift er 
ítarleg og fróðleg umfjöllun um við-
komandi rétt. Undirritaður gerði sér 
til dæmis enga grein fyrir því hversu 
merkileg rófustappa er – fyrr en hann 
las bókina. 

Persónuleg og hlý
Bókin kom fyrst út árið 2002 en var 
svo gefin út aftur í fyrra í endurbættri 
útgáfu. Nanna gerir grein fyrir tilurð 
hennar í inngangi, segir frá því að hún 
hafi alist upp á sveitabæ norður í landi 
og lýsir því hvernig uppskriftirnar séu 

margar hverjar komnar úr hennar 
eigin fjölskyldu. Bókin er þannig bæði 
persónuleg og hlý. En ekki nóg með 
það, því jafnvel þótt Nanna sé með 
eindæmum fróð um mat, hefur hún 
líklega lagst í sagnfræðirannsóknir við 
ritun bókarinnar. Hver síða geislar af 
fróðleik og skemmtilegheitum. 

Stórvirki í kilju
En rúsínan í pylsuenda Iclelandic 
Food and Cookery er hins vegar 
frábær rúmlega 40 síðna sögulegur 
inngangur. Hann er einstaklega yfir-

gripsmikill, fróðlegur, vel skiplagður 
og skemmtilegur. Undirritaður er 
á því að bókina ætti að nýta sem 
kennsluefni í ensku í íslenskum 
skólum (verst að bækur á ensku geta 
víst ekki hlotið íslensku bókmennta-
verðlaunin). Þannig mætti slá tvær 
flugur í einu höggi, kenna ensku og 
fræða nemendur um leið um okkar 
eigin matarmenningu. Iclelandic 
Food and Cookery er vel skrifuð, 
fróðleg, skemmtileg og höfundi til 
sóma. Sannkallað stórvirki í kilju-
formi. Hún fær fullt hús stiga!
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MATARSÍÐA SVAVARS

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is
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“HERE'S LOO
KING  

AT YOU, KI
D”

nanna rögnvaldsdóttir bendir á hið sérstæða í hefðbundnum íslenskum mat.

FRÍ HEIMSENDING
ÖLLU MATSEÐLI Á.. 

http://banthai.is/menu_nanathai.htm

 www.yummy.is 

 Skeifan 4, 108 Rvk. 
S :  588-1818
nanathai@yummy.is



Eykur  
fitubrennslu  

margfalt
Aukin snerpa  

og athygli  
á æfingum

Vatnslosandi
Dregur úr  
matarlyst

ÚRVAL 
FÆÐUBÓTAREFNA

Glæsibæ & Holtagörðum
Netverslun: www.sportlif.is

Stacker 4 
Sterkustu brennslu- 
töflur í Evrópu. 

Frí heimsending um allt land!        
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Fjör í 
Fífunni
Landsbankamót Knattspyrnu-

deildar Breiðabliks fór fram í 
annað sinn í Fífunni um síð-

ustu helgi. Mótið er það stærsta sinnar 
tegundar yfir vetrartímann en þar 
keppa drengir I 5. flokki. Á mótinu 
var lögð sérstök áhersla á heilbrigði 
og háttvísi. 

750 strákar í 76 keppnisliðum frá 11 
íþróttafélögum kepptu. Þeim fylgdu 
foreldrar og forráðamenn, systkini og 
aðrir vandamenn, þannig að ætla má 
að á milli 2 og 3 þúsund manns komið í 
Fífuna. Reykvískir piltar stóðu sig með 
ágætum, er blaðinu sagt.
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Starfsemi Gerðubergs er blóm-
leg sem aldrei fyrr og Breiðhylt-
ingar á öllum aldri ættu að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Dagskrá hússins í janúar og 
febrúar er afar fjölbreytt. Systur-
nar Sara og Svanhildur Vilbergs-
dætur opna sýningu 25. janúar 
á litríkum sjálfsmyndum og 
sama dag opnar sýningin Þetta 
vilja börnin sjá. Þar geta gestir 
staldrað við, flett nýjustu barn-
abókunum og skoðað mynd-
skreytingar sem hengdar eru í 
hæð barna við hverja bók.

Dagskráin í kaffihúsinu á miðvi-
kudagskvöldum verður fjölbreytt 
að vanda en boðið verður upp 
á Handverkskaffi, Sagnakaffi, 
Heimspekikaffi og Leikhúskaffi. 
Steinaslípun, tengsl hamingju 
og sköpunarkrafts og umfjöllun 
um leikrit sem byggja á íslen-
skum skáldverkum er meðal 
þess sem spjallað verður um á 
þessum kvöldum. Café lingua 
verður jafnframt  í Gerðubergi 
og á fleiri stöðum í borginni með 
fjölbreytta dagskrá um tungumál 
og fjölbreytileika mannlífsins. 
Tónleikaraðirnar Klassík og Jazz 
í hádeginu verða á sínum stað og 
meðal flytjenda eru Ragnheiður 
Gröndal jazzsöngkona, Hulda 
Björk Garðarsdóttir sópran-
söngkona í hópi valinkunnra 
hljóðfæraleikara. 

Vetrarhátíð 
5. til 8. febrúar

Að venju verður margt í boði 
fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 
Þar ber hæst viðburðir á Vetrar-
hátíð í Reykjavík sem fram 
fer dagana 5. til 8. febrúar. Á 
Safnanótt verður boðið upp á 
draugasögustund í bókasafninu 
og leiðsögn um sýningar. Ljósin 
verða slökkt og gestir fá hver sitt 
vasaljós til að lýsa leiðina um 
rangala Gerðubergs. Á Heims-
degi barna, sem hverfisbúar 
eru eflaust farnir að þekkja vel, 
verður boðið upp á fjölbreyttar 
listsmiðjur sem börn á öllum aldri 
geta tekið þátt í ásamt foreldrum 
eða ömmu og afa. Vísindasmið-
ja, frímerkjasmiðja, hljóðfæras-
miðja og spunaleikhús er meðal 
þess sem krakkarnir geta tekið 
þátt í. Heimsdagurinn mun færa 
út kvíarnar í ár en dagskráin fer 
fram á þremur starfsstöðum 
Borgarbókasafnsins; í Kringlunni, 
Spönginni og Sólheimasafni auk 
Gerðubergs.

Haldið verður í gamlar og skem-
mtilegar hefðir með því að búa 
til öskupoka og bolluvendi fyrir 
Öskudaginn og verða þessar 
sívinsælu smiðjur í boði á þremur 

stöðum Borgarbókasafns; í Gró-
finni, Spönginni og Gerðubergi. 

Borgarbókasafnið 
Menningarhús 
Gerðubergi

Í bókasafninu er allt fullt af 
nýjum og spennandi bókum, 
tímaritum og tónlist eftir jóla-
vertíðina og um að gera að kíkja 
við og eiga notalega stund með 
börnunum, kíkja í blöðin og fá 
sér kaffibolla. Að venju verður 
boðið upp á sögustundir fyrir 

skólabörn og heimanámsaðstoð 
undir merkjum Heilahristings. 
Borgarbókasafn Reykjavíkur fékk 
um áramót nýtt og aukið hlut-
verk við sameiningu þess við 
Menningarmiðstöðina Gerðuberg. 
Meginmarkmið sameiningarinnar 
er að styrkja hlutverk starfsstaða 
Borgarbókasafns sem menning-
armiðjur í hverfum borgarinnar 
með aukinni áherslu á viðburði 
og fræðslu árið um kring. Við 
breytinguna mun því stofnunin 
heita Borgarbókasafnið Mennin-
garhús Gerðubergi. 

Eitthvað fyrir alla
í Gerðubergi

Systurnar Sara og Svanhildur Vilbergsdætur opna sýningu 25. janúar 
á litríkum sjálfsmyndum í Gerðubergi. Hér má líta tvær þeirra.

Vestfirska fiskbúðin
Sjávarhöllin Hólagarði
efra Breiðholti

Við erum líka á facebook

Heiðrún Þorgeirsdóttur 
opnað málverkasýningu í 
Boganum í Gerðubergi sun-
nudaginn 18. janúar kl. 14. Á 
sýningunni eru olíumálverk 
af fólki, fuglum, fígúrum og 
furðuverum ásamt nýjum 
abstraktverkum unnum með 
bleki. Verkin eru fjölbreytileg, 
litrík og fjörleg.

Heiðrún hefur lengi stundað 
listsköpun m.a. í gleri en á 
síðustu árum hefur hún alfarið 
snúið sér að málun. Hún hefur 
sótt fjölda námskeiða í teiknin-
gu og málun í gegnum tíðina 
m.a. í Myndlistaskóla Reykja-
víkur og Myndlistaskóla Kópa-
vogs. Myndefnið var til að byrja 
með fyrst og fremst ævintýrale-
gir og litríkir fiskar, fuglar, 
fígúrur og furðuverur. Verkin 
vísa stundum til ákveðinna 
ævintýra eða fyrirbæra en eiga 
þó oftar rætur sínar í ímyndu-
naraflinu. Undanfarið hafa kyn-
javerurnar vikið fyrir abstrakt 
verkum unnum með bleki. Efnið 
er heillandi en akrýlblekið er í 
senn flæðandi og óútreiknan-
legt en líka fíngert og stýranlegt. 

Með því að blanda þessum 
eiginleikum saman verða til 
flæðandi og frjálsleg listaverk.

Heiðrún opnar
í Boganum

Heiðrún Þorgeirsdóttir 
myndlistarmaður.

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Vantar stúlku í vinnu í sal 
á kvöldin frá kl. 18:00 – 22:00.
Senda skal upplýsingar með 
mynd á banthai@banthai.is

Flísalagnir
Múrverk
Hhúsaviðgerðir
Steining

Flotun
Anhydrit-ílagnir
Perlu-ílögn
Sand-ílögn

Löggiltur meistari - sími 8972681 - asgeirhelga@simnet.is

Öll múrvinna - fagmennska í fyrirrrúmi
Múr og Flísar ehf.

Seltjarnarnes: 

Nýsköpunar
viðurkenning
Ungmennaráð Seltjarnarness 

hlaut á dögunum nýsköp-
unarviðurkenningu í op-

inberri þjónustu og stjórnsýslu, en 
viðurkenningin var afhent á ráðstefnu 
á Grand hóteli í Reykjavík. 

Fjallað er um þetta á heimasíðu 
Seltjarnarnesbæjar og er þar vísað í 
rökstuðning valnefndar þar sem segir 
meðal annars: 

„Að mati valnefndar er þarna um að 
ræða lausnarmiðað verkefni sem fólst 
í því að breyta fyrirkomulagi þess til 
að virkja fleiri ungmenni til þátttöku í 

sveitarfélaginu. Verkefnið snýst um að 
taka ungmennaráðið úr hefðbundnu 
nefndarfyrirkomulagi með lokuðu 
ráði og opna fyrir frekari þátttöku 
allra þeirra sem vilja taka þátt. Um er 
að ræða verkefni sem grundvallast á 
hugmyndum um beinna lýðræði og 
samvinnu sem hefur virkjað mun fleiri 
til þátttöku í verkefnum Ungmenna-
ráðsins en ella hefði orðið. Jafnframt 
styrkir það innbyrðis tengsl ungmenna 
annars vegar og tengsl þeirra við ýmsar 
stofnanir og félagasamtök í bænum 
hins vegar. „

Borgin leigir Útvarpshúsið
Blönduð byggð leigu- og sér-

eignaríbúða mun rísa á lóð 
RÚV í Efstaleiti. Þá mun 

Reykjavíkurborg leigja stóran hluta 
Útvarpshússins undir þjónustumið-
stöð Laugardals, Háaleitis og Bústaða. 
Þetta var ákveðið með þremur sam-
þykktum borgarráðs á fimmtudag. Í 
fyrsta lagi var forsögn að samkeppn-
islýsingu um deiliskipulag Efstaleitis 
samþykkt. Samhliða staðfesti borg-
arráð samkomulag við Ríkisútvarpið 
um lóðina. Reykjavíkurborg mun ráð-
stafa 20% af byggingarrétti á reitnum 
til uppbyggingar á leiguhúsnæði. Á 

reitnum á að rísa fjölbreytt byggð með 
blönduðum búsetuúrræðum. Í þriðja 
lagi var samþykktur leigusamningur 
þar sem Reykjavíkurborg tekur á 
leigu stóran hlut Útvarpshússins til 
fimmtán ára. Í þeim hluta hússins sem 
Reykjavíkurborg mun leigja verður 
starfrækt þjónustumiðstöð Laugar-
dals, Háaleitis og Bústaða sem er nú 
til húsa í Síðumúla. Stefnt er að því 
að þjónustumiðstöðin hefji starfsemi 
í Efstaleiti 1. maí eða jafnvel fyrr ef 
breytingar á húsnæðinu ganga vel, 
segir í umfjöllun um þetta á vef borg-
arinnar. 

Krukkað í gamalli tækni
Sýningin Margt smálegt eftir 

bandaríska listamanninn 
Cory Arcangel verður opnuð í 

Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, í 
dag, 31. janúar klukkan 16. 

Cory Arcangel er fæddur árið 1978. 
Fram kemur í fréttatilkynningu frá 
Listasafni Reykjavíkur, að í listaheim-
inum sé litið á hann sem frumkvöðul 
sem leiði saman stafræna tækni og list. 

Cory gerir teikningar, skúlptúra, 
ljósmyndir og myndbandsverk á 
stafrænu formi en hefur jafnframt 
vakið mikla athygli fyrir að breyta 
tölvuleikjum með því að hakka sig inn 
í tölvukóða. „Cory finnur vissa fegurð 
í tækni sem eitt sinn var í fremstu röð 
en er nú orðin úreld,“ segir í tilkynn-
ingunni. 

Á sýningunni eru bæði ný verk og 
úrval eldri verka, sem meðal annars 
eru endurhönnuð í samhengi við sýn-
ingarrýmið. 

„Cory notar allt frá nýjustu til ein-
földustu tækni í verkum sínum þannig 
að skilin á milli dægurmenningar og 
listarinnar verða óljós. Verkin á sýn-
ingunni eru sett fram á nýstárlegan og 
óvenjulegan hátt en mörg þeirra byggj-
ast á myndböndum og tölvukóðum. 
Með því að krukka í og breyta bæði 
gamalli og nútímatækni skapar hann 
verk sem kallast á við naumhyggju og 
Fluxus. Verkin sýna m.a. hið flókna 
og síbreytilega samband sem við sem 
neytendur og manneskjur eigum við 
þau tól og tæki og gögn sem gegnsýra 
skjái okkar og hversdaginn,“ segir í 
tilkynningunni. 

Cory Arcangel hefur haldið sýn-
ingar víða um heim, meðal annars 
í Carnegie Museum of Art, New 
Museum of Contemporary Art, 
Whitney Museum of American Art, 
Barbican og MoCA í Miami. Verk 
hans má finna í safneignum MoMA, 

Smithsonian og Tate. Hann er einnig á 
mála hjá Team gallerýinu í New York, 
Lisson gallerý í London og Thaddaeus 
Ropac gallerí í París og Salzburg. 

Sýningarstjóri er Michael Bank 
Christoffersen. Sýningin er unnin 
í samstarfi við HEART – Herning 
listasafnið í Danmörku og stendur til 
12. apríl. 

Cory arcangel.

Þessir voru í hópi fulltrúa reykjavíkur.



Nýjar og öflugar vinnuvélar

Úrval af vinnutækjum

Notaðar vinnuvélar

Sölumenn hjá Ásafli eru reiðbúnir að útvega ný og/eða notuð vinnutæki, 
tækjabúnað eða varahluu á góðu verði frá  ölbreyyum framleiðendum.

Sölumenn hjá Ásafli geta 
útvegað notaðar vinnuvélar 
á góðu verði.

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Vinnuvélar og tæki fyrir bæjarfélög og verktaka

Malbikunarstöðin
  Höfði fékk aaennta
   notaða Bomag 
    malbikunarvél
     í janúar 2015

Jarðvegsþjöppur
Steypuvíbratorar
Steypuhrærivélar
Valtarar

Dælur í miklu úrvali

Valtari13 tonn - Árgerð 2013

D6H Árgerð 1994 - lítið keyrð

Valtari - 13 tonn - Árgerð 2007

Við leysum málin

Okkar þjónustuaðilar 
hringinn í kringum landið

Við sérhæfum okkur í innflutningi á nýjum og 
notuðum vinnuvélum og leggjum áherslu á 
fljóta og góða þjónustu. Okkar viðskiptavinir 
hafa ólíkar þarfir og því leggjum við okkur 
fram við að uppfylla óskir hvers og eins. 

Okkar
þjónustuaðilar
eru um allt land

HBM-Nobas vegheflar

Macks liðlééngar

Kirkjulundi 17 / 210 Garðabæ
Sími 557 4848 / www.nitro.is 

Þar sem ævintýrið byrjar

VETURHÖFUM GAMAN Í

Allt fyrir sleðamanninn í Nítró

Motorfist hanskar
Hlýir og þægilegir hanskar

Frá kr. 8.690,-

CKX sleðajakki
Vatnsheldur með 

öndun og góðu fóðri

Kr. 39.512,-

CKX sleðajakki
Vatnsheldar með 

öndun og góðu fóðri

Kr. 39.990,-

Motorfist skór
Vatnsheldir og hlýir

Kr. 48.404,-

Optimate hleðslutæki
Fyrir sleða, hjól og bíla

Frá kr. 9.871,-

Hitamottur á handföng
Fyrir sleða og hjól 

Kr. 8.656,-

Ísklórur
Á flestar gerðir vélsleða 

Kr. 11.847,-

CKX handahlífar
Fyrir sleða, og fjórhjól

Kr. 5.990,-

Ultimax reimar
Fyrir vélsleða og fjórhjól

Frá 13.990,-

Naglar, skífur 
og skrúfur

Tvöföld skífa 345,-
Nagli 57 mm 493,-
Nagli 54 mm 345,-
Nagli 44 mm 345,-
Karbítskrúfa 276,-

Skrúfa 25 mm 250 stk. 7.990,-

CKX sleðahjálmur
Tvöfalt gler, sólgleraugu

Kr. 39.990,- / 49.990,-

Motorfist Trophy jakki
Event vatns- og vindheldur

Kr. 69.153,-

Motorfist Carbite buxur
Event vatns- og vindheldar

Kr. 69.153,-

EVS SV1 brynja
Flískragi, Recco sendir

Kr. 44.451,-

DG lambhúshetta
Þunn og þægileg

Kr. 1.966,-

Hitahandföng
Stiglaus hitastilling

Kr. 18.763,-

Þumalhitari
Fyrir sleða og fjórhjól

Kr. 5.578,- Camoplast belti
Fáanleg á flesta sleða

Frá 126.000,-

Hjól undir sleða
Létt og meðfærileg

Kr. 15.350,-

er einstök 
öndunarfilma 
sem heldur 
vatni og vindi 
úti og réttu 
rakastigi á 
líkamanum 
með bestu 
mögulegri 
öndun.



PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
40

24
3 

jonogoskar.is      Sími 552 4910      Laugavegi 61        Kringlan      Smáralind

     26. jan–2. feb.

Verið velkomin!

Tilboðsdagar

50–70% afsláttur af Michael Kors, 
Armani, Diesel, Adidas, Fossil,
DKNY og Casio.

  

15–50% afsláttur af öðrum úrum

30–50% afsláttur af völdum skartgripum

20% afsláttur af öðrum skartgripum

15% afsláttur af trúlofunar- og giftingarhringum

15–70% afsláttur 

Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.

ÚT GEF ANDI:Borgarblö›,Eiðistorgi13-15,170Seltjarnarnes,Pósthólf172.S: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi

2 Nes  frétt ir 

www.borgarblod.is

Málefni aldraðra
Leið ari

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
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lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.
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er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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Málefni aldraðra
Leið ari

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.
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Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
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kum sem skólinn hefur ráðist í.
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nemendur skólans," segir Kári 
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dur í ströngu þessa dagana við að 
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fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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Reykjavík vikublað er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.

ALLAN ÁRSINS HRING
FÆST Í  APÓTEKUM,

HEILSUBÚÐUM 
OG STÓRMÖRKUÐUM

www.gulimidinn.is  

Hreimurinn
Fólk er dæmt af ýmsu: útliti, hegðun og 
málfari t.d. Ég geri það ósjálfrátt sjálf og 
geri ráð fyrir því að það sé gert við mig. 

Það þykir ekki gott að tala vitlaust 
eða með hreim. Þegar ég bjó í Dan-
mörku fannst mér heimamenn ekki 
vera sérlega þolinmóðir eða skiln-
ingsríkir, ekki mátti mikið útaf bera 
í framburði til að þeir skildu ekkert 
hvað ég væri að tala um, ef þetta var í 
síma þá fann ég fordómana á línunni. 
Þá var betra að tala bara ensku, þannig 
fékk ég eðal þjónustu og ekkert vesen. 
Vinkona mín sem ólst upp í Banda-
ríkjunum og talar íslensku með hreim 
hefur sömu sögu að segja, fólk sem hún 
þarf að leita til gerir sér strax, og hún 
byrjar að tala, allskonar hugmyndir 
um hana og hennar bakgrunn, yfirleitt 
neikvæðar og rangar. Það er hamlandi 
að búa einhverstaðar á nýjum stað en 
kunna tungumál heimamanna bara 
upp að vissu marki, inní höfðinu er 
sæmilega á hreinu hvað skal segja og 
hvernig það á að hljóma en útkoman 
verður ekki þannig.

Kunningjakona mínn vinnur á 
vinnustað þar sem nánast enginn 
Íslendingur vinnur en margir 
útlendingar. Þau hafa engan möguleika 
á að þjálfa sig í íslensku við þessar að-
stæður og munu þannig seint eða aldrei 
komast yfir þennann hjalla.

Svo er annað mál hvernig ég sjálf 
bregst við þegar einhver byrjar að tala 
við mig á íslensku en með sterkum 
hreim. Ég fer ósjálfrátt að tala öðru-
vísi sjálf, einfalda mál mitt (held að 
viðkomandi skilji ekki flókin orð), sletti 
inn ensku (hlýtur að skilja ensku betur 
en íslensku), hækka róminn og baða út 
öllum öngum (held að viðkomandi sé 
heyrnarskertur??) Ekki sérlega gáfulegt 
og ekki hjálplegt fyrir neinn.


