
UltraGrip 8UltraGrip Ice+ UltraGrip 8 Performance Ultragrip Ice Arctic

Goodyear gæðadekk færðu hjá okkur

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590 5100    |   Suðurhrauni 2b   |   210 Garðabær   |   Sími: 590 5290  |   www.klettur.is
NÝTT DEKKJAVERKSTÆÐI

BJÓÐUM EINNIG:

Í okkar augum er dýrið þitt einstakt!
Dýralækningastofa
Helgu Finnsdóttur
Skipasundi 15
Sérgrein: Sjúkdómar hunda og katta
Sími 553 7107  • www.dyralaeknir.com

Dýralæknirinn 
í hjarta Reykjavíkur!

Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
orkuflokkur
A +++A +++

6. Febrúar 2015
3. tölublað 5. árgangur G A R Ð A B Æ R UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Íbúar á Hrafnistu í Hafnarfirði blótuðu Þorra á dögunum. Á þriðja hundrað heimilisfólks sótti blótið auk aðstandenda. Hrafnista er 
fjölmennasta öldrunar- og hjúkrunarheimili landsins og má ef til vill ætla að Þorrablótið þar sé hið fjölmennasta á landinu í þessum 
aldursflokki. Örn Árnason leikari sá um veislustjórn og eftir borðhald var haldinn dansleikur þar sem fjörið ríkti fram eftir kvöldi.

Bryndís Björgvinsdóttir, handhafi Íslensku bókmenntaverðlaunanna: 

Hafnarfjörðurinn tilvalið sögusvið
Mig langaði að skrifa sögu sem gerist 

í Hafnarfirði. Ég tel bæinn vera al-
veg tilvalið sögusvið með sínu dramatíska 
landslagi og fallega bæjarstæði. Mig langaði 
til að reyna að lýsa þeim nostalgísku og oft 
notalegu tilfinningum sem ég finn gjarnan 

fyrir til bæjarins og unglingsáranna þar í 
texta,“ segir Bryndís Björgvinsdóttir, hand-
hafi Íslensku bókmenntaverðlaunanna í við-
tali við bæjarblaðið Hafnarfjörð/Garðabæ. 

Bryndís fékk verðlaunin fyrir unglinga-
bókina Hafnfirðingabrandarinn. 

Bókin hefur hlotið mjög góðar viðtökur, 
svo sem íslensku bókmenntaverðlaunin 
bera raunar með sér. Þá hefur einnig verið 
sagt að bókin hafi alla burði til þess að kom-
ast í flokk sígildra unglingabóka. 

Sjá viðtal bls. 14.
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Hafnarfjörður vill St. Jósefs
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-

þykkti samhljóða í vikunni að 
krefjast þess af ríkinu að bærinn 

fái fullt forræði yfir St. Jósefsspítala. 
Bygginarnar, sem eru í niðurníðslu, hafa 
verið í söluferli hjá ríkinu. Nýlega birtust 
fréttir um að ríkið teldi tilboð í húsnæðið 
hafa verið allt of lág. 

Bærinn á einn sjötta í húsnæðinu á 
móti ríkinu. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði 
vilja leita leiða til að hafa starfsemi í hús-
inu. „Komi til þess að bærinn fái forræði 
yfir húseignunum verður settur á lagg-
irnar starfshópur um framtíðarnotkun og 
næstu skref,“ segir Haraldur L. Haralds-
son bæjarstjóri, í frásögn á vef bæjarins. 

Skemmtileg lífsreynsla
Lið Flensborgarskólans í Gettu 

betur, spurningakeppni fram-
haldsskólanna, þótti standa sig 

ákaflega vel í keppninni í ár. Liðið 
komst áfram í sjónvarpskeppnina en 
tapaði naumlega fyrir liði Fjölbraut-
arskóla Vesturlands, með einu stigi, í 
æsispennandi keppni. Í útvarpshluta 
keppninnar hafði liðið brillerað og 
sýnt mjög efnilega takta. 

Í liði Flensborgar að þessu sinni 
voru þau Jón Foss Guðmundsson, 
Ingibjörg Þórðardóttir og Guðlaugur 
Bjarki Lúðvíksson. 

„Þetta var mjög skemmtilegt og 
mikil lífsreynsla,“ segir Jón Foss í 
samtali við blaðið. Hann er á öðru ári 
í Flensborgarskólanum. Hann segir að 
liðsmennirnir hafi náð vel saman. Þau 

hafi verið miklum tíma í æfingar og 
orðið nokkuð náin. Hann segist ekki 
láta tapið gegn FVA ekki neitt á sig fá. 
„Ég ætla að standa mig betur á næsta 
ári,“ segir hann keikur við blaðamann.

Lið Fjölbrautarskólans í Garðabæ 
er aftur á móti komið í undanúrslit í 
Gettu betur. Þau Jara Kjartansdóttir, 
Tómas Geir Howser og Helga Mar-
grét Höskuldsdótti, unnu sigur á liði 
Fjölbrautarskóla Suðurnesja, eftir 
spennuþrunginn lokakafla í keppn-
inni á miðvikudagskvöld, þar sem 
úrslit réðust ekki fyrr en í blálokin. 
Lið FG hefur staðið sig framúrskar-
andi vel og meðal annars lagt lið 
Borgarholtsskóla en Borgó keppti 
til úrslita gegn MH í fyrra og hefur 
tvisvar sigrað í keppninni.

Safnanótt á höfuðborgarsvæðinu
Safnanótt verður haldin í bæði 

Hafnarfirði og Garðabæ í kvöld, 
föstudagskvöldið 6. febrúar. 

Ókeypis verður inn á söfn í bæj-
unum á safnanótt og viðamikil dag-
skrá. Í Hafnarfirði má benda á dag-

skrá á Bókasafninu, Hafnarborg og í 
Byggðasafninu. Í Garðabæ verður dag-
skrá í Hönnunarsafni, á bókasafninu 
og í burstabænum Króki, svo nokkuð 
sé nefnt. 

Í Álftaneslaug á Álftanesi og 

Ásvallalaug í Hafnarfirði verður 
jafnframt haldin sundlauganótt á 
morgun laugardag, og verður ókeypis 
í laugarnar af því tilefni. Ítarlega dag-
skrá má finna á vefsíðum bæjarfélag-
anna beggja.

Dómur í Hæstarétti fordæmisgefandi fyrir sveitarfélög: 

Fékk ekki að kveðja
Konu sem sagt var upp störfum 

án fyrirvara hjá sveitarfélagi 
á höfuðborgarsvæðinu voru 

nýlega dæmdar bætur í Hæstarétti, 
sem jafnframt kvað upp úr um að 
uppsögnin hefði verið ólögmæt. 
Formaður Starfsmannafélags segir 
dóminn fordæmisgefandi. Þannig 
verði sveitarfélög til dæmis að fara að 
öllum málsmeðferðarreglum stjórn-
sýsluréttar þegar starf er lagt niður. 

„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 persónulega 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 Hilm-
arsson, formaður Starfsmannafélags 
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 tilkynn-
ingu um starfslokin fyrirvaralaust 
og án nokkurs tilefnis gert að tæma 
skrifborð sitt og yfirgefa vinnustað-
inn. Var þessi aðferð mjög meiðandi 
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.“

Þróunarsjóður grunnskóla 
í Garðabæ stofnaður
Grunnskólar í Garðabæ geta 

nú í fyrsta sinn sótt um styrk 
til skólaþróunar í Þróunar-

sjóð grunnskóla í Garðabæ,“ segir 
Sigríður Hulda Jónsdóttir, formaður 
skólanefndar Garðabæjar. „Við í 
skólanefndinni höfum unnið reglur og 
áherslur fyrir sjóðinn en markmið hans 
er að stuðla að framþróun og öflugu 
innra starfi skóla í Garðabæ. Umsóknar-
frestur er tvisvar á ári, að vori og hausti. 
Í bænum er mikil ánægja með skólana, 
við erum með sterka skóla í bænum og 
viljum standa vörð um það góða starf 
sem þar er unnið. Hlúa að þróunarstarfi, 
kennurum og nemendum.“

Sigríður Hulda segir að til úthlutunar 
í ár séu 25 milljónir króna. Sótt sé um 
á sérstöku eyðublaði. Skólastjóri við-
komandi grunnskóla sé ábyrgur fyrir 
verkefninu, en annars starfsmaður skól-
ans geti stýrt því. „Við úthlutun á árinu 
2015 er einkum lögð áhersla á fimm 
þætti sem eru efling læsis, fjölbreyttir 
og einstaklingsmiðaðir kennsluhættir, 
samvinna um skólastarf, félagsfærni og 
vellíðan nemenda og innra mat skóla. 
Grunnskólum í Garðabæ er einnig 
frjálst að sækja um önnur verkefni sem 
stuðla að sérstöðu og sjálfstæði grunn-
skóla í bænum. Við viljum stuðla að því 
að nemendur og foreldrar hafi val um 

öfluga og fjölbreytta skóla með mis-
munandi áherslur í hugmyndafræði og 
skólastarfi.“

Garðbæingar vilja 
auka fjárhagsaðstoð
Fjölskylduráð Garðabæjar hefur 

lagt til að upphæð fjárhagsað-
stoðar í bænum verði hækkuð. Á 

síðasta fundi fjölskylduráðs var rætt um 
hækkun á fjárhagsaðstoðinni um ríf-
lega 5 prósent, upp í rúmar 156 þúsund 

krónur á mánuði, sem verði grunnupp-
hæð fjárhagsaðstoðar. Fjárhagsaðstoð 
fyrir hjón og sambúðarfólk getur numið 
allt að 250 þúsund krónum tæpum, sam-
kvæmt tillögunni. Fjölskylduráð leggur 
þetta til við bæjarráð Garðabæjar og 
jafnframt að hafin verði heildarendur-
skoðun á reglum Garðabæjar um fjár-
hagsaðstoð. 

Lið Flensborgarskólans.  F.v. eru Jón, Ingibjörg og Guðlaugur.

Sigríður Hulda Jónsdóttir.

Nýr leikskóli
Skipulags- og byggingarráð 

Hafnarfjarðar hefur samþykkt 
að hefja byggingu á nýjum 4 

deilda leikskóla við Bjarkavelli. 
Leikskólinn verður byggður sam-

kvæmt teikningum Sigurlaugar Sig-
urjónsdóttur að því er segir á vef 
Hafnarfjarðarbæjar. Framkvæmdir 
við skólann hefjast síðar á þessu ári og 

stefnt er að því að hann verði tekinn 
í notkun 2016

Á Völlunum búa nú hátt í 5000 
manns og bætir leikskólinn úr brýnni 
þörf fyrir leikskólapláss í hverfinu. 

Í Hafnarfirði eru 17 leikskólar og 
þar af eru þrír einkareknir skólar 
með þjónustusamning við Hafnar-
fjarðarbæ. 

Framlög til stjórnmálaflokka í Garðabæ: 

Þrjár og hálf milljón
Sjálfstæðisflokkurinn í Garðabæ 

fær rúmar tvær milljónir króna 
frá Garðabæ, en framlög sveitar-
félaga til stjórnmálastarfsemi taka 
mið af úrslitum kosninga. Þrjár og 
hálf milljón króna eru til skiptanna 
árið 2015 og fá sjálfstæðismenn lang 
mest, en flokkurinn hlaut hreinan 
meirihluta í kosningum til bæjar-

stjórnar síðast avor. Næst mest fær 
Björt framtíð, ríflega hálfa milljón 
króna. Samfylkingin fær tæplega 350 
þúsund krónur og M-listi fólksins 
í bænum annað eins. Framsóknar-
flokkurinn, sem ekki náði inn manni, 
fær rúmar 230 þúsund krónur. Féð 
á að nota til að stunda stjórnmála-
starfsemi. 
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Er einkarekstur 
góður eða slæmur? 
Þegar samningar við einka-

aðila um almannaþjónustu 
eru annars vegar skiptist fólk 

gjarnan í tvær fylkingar með- og mót-
mælenda. Vinstrisinnaðir eru á móti, 
hægrisinnaðir með. 

En er dæmið svona einfalt? Getur 
verið að til séu annars vegar góðir 
og hins vegar vondir samningar um 
slíkan rekstur? Við teljum að svo sé. 

Meðal kosta við einkarekstur eru 
svigrúm til stefnumótunar, aukin 
fjölbreytni í störfum þar sem starfs-
fólk getur valið að starfa á opinberum 
eða einkamarkaði og þannig stuðlað 
að aukinni samkeppni hvað aðstöðu 
og kjör varðar. Vissulega eru víti til 
að varast við gerð og viðhald slíkra 
samninga. Í sem stystu máli má lýsa 
afstöðu okkar þannig að þjónustu-
samingur þarf að bjóða jafngóða eða 
betri þjónustu á jafngóðum eða betri 
kjörum en opinberi aðilinn getur 
sjálfur starfrækt. 

Þjónustusamningar sveitarfélaga og 
einkaaðila geta verið um hverskonar 
þjónustu sem talið er að geti verið til 

hagræðingar og/eða til að auka fjöl-
breytni eða þjónustustig. Þannig eru 
til dæmis gerðir samningar um inn-
heimtumál, snjómokstur, garðyrkju, 
grunnskóla og leikskóla. 

Samningur um Bjarma
Undanfarið hefur mikið verið rætt 
um einn þjónustusamning vegna ung-
barnaleikskólans Bjarma í Hafnarfirði, 
í kjölfarið á boðaðri uppsögn hans. 
Aðdragandi uppsagnarinnar var sá að 
vegna fyrirsjáanlegrar fækkunar leik-
skólabarna um þrjú hundruð á næstu 
árum þurfti fræðsluráð að leita leiða 
til að fækka leikskólarýmum, með 
það að leiðarljósi að ná fram sem 
mestu hagræði en um leið að skerða í 
engu þjónustu og valda sem minnstri 
röskun fyrir notendur. 

Þjónustusamningur bæjarnins við 
Bjargir ehf um leikskólann Bjarma 
er bænum óhagstæður í marga staði. 
Áhætta af vannýttum plássum hvílir 
alfarið á bænum, enda skal alltaf greiða 
fyrir fulla nýtingu þótt ekki takist að 
fylla kvótann. Bærinn hefur þannig 

greitt ónotuð pláss fullu verði, fyrir 
fjármuni sem annars hefði verið hægt 
að nýta fyrir önnur börn annars staðar. 
Matur er eldaður á öðrum leikskóla 
án þess að greiðsla komi fyrir hann, 
þeirri þjónustu er sinnt af starfsmanni 
í fjórðungsstöðugildi sem bæjarrekinn 
leikskóli hefur á sinni launaskrá. Inn-

tökuskilyrði í skólann hamla fullnýt-
ingu, enda segja ákvæðin m.a. að ekki 
fleiri en fjögur börn fædd í hverjum 
mánuði fái inni í skólanum. Að okkar 
mati þyrfti því afar sterk rök fyrir því 
að segja slíkum samningi ekki upp á 
tímum minnkaðrar þarfar fyrir leik-
skólapláss í bænum. 

Endurskoðun  
samnings 
við Motus ehf
Í þeim tilfellum þar sem samið er við 
einkaaðila er nauðsynlegt að endur-
skoða forsendur samninga reglulega, 
með það fyrir augum að tryggja hag-
kvæmni til lengri tíma. 

Annar samningur Hafnarfjarðar við 
einkaaðila sem verið hefur til umfjöll-
unar nýlega er útvistun innheimtu-
þjónustu til Motus ehf. Þar er um að 
ræða samning sem fyrrum meirihluti 
setti á laggirnar og varð síðan afhuga. 
Eftir meirihlutaskipti og ráðningu nýs 
bæjarstjóra hefur sá samningur tekið 
breytingum, að frumkvæði bæjaryf-
irvalda. Það hefur með öðrum orðum 
verið unnið í því að bæta samninginn, 
enda þótt núverandi samningur gildi 
bara til eins árs. 
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Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  HAFNARFIRÐI  /  GARÐABÆ

Það er gaman að lifa. Stundum er mótbyr, en við sem búum hér 
uppi á Íslandi erum flest ákaflega heppin, svona í samhengi 
heimsins alls. Við eigum gersemar víða.

Á degi eins og þessum fáum við skemmtilega áminningu um allt það 
gríðarmikla og mikilvæga menningarstarf sem fer fram á hverjum ein-
asta degi um allt samfélagið. Það eru bókasöfn og byggðasöfn, listasöfn, 
tónleikasalir og áfram mætti telja. 

Í kvöld verða dyrnar opnaðar á safnanótt og allir boðnir velkomnir og 
svo er sund á morgun. Það er líf og fjör um allan bæ á safnanótt og það 
verður nóg um að vera, bæði í Hafnarfirði og í Garðabænum. Vonandi 
er að sem flestir taki þátt í safnanóttinni og njóti. 

Svo er ekki síður mikilvægt og skemmtilegt að njóta menningarinnar í 
hversdeginum, jafnvel þótt við kveikjum bara á útvarpinu.

Menning og menningarstarf er áberandi í blaðinu að þessu sinni. 
Matur er menning. Það er líka Þorrablót og þjóðmenning. Við fjöllum 
um starfið í Bæjarbíói, tónlist og popp, ræðum við handhafa Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna og frumbirtum íslenska smásögu, svo nokkuð 
sé nefnt. 

Menningin er allt í kringum okkur og líka hjá okkur sjálfum. Við erum 
flest svo lánsöm að geta notið starfa myndlistarfólks, rithöfunda, tón-
listarfólks, hönnuða, prjónafólks, sagnfræðinga og sérfræðinga og alls 
konar fólks sem leggur sig fram um að auðga tilveruna með list sinni 
og fræðum, alla daga ársins. Njótum dagsins og allra daga.

Ingimar Karl Helgason

Lifandi samfélag

Leiðari

Sáttin rofin um uppbyggingu 
í þágu aldraðra bæjarbúa
Fjölskylduráð Hafnarfjarðar-

bæjar samþykkti á fundi sínum 
í síðustu viku að hefja viðræður 

við Hrafnistu um byggingu og rekstur 
60 hjúkrunarrýma fyrir aldraða í 
Hafnarfirði. Með ákvörðun ráðsins 
er sömuleiðis ákveðið að fresta enn 
frekar framkvæmdum við byggingu 
nýs hjúkrunarheimilis í Skarðs-
hlíð. Hönnun þess heimilis lauk að 
mestu sl. vor en nýr meirihluti ákvað 
að fresta öllum verklegum fram-
kvæmdum á meðan fenginn væri ut-
ankomandi sérfræðingur til að bera 

saman kosti þess og galla að byggja 
hjúkrunarheimilið frekar á Sólvangi 
en á fyrrnefndum stað. 

Niðurstaðan úr þeirri úttekt liggur 
fyrir. Þó það hljómi vissulega öfug-
snúið þá er niðurstaða þeirrar vinnu 
að hefja viðræður við rekstraraðila 
Hrafnistu um að reisa viðbyggingu við 
núverandi hjúkrunarheimili fyrirtæk-
isins í Hafnarfirði. Leiði þær viðræður 
til jákvæðrar niðurstöðu má gera ráð 
fyrir að þau 55 hjúkrunarrými sem 
í dag eru á Sólvangi muni flytjast á 

Höfundur er
Gunnar Axel Axelsson,  

bæjarfulltrúi og oddviti  
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði

Fimm ár frá undirritun 
samnings um hjúkrunarheimili
Næstum fimm ár eru liðin 

frá undirritun samnings 
um hjúkrunarheimili sam-

kvæmt svokallaðri leiguleið án þess 
að framkvæmdir hafi hafist. Þrátt 
fyrir góðan vilja fyrrverandi vald-
hafa bæjarins var enginn framgangur 
á fyrrihluta síðasta kjörtímabils og 
þegar starfshópur var skipaður að nýju 
á haustmánuðum 2013 var stefnan 
tekin að byggja nýtt hjúkrunarheim-
ili í Skarðshlíð(áður Vellir 7). Ekki 
kom til greina af hálfu þáverandi for-
manns fjölskylduráðs Gunnars Axels 
Axelssonar og formanns starfshóps 
um byggingu hjúkrunarheimils að 
litið yrði til fleiri möguleika varðandi 
staðsetningu út frá rekstrarlegum 
forsendum þrátt fyrir beiðni þar að 
lútandi. 

Sem fulltrúi í umhverfis- og fram-
kvæmdaráði á síðasta kjörtímabili 
hefur bygging hjúkrunarheimilis verið 
forgangsverkefni í mínum huga og ég 
hef beitt mér fyrir framgangi verkefn-
issins. Sérstaklega hef ég lagt áherslu á 
tvennt: Annnars vegar að tryggja gæði 
þjónustu nýs hjúkrunarheimilis í sam-
ræmi við nútímakröfur og hins vegar 
að tryggt verði að það fjármagn sem 
fylgir samningnum dugi til rekstrar-
ins. Ef vel er hugað að undirbúningi 
verkefnisins tel ég að hægt sé að ná 
þessum markmiðum en þá þarf að 

undirbúa verkefnið faglega og horfa 
til allra þátta við undirbúning. 

Ein af fyrstu ákvörðun nýrrar 
bæjarstjórnar á síðasta ári var að 
fela Capacent að gera samanburð á 
valkostum um staðsetningu hjúkr-
unarheimilis þar sem litið yrði til 
tveggja valkosta, á Sólvangsreit og í 
Skarðshlíð (Vallahverfi). Niðurstaða 
úttektar sýndi að báðir staðir höfðu 
kosti og galla og niðurstaða úttektar-
aðila var að að eðlilegt væri að skoða 
ennfremur kosti þess að semja við 
Hrafnistu um rekstur hjúkrunarheim-
lis en fyrir liggur hjá bæjarráði er-
indi dagsett þann 28. Ágúst s.l. frá 
forsvarsmönnum Hrafnistu þar sem 
óskað er eftir viðræðum um rekstur 
hjúkrunarheimils fyrir Hafnarfjörð. 

Fjölskylduráð samþykkti á síðasta 
fundi sínum að fela bæjarstjóra að taka 
upp könnunarviðræður við Hrafnistu 
á grundvelli erindis þeirra um mögu-
lega aðkomu Hrafnistu að byggingu 
og rekstri á 60 rýma hjúkrunarheimili 
í samræmi við samning sem Hafnar-
fjarðarbær gerði við heilbrigðisráðu-
neytið þann 30. mai 2010. Ennfremur 
að taka upp viðræður við ráðuneytið 
um endurskoðun fyrirliggjandi samn-
ings í ljósi breytinga sem gerðar hafa 
verið á sambærilegum samningum á 
þeim tíma sem liðinn er frá undirritun. 

Stefnumótun um málefni eldri borg-

arna sem samþykkt var samhljóða í 
bæjarstjórn árið 2006 og endurskoðuð 
árið 2012 gerir ráð fyrir að í Hafnar-
firði verði til framtíðar þrír þjónustu-
kjarnar fyrir eldri borgara; að Sólvangi, 
við Hrafnistu og í Vallahverfi. Fyrir 
liggur að eldri borgurum mun fjölga 
mikið á næstu árum og því ljóst að 
full þörf verður á að byggja upp þrjá 
þjónustukjarna fyrir þennan aldurshóp 
og vinna að því að tryggja fjölbreytt 
þjónustuframboð sem tekur mið af 
breytilegum þörfum þessa aldurshóp. 

Vandaður undirbúningur þar sem 
horft er til allra þátta og ekki gengið 
útfrá fyrirframgefnum forsendum 
skiptir höfuðmáli og þannig vill ný 
bæjarstjórn vinna að þessu verkefni í 
sátt við íbúa bæjarins. 

Höfundur er
Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi  
Sjálfstæðisflokksins.

Höfundur eru:

Guðlaug Kristjánsdóttir,  

oddviti Bjartrar framtíðar

Einar Birkir Einarsson,

bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar.

Framhald á bls. 14
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6.  Febrúar 20156

Sjónvarpsdagskráin > laugardagur 29. nóvember

07.00 Morgunstundin okkar
10.25 Útsvar
11.25 Landinn
11.55 Orðbragð (3:6)
12.25 Viðtalið (10)
12.50 Kiljan (9:28)
13.30 112 Brúðkaup
15.05 Konur í evrópskri listasögu
16.05 Sætt og gott (3:27)
16.25 Ástin grípur unglinginn
17.00 Hrúturinn Hreinn
17.10 Táknmálsfréttir (90)
17.20 Franklín og vinir hans
17.42 Unnar og vinur (3:26)
18.05 Vasaljós (9:10)
18.30 Hraðfréttir (10:29)
18.54 Lottó (14:52)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Óskalög þjóðarinnar 
(7:8) (2004-2014)
20.40 Ungfrú Potter  (Miss 
Potter) Hjartnæm ævisaga 
rithöfundarins Beatrix Potter. 
22.15 Arne Dahl – Upp á 
hæstu hæðir (2:2)
23.45 Svartklædda konan
Dulmagnaður spennutryllir
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist
11:20 The Talk
13:35 Dr.Phil
14:15 Dr.Phil
14:55 Red Band Society (7:13)
15:40 Extant (13:13)
16:25 The Voice (18:25)
18:40 The Biggest Loser
19:25 The Biggest Loser
20:10 Secret Street Crew (5:6)
Ofurdansarinn Ashley 
Banjo stjórnar þessum 
frumlega þætti þar sem hann 
æfir flóknar dansrútínur með 
ólíklegasta fólki. 
21:00 NYC 22 (13:13)
21:45 The Mob Doctor (6:13)
22:30 Bruce Almighty
Sprenghlægileg gamanmynd 
00:15 Vegas (14:21)
01:00 Unforgettable (10:13)
01:45 Scandal (5:22)
02:30 Fargo (9:10)
03:20 The Tonight Show
04:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnaefni Stöðvar 2 
07:01 Strumparnir 
07:25 Waybuloo 
07:45 Doddi litli og Eyrnastór 
08:00 Algjör Sveppi 
08:05 Skoppa og Skrítla.
08:15 Ávaxtakarfan - þættir 
08:30 Svampur Sveinsson 
08:55 Ljóti andarunginn og ég 
09:15 Lína langsokkur 
09:40 Tommi og Jenni 
10:00 Villingarnir 
10:25 Kalli kanína og félagar 
10:45 Batman
11:10 Teen Titans Go 
11:35 Big Time Rush 
12:00 Bold and the Beautiful 
13:45 Logi (10:30)
14:35 Sjálfstætt fólk (9:20)
15:15 Heimsókn (10:28)
15:45 Modern Family (3:24)
16:10 How I Met Your Mother
16:40 ET Weekend (11:53)
17:25 Íslenski listinn 
17:55 Sjáðu (367:400)
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:55 Sportpakkinn (16:50)
19:15 Svínasúpan 
19:40 Lottó 
19:45 The Big Bang Theory
20:10 Stelpurnar (10:12)
20:35 Nine 
22:35 Paranoia 
00:20 The Resident 
01:55 Trainspotting 
03:30 Lawless 
05:25 Stelpurnar (10:12)
05:50 Fréttir 

08:00 A League of Their Own 
10:05 10 Years 
11:45 Of Two Minds 
13:10 Here Comes the Boom 
14:55 A League of Their Own 
17:05 10 Years 
18:45 Of Two Minds 
20:15 Here Comes the Boom 
22:00 Baggage Claim 
23:35 Getaway 
01:05 Chronicle 
02:30 Baggage Claim 

17:00 Baby Daddy (12:21)
17:25 One Born Every Minute US
18:10 American Dad (8:20)
18:35 The Cleveland Show
19:00 X-factor UK (27:34)
21:10 Raising Hope (18:22)
21:35 Ground Floor (9:10)
22:45 Revolution (11:20)
23:30 Allen Gregory (4:7)
23:55 The League (13:13)
00:20 Almost Human (13:13)
01:05 X-factor UK (27:34)
03:15 Raising Hope (18:22)

08:30 (Wolfsburg - Everton)
10:10 Evrópudeildarmörkin 
11:00 (PSG - Ajax)
12:40 (Schalke - Chelsea)
14:20 Meistaradeild Evrópu 
14:50 Premier League 
(Man. Utd. - Hull)
Bein útsending frá leik Man-
chester United og Hull City í 
ensku úrvalsdeildinni.
16:50 Þýski handboltinn 
(Göppingen - Kiel)
18:10 Meistarad. Meistaramörk
18:50 Spænski boltinn 14/15 
(Malaga - Real Madrid)
Bein útsending frá leik 
Malaga og Real Madrid í 
spænsku úrvalsdeildinni.
20:50 Real Sociedad - Elche
22:30 UEFA Champions 
League 2014 
(Man. City - Bayern Munchen)
00:10 UFC Now 2014 
01:00 Box - Ramirez vs Zuniga 

12:05 Enska úrvalsd. upphitun 
12:35 (WBA - Arsenal)
Bein útsending 
14:50 (Liverpool - Stoke)
Bein útsending 
17:00 Markasyrpa 
17:20 (Sunderland - Chelsea) 
Bein útsending 
19:30 (Man. Utd. - Hull)
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Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
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UltraGlozz bílabón endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundið vaxbón!
Níðsterk lakkbrynja! Þolir tjöruþvott!

Bílabón

Bæjarbíó best 
varðveitta leyndar-
mál landsins
„Ferðalagið hefst er ég flyt í Hafnarfjörðinn sumarið 2013. Á sama tíma 
er ég að átta mig á að smávægilegur hálshnykkur sem ég varð fyrir er að 
hafa miklu meiri áhrif á mig og mitt líf en mig óraði fyrir. Líkamleg geta 
mín er stórlega skert og ég þarf einhvernveginn að endurmeta og skoða líf 
mitt upp á nýtt, eina ferðina enn. Á rölti mínu um bæinn fara að fæðast 
hugmyndir og einhvernveginn verður til hópur í kring um mig sem fer í það 
að forma og móta aðgerðaplan til að gera eitthvað skemmtilegt í bænum og 
þeim fjölmörgu möguleikum sem við blasa um allt. Skemmst er frá því að 
segja að fyrr en varði var allt komið á fleygiferð, Menningar og listafélag 
Hafnarfjarðar varð til og skömmu síðar vorum við komin með Bæjarbíó 
til rekstrar.“ segir Kristinn Sæmundsson (Kiddi), einn af forsprökkum 
Menningar og listafélags Hafnarfjarðar. 

Upphaflega samanstóð hópur félagsins 
af fimm manns en hlutirnir hafa þróast 
þannig að Kiddi sér að mestu um utan-
umhald og framkvæmd en aðrir koma 
að hverju verkefni fyrir sig. 

Færeyskur febrúar
Kiddi segir félagið hafa fjölbreytni 
og frumleika að leiðarljósi, eitthvað 
fyrir alla á öllum aldri. „Þetta fyrsta 
ár okkar hefur einkennst af tilraunum 
og má segja að við séum komin með 
ákveðna ramma um nokkur mál sem 
verða þróuð áfram til frekari lífdaga. 
Það eru að verða til fastir viðburðir; 
tónleikar, jazzklúbbur, leiksýningar, 
söngvakeppni, námskeið, uppistand 
og 3 bíó um helgar sem er að taka á 
sig mynd. Meðal verkefna sem ákveðið 
hefur verið að halda til streitu og þróa 
frekar eru t.d. „Færeyskur febrúar“ 
sem að þessu sinni verður með frekar 
einföldu sniði, það er að segja hann 
verður 1/2 færeyskur. Ákveðið hefur 
verið að blása til tónleika í Bæjarbíói 
laugardagskvöldið 21. febrúar þar sem 
fram munu koma listamenn sem komu 
mjög við sögu í ansi skemmtilegum 
leik sem efnt var til á dögunum á 
Rúv er „þjóðin valdi sér óskalag“. Þar 
kom nefninlega dálítið skrítið í ljós. 
Lagahöfundar þeirra laga sem lentu í 
þremur efstu sætunum eru af færeysku 
bergi brotnir. Við köllum það 1/2, 1/2, 
1/4-- hálfur, hálfur, kvart. -„Þar vísar 

Kiddi til þeirra tveggja sem áttu lögin 
sem lentu í fyrsta og öðru sæti, Bjart-
mars Guðlaugssonar og Magnúsar Þórs 
Sigurmundssonar sem báðir eru hálfir 
Færeyingar og Jóhanns Helgasonar 
sem hreppti þriðja sætið en hann er 
einn fjórði Færeyingur. 

Að auki hafa færeysku listamennirnir 
Eivör Pálsdóttir, Laila Af reyni, Hallur 
Joensen, Maríus Ziska o. fl. komið til 
landsins á vegum félagsins. „Verið er 
að vinna í menningarsamskiptum við 
fleiri þjóðir, t. d pólverja hér heima ofl. 
Einnig eru spennandi hlutir að gerast í 
Englandi, en meira um það síðar. Mjög 
óvæntir hlutir að kokkast upp.“

Bæjarbíó, hús  
alls heimsins
Kidda reiknast til að félagið hafi haldið 
tónleika á um 40 stöðum fyrsta starfsár 
sitt, þó flestir þeirra hafi farið fram í 
Bæjarbíói sem hann segir vera hús 
allra, Hafnfirðinga, landsmanna og í 
reynd heimsins. Líklega sé það best 
varðveitta leyndarmál landsins þótt 
breyting sé að verða þar á þar sem það 
sé að verða einn vinsælasti viðburða-
staðurinn. Húsið taki um 250 manns og 
henti því afar vel fyrir smærri viðburði. 

Skapandi og  
skemmtilegt fólk
En hvað ætli einkenni menningar 
–og listalíf í Hafnarfirði? „Hafnar-

fjörður er þorp í eðli sínu og er bara 
slíkt nánast hvert sem litið er. Hér 
hafa safnast saman ótölulegur fjöldi 
hönnuða, hagverks og listafólks og 
svo bara allveg hellingur af gegn-
heilum íslenskum „idjótum“ líkt og 
mér. Á árum áður rak ég verslunina 
Hljómalind og stóð í allskyns brasi 
samferða, flutti til landsinns fullt af 
hljómsveitum, umbaði listamenn og 
gaf út blöð og var með útvarpsþætti. 
Þegar ég flutti hingað fyrir um einu og 
hálfu ári áttaði ég mig fljótt á að minn 
stærsti kúnnahópur gegnum súrt og 
sætt voru Hafnfirðingar. Þannig að það 
má segja að mér líði eins og á heima-
velli hér í suðrinu sæla. Hér í bæ þekki 
ég annann hvern mann og það er svo 
einkennilegt að megnið af þeim eru 
svona líka þræl skapandi á alla kannta 
og skemmtilegir í kaupbæti, flestir. 
Hafnarfjarðarbrandararnir eru t.d. allir 
sannir. Og hér er annar hver maður líka 
þorpsfíflið, eða þannig, kynlegir kvistir 
semsagt á hverju strái.“ 

Fjölbreytt afmælisdagskrá
Það er fjölbreytt dagskrá framundan 
hjá Menningar –og listafélagi Hafnar-
fjarðar. Auk færeyska kvöldsins nefnir 
Kiddi sýningu Ladda – Allt það besta. 
„Í Bæjarbíó er hann í sínu náttúrulega 
umhverfi og líður allveg óskaplega vel. 
Bæjarbíó á svo sterkan sess í hugum 
þeirra er voru svo heppnir að fá að alast 
upp í þessu sögufræga húsi.“ Þá mun 

hljómsveitin Ný dönsk vera með tón-
leika 28. febrúar og Menntaskólinn við 
Sund setja upp nemendaleiksýningu 
sýna, Footlose, með vorinu. „Heima 
hátíðin verður svo haldin aftur 22. 
apríl, síðasta vetrardag líkt og í fyrra. Þá 
verður nokkrum heimahúsum í miðbæ 
Hafnarfjarðar breytt í tónleikastaði. 
13 hús - 13 hljómsveitir og listamenn 
munu koma fram tvisvar sinnum í 

mismunandi húsum. Bæjarbúar tóku 
þessu opnum örmum í fyrra og var 
þetta aldeilis frábær hátíð. Þá komu m. 
a fram Jónas Sigurðsson, Mono Town, 
DossBaraJamm, Ylja og Fjallabræður 
o. fl. Svo verður opinn míkrafónn og 
ball á góðum stað í miðbænum.“ Kiddi 
segir ekki tímabært að tilkynna hverjir 
komi fram á Heima 2015 en lofar því 
að fagrir gestir séu á listanum. 
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Kynlegar íþróttafréttir
Ég hef haft óbilandi áhuga á íþróttum frá því ég man eftir mér, hef æft 
þær margar og lengi vel voru íþróttafréttirnar einu fréttirnar sem ég las. 
(Sem er reyndar ástæða þess að ég enn þann dag í dag les ég dagblöðin 
afturábak – íþróttafréttirnar í Mogganum voru nefnilega alltaf á öftustu 
blaðsíðunum!)

Áhugi minn á kynjajafnrétti nær ekki 
eins langt aftur og íþróttaáhuginn en 
síðan mér voru rétt kynjagleraugunum 
fyrir allmörgum árum síðan hef ég 
öðru hvoru látið það fara í taugarnar 
á mér hversu mjög hallar á konur á 
íþróttasíðum dagblaðanna. Einstaka 
sinnum hef ég birt á FB mynd af 
íþróttasíðum dagsins, þegar stelpur 
virðast hafa verið óvenju latar við 
íþróttaiðkun og umfjöllunin eingöngu 
um afrek karlanna. Þessar myndir 
birti ég helst þegar mér blöskraði al-
veg kvenmannsleysið og því gat það 
litið þannig út að staðan væri verri 
en hún raunverulega er. Þar sem ég 
vinn við greiningu talna í starfi sem 
krefst nákvæmni ákvað ég að á árinu 
2015 skyldi ég taka saman og reikna 
út hlutfall umfjöllunar um hvort 
kyn fyrir sig og valdi Fréttablaðið 
sem viðfangsefni, einfaldlega vegna 
þess að það er aðgengilegt öllum á 
internetinu án áskriftar. Ég geri mér 
grein fyrir að umfjöllun Fréttablaðsins 
um íþróttir er mjög takmarkaður hluti 
af íþróttafréttum landsins og auðvitað 
væri betra ef greiningin næði til allrar 
umfjöllunar. Enginn getur gert allt en 
allir geta gert eitthvað – og þangað til 
annað kemur í ljós stend ég í þeirri trú 
að kynjahlutföll íþróttafrétta Frétta-
blaðsins séu ekki fjarri því að vera 
lýsandi fyrir íþróttaumfjöllun í heild 
sinni. Ég hvet hins vegar alla áhuga-
sama til að velja sér fjölmiðil og greina 
hann með sama hætti – ég myndi svo 

sannarlega gera það ef ég væri ekki í 
fullri vinnu annarsstaðar. 

En hver er svo tilgangur-
inn með þessu öllu 
saman? 
Skiptir það einhverju máli að fjallað sé 
jafnt um bæði kyn? Mín skoðun er að 
það skipti miklu máli því mér finnst 
mikilvægt að ungar íþróttakonur hafi 
sýnilegar fyrirmyndir í íþróttafréttum, 
ekki síður en karlar. Tilgangur minn 
með þessari mælingu er því fyrst og 
fremst að benda á tölulegar stað-
reyndir og svo má hver og einn túlka 
þær og greina, velta fyrir sér ástæðum 
þess að hlutföllin eru eins og þau eru, 
og hafa á því skoðun hvort það sé yf-
irhöfuð mikilvægt að umfjöllunin sé 
sem jöfnust á milli kynja. Á því eru 
eflaust skiptar skoðanir og ég geri mér 
grein fyrir að þessi úttekt er ekki það 
mikilvægasta í jafnréttisbaráttunni og 
margt annað sem er meira aðkallandi 
að berjast fyrir á því sviði. En eins og 
áður sagði – enginn getur gert allt en 
allir geta gert eitthvað – og þetta er 
mitt framlag til jafnréttisbaráttunnar 
þetta árið. 

Áður en ég hóf mælingar var það 
tilfinning mín að umfjöllun um 
íþróttakonur væri einhvers staðar á 
bilinu 20-30% á móti 70-80% um-
fjöllun um íþróttamenn af karlkyni. 
Það er skemmst frá því að segja að 
strax í fyrstu vikusamantekt var sú 
tilfinning slegin rækilega niður eins 

og eftirfarandi tölur janúarmánaðar 
bera með sér: 

Frí er fréttaefni
Ein af mínum uppáhalds er athuga-
semdin sem ég fékk í byrjun árs um 
að stelpurnar hefðu bara allar verið 
í fríi frá keppni þessa fyrstu helgi 
ársins og því væri ekki óeðlilegt að 
umfjöllun um íþróttir helgarinnar 
væru eingöngu um karlmenn. Þeirri 
athugasemd svaraði Fréttablaðið eig-
inlega sjálft næsta dag þegar löng grein 
birtist um íþróttamann sem gerði ráð 
fyrir að vera í fríi fram á sumar. Sú 
grein fyllti 22,5% af íþróttafréttum 
þess dags og 4% af íþróttafréttum vik-
unnar. Sem er meira en öll umfjöllun 
um íþróttir kvenna þá vikuna. Frí 
eru semsagt stundum fréttaefni – svo 
lengi sem karlmaður á í hlut. Þó að 
ætlunin hafi fyrst og fremst verið að 
setja fram tölulegar staðreyndir stenst 
ég ekki mátið að minnast á nokkra 
af hápunktum janúarmánaðar þegar 
athugasemdir og umræður eru annars 
vegar. 

Nokkrum sinnum hefur sú 
athugasemd komið fram að „þessi 
kona geti bara sótt um starf á Mogg-
anum og farið sjálf að skrifa um 
kvennaíþróttir“. Athugasemd af 
þessu tagi hefur komið fram í ýmsum 
myndum og við ýmis tækifæri, m.a. 
í tengslum við frétt af íþróttafrétta-
mannaskóla RÚV fyrir konur. Af 
hverju þarf að setja ábyrgðina á lítilli 
umfjöllun um kvennaíþróttir á konur? 
Þarf kona alltaf að gera allt sjálf? 
Gefum okkur það að ástæða þess að 
konur eru ekki starfandi íþróttafrétta-
menn sé áhugaleysi þeirra en hafi t.d. 
alls ekkert með það að gera hverjir 
ráða í slík störf og að þeir velji karla 
frekar en konur. Í fullkomnum heimi 

eiga allir að fá að velja sér starf eftir 
eigin áhuga og það að stelpur langi 
ekki að vera íþróttafréttamenn á ekki 
að þýða að ekki sé sagt frá úrslitum 
kvennaleikja. 

Auðvitað er gott og blessað að fara 
í átak til að fjölga kvenkyns íþróttaf-
réttamönnum en einfaldasta og fljót-
legasta leiðin til að breyta þessum 
hlutföllum er að starfandi íþróttaf-
réttamenn segi líka frá því sem konur 
gera. Það þarf enga viðbótarþekk-
ingu eða öðruvísi kynfæri til að segja 
fréttir af úrslitum og markaskorurum 
í kvennaleikjum – karlar geta gert það 
alveg jafn vel og konur. 

Kynjablindan
Útnefninguna sem kynjablindasti 
íþróttafréttamaðurinn fær hugsan-
lega blaðamaðurinn sem rétt fyrir jól 
skrifaði langa umfjöllum um eingetna 
körfuboltamanninn sem var með bestu 
nýtingu karladeildarinnar í þriggja 
stiga skotum. Eitt af því sem nefnt 
var í þeirri umfjöllun var að körfu-
boltamaðurinn er sonur fyrrverandi 
landsliðsmanns í karlalandsliði Ís-

lands og hann ætti því ekki langt að 
sækja hæfileikana. Ekki var hins vegar 
einu orði minnst á að drengurinn ætti 
einnig móður, sem svo skemmtilega 
vill til að spilaði á sínum tíma í kvenna-
landsliði Íslands. Ef blaðamaðurinn 
hefði svo bara nennt að kíkja á tölfræði 
kvennadeildarinnar í körfubolta hefði 
hann séð að sá leikmaður kvenna-
deildarinnar sem var á sama tíma með 
bestu nýtingu í þriggja stiga skotum er 
systir eingetna körfuboltamannsins – 
og þar var hann kominn með frábært 
efni í flotta umfjöllun. Það má segja 
honum til hróss að nokkrum dögum 
seinna skrifaði hann einmitt langa 
grein um þau systkinin – og þar áttu 
þau bæði móður og föður. Sumir hefðu 
haldið að þessi seinheppni myndi duga 
til að stilla kynjagleraugunum upp á 
nef blaðamannsins en því miður virðist 
hann vera sjóndapur með eindæmum 
því hann lauk janúarmánuði með því 
að skrifa langa umfjöllun um hand-
boltakonuna sem tókst að skora 16 
mörk í einum og sama leiknum – þrátt 
fyrir að vera þriggja barna móðir sem 
ætti auðvitað að eiga alveg nóg með að 
reka heimili. Um þá grein er fullskrifað 
á internetinu og því óþarfi að hafa fleiri 
orð um hana hér. 

Ég hef fengið ótal athugasemdir frá 
fólki sem þakkar mér fyrir að hafa 
rétt þeim kynjagleraugun. Þau séu 
farin að lesa íþróttafréttirnar með allt 
öðru viðhorfi og jafnvel farin að lesa 
dagblöðin í heild sinni með kynjagler-
augun á nefinu og þá er tilgangi mínum 
náð. Reyndar er vinkona mín ein sem 
aldrei hefur lesið íþróttafréttir farin 
að rífa blaðið af manninum sínum á 
morgnana til að tékka á kynjahlutfalli 
dagsins. Fyrirgefðu, Kristján – það var 
ekki meiningin!

Höfundur er Guðrún Harpa 
Bjarnadóttir viðskiptafræðingur  

og íþróttaáhugakona
Greinin birtist áður á vefsíðunni 

www.knuz.is.

Guðrún Harpa bjarnadóttir.
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BÓKASAFN HAFNARFJARÐAR  
KL. 19:00–24:00

Bókakaffi – Súfistinn  
Á fyrstu hæð bókasafnsins verður kaffi
húsastemning í samstarfi við Súfistann. 

Ratleikur um bókasafnið 
Frábær skemmtun fyrir alla. Þrír 
heppnir hljóta vinninga í boði Góu, 
Gló og Eymundsson dregið úr réttum 
lausnum 10. febrúar.  

Dýrahjálp Íslands  
Fulltrúar frá félaginu kynna starfsemi 
sína. Hægt að skoða myndir af dýrum í 
heimilisleit og farsælar sögur af dýrum 
sem fundið hafa framtíðarheimili. 

Úr fjarlægð 
Sýning á málverkum eftir Ingu Maju. 
Sterkir litir og konur eru áberandi auk 
þess sem íslensk náttúra kemur við sögu. 

Töfraheimur Harry Potter 
Sýning á munum sem tengjast töfra hetj
unni Harry Potter. Sjón er sögu ríkari.  

Ljósálfar og dökkálfar  
Barna og unglingadeildin verður yfir
tekin af ljósálfum og dökkálfum.

BYGGÐASAFN HAFNARFJARÐAR  
KL. 19:00–24:00 

Byggðasafnið býður upp á ljúfa og 
lágstemmda upplifun í Sívertsenshúsi 
og Beggubúð þar sem sérfræðingar 
safnsins leiða gesti um sýningarnar  
í léttu og opnu spjalli.
 
Hús Bjarna Sívertsen og fjölskyldu 
Húsið er elsta hús Hafnarfjarðar, byggt 
á árunum 1803–1805, fyrir Bjarna 
Sívertsen, athafnamann. Húsið hefur 
verið gert upp í upprunalegri mynd og 
er þar sýnt hvernig yfirstéttarfjölskylda 
í Hafnarfirði bjó í byrjun 19. aldar.
 
Verslunarminjasýning í Beggubúð 
Í verslunarhúsinu Beggubúð sem byggt 
var árið 1906 er verslunarminjasýn
ing. Þar er margt forvitnilegt á að líta, 
þar sem safnkosturinn er frá ýmsum 
tímabilum. 

HAFNARBORG  KL. 20:00 

Tímaflakk um 100 ár  
– Leiðsögn á pólsku 
Oprowadzanie po wystawie z 
Karoliną Bogusławską historykiem 
sztuki, godz 20:00.  
 
BÓKASAFN KL. 20:00 

Harry Potter upplestur  
Upplestur á völdum kafla úr Harry 
Potter á fjölda tungumála, m.a. þýsku, 
frönsku, spænsku og pólsku. Íslenskum 
og enskum texta verður varpað  
á skjá svo allir geti fylgt lestrinum. 
 
HAFNARBORG  KL. 20:45  

Leiðsögn um sýninguna Neisti 
Ólöf K. Sigurðardóttir forstöðumaður 
Hafnarborgar leiðir gesti um sýningu  
á verkum Hönnu Davíðsson. 
 
BÓKASAFN  KL. 21:00 
 
Konubörn – Gaflaraleikhúsið 
Sýnt verður brot úr leikritinu Konubörn 
sem fjallar á gamansaman hátt um  
vandræðin sem fylgja því að vera hvorki 
barn né fullorðin, hvorki stelpa né kona.  
 
HAFNARBORG KL. 21:15

Framköllun – Svarthvít veröld 
Hekla Dögg Jóndóttir ræðir veið gesti 
safnsins um þá svart hvítu veröld sem 
hún hefur skapað í Hafnarborg. 
 
HAFNARBORG KL. 21:30 

Hó hó ha ha ha – Hláturjóga 
Bættu á þig brosi á vör og kátum hlátri 
í hláturjóga með Sölva Avo Péturssyni 
hláturjógaleiðbeinanda. 
 

Athugið að frítt er  
á öll söfn í Hafnarfirði 

BÓKASAFN KL. 21:30 

Bíó í bókasafni 
Þýska gamanmyndin Fack ju Göhte 
(2013) sem fjallar um fyrrum fanga 
sem fær vinnu í skóla sem byggður var 
yfir gamla þýfið hans. Þýskt tal, enskur 
texti. Athugið að myndin er bönnuð 
yngri en 12 ára. 
 
HAFNARBORG–GLÓ kl. 22:00 

Lifandi djasstónlist á Gló 
Bræðurnir Óskar og Ómar Guðjóns
synir leika ljúfa djasstóna  
á Safnanótt á Gló. 
 
BÓKASAFN  KL. 22:00 
 
Ósk og Brynja – Tónleikar 
Dúett sem samanstendur af vinkonunum 
Ósk og Brynju. Tónlist þeirra einkennist 
af rólegum folk/accoustic áhrifum.  

Safnanæturleikur
Svaraðu einni laufléttri spurningu 
og fáðu stimpil frá þeim söfnum sem 
þú heimsækir á Safnanótt. Þeir sem 
svara þremur spurningum og safna 
þremur stimplum geta skilað þátt
tökumiða til miðnættis í þar til gerða 
kassa á söfnunum. 
 
1. verðlaun: ferð fyrir tvo til London  
og aðgangur að Tate Modern 
2.–3. verðlaun:  
Menningarkort Reykjavíkur 
4. verðlaun: er frönskunámskeið  
á vegum Alliance Française. 
 
Verið velkomin á söfnin á Safnanótt  
Safnanæturstrætó ekur milli allra safna 
á höfuðborgarsvæðinu frá kl. 19 til 
24 og er ókeypis. Vagninn stöðvar við 
verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði.
Nánari upplýsingar og tímatafla  
á www.vetrarhatid.is

Dagskrá Safnanætur 
í Hafnarfirði

Föstudaginn 
6. febrúar 2015
Opið til miðnættis

SaFnanótt

Hafnarborg
Strandgata 34
220 Hafnarfjörður
www.hafnarborg.is

Ásvöllum 2
221 Hafnarfirði
Sími: 512 4050
www.hafnarfjordur.is

Bókasafn Hafnarfjarðar
Strandgata 1
220 Hafnarfjörður
www.bokasafnhafnarfjardar.is

Byggðasafn Hafnarfjarðar
Vesturgata 8
220 Hafnarfjörður
www.hafnarfjordur.is/byggdasafn

HAFNARBORG  
KL. 19:00–24:00  

Framköllun – Hekla Dögg Jónsdóttir 
Sýningasal Hafnarborgar hefur  
verið umbreytt í bíósal, upptöku   
og vinnslu rými af Heklu Dögg 
Jónsdóttur myndlistarmanni. Hekla 
hefur fengið til liðs við sig fjölda 
listamanna sem hafa tekið upp stutt 
myndskeið á 16 mm filmu og er 
afraksturinn sýndur í bíóinu.  

Neisti – Hanna Davíðsson 
Í Sverrissal stendur yfir sýning á 
málverkum og teikningum eftir Hönnu 
Davíðsson, konu sem bjó og starfaði í 
Hafnarfirði við upphaf 20. aldar þegar 
íslenskar konur hlutu kosningarétt 
árið 1915. Verkin sýna viðfangsefni úr 
næsta nágrenni listakonunnar einkum 
blóm, fólk og umhverfið í Hafnarfirði. 
 
HAFNARBORG KL. 19:00–21:00  

Portrettsmiðja – Hver erum við?  
Opin listsmiðja þar sem börn og full
orðnir geta spreytt sig á því að teikna 
og lita portrettmyndir. 

BÓKASAFN  KL. 19:00 

Þýsk-íslenska tengslanetið 
Þýskíslenska tengslanetið kynnir 
áhugaverða starfsemi sína. 
 
BÓKASAFN  KL. 19:30  

Bíó í bókasafni 
Franska myndin Les Choristes (2004) 
sem fjallar um nýjan kennara í ströngum 
heimavistarskóla fyrir drengi en hann 
breytir lífi þeirra með því að kynna þá 
fyrir tónlist. Franskt tal, íslenskur texti. 
Myndin er leyfð öllum aldurshópum. 
 
HAFNARBORG  KL. 20:00–22:00 

Á bak við tjöldin 
Gestum er boðið að skoða þau undur 
sem leynast í geymslum safnsins  
í fylgd starfsmanna. 
 Sundlauganótt  

í Ásvallalaug   
Laugardaginn 7. febrúar  
Kl. 18:00–24:00 
 
Í tilefni af vetrarhátíð verður 
Sundlauganótt haldin í Ásvalla-
laug. tónlist og frábær stemning. 
Frír aðgangur.

Sundlauganótt   
Laugardaginn 7. febrúar 
Opið til miðnættis
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Hrafnistu, auk þeirra sem 5 viðbótar-
rýma sem áætlað er að bætist við skv. 
samningi við heilbrigðisyfirvöld. 

Forsagan
Forsaga málsins er sú að árið 2010 gerði 
Hafnarfjarðarbær samning við ríkið 
um byggingu nýs hjúkrunarheimilis 
í Hafnarfirði. Samningurinn var hluti 
af sérstöku átaksverkefni sem íslensk 
stjórnvöld hleyptu af stokkunum á 
þeim tíma. Markmið þess var að bæta 
aðbúnað aldraðs fólks á Íslandi, taka 
úr notkun fjölbýli og byggja húsnæði 
sem uppfyllir nútíma viðmið um að-
búnað á hjúkrunarheimilum. Nokkur 
sveitarfélög sem áttu sameiginlega 
brýna þörf fyrir úrbætur voru valin 
til þátttöku í verkefninu, m.a. Akur-
eyrarbær, Garðabær og Hafnarfjörður. 
Í október 2012 fluttu 45 aldraðir íbúar 
úr afar óhentugu húsnæði í Kjarna-
lundi og Bakkahlíð í Lögmannshlíð, 
nýtt og glæsilegt hjúkrunarheimili á 
Akureyri og sl. haust fluttu íbúar sem 
áður bjuggu á Vífilstaðaspítalanum í 
nýtt heimili í Sjálandi í Garðabæ. Þátt-
taka Hafnarfjarðarbæjar í verkefninu 
miðar að því að leysa af hólmi húsnæði 
Sólvangs sem hefur gegnt lykilhlut-
verki í hjúkrun aldraðra í Hafnarfirði 
frá árinu 1953 en uppfyllir ekki lengur 
nútímakröfur. 

Upphafleg áætluð verklok við nýtt 
hjúkrunarheimili í Hafnarfirði voru í 
árslok 2012 en óviðráðanlegar ástæður 
urðu þess valdandi að verkið tafðist. 
Með útboði á hönnun hins nýja heim-
ilis og ákvörðun bæjarráðs um að bjóða 
út einstaka verkþætti var gert ráð fyrir 
að nýtt heimili tæki til starfa í lok þessa 
árs sem nú er að hefjast. Hönnun heim-
ilisins lauk að mestu leyti vorið 2014 og 
geta bæjarbúar kynnt sér hana á heima-
síðu bæjarins, sem og umfjöllun um þá 
hugmyndafræði sem liggur henni til 
grundvallar og ætlunin er að þjónusta 
við íbúa taki mið af. Í Skarðshlíð er 
gert ráð fyrir fjölþættri uppbyggingu, 
meðal annars nýrri heilsugæslustöð 
og þjónustuíbúðum fyrir aldraða og er 
bygging heimilisins mikilvægur þáttur 
í þróun og uppbyggingu þess svæðis. 

Sáttin rofin
Í aðdraganda síðustu kosninga kom 
upp óvæna staða í þessu mikilvæga 
hagsmunamáli fyrir Hafnarfirðinga, 
þegar sú sátt sem hafði ríkt um málið 
frá upphafi og þvert á stjórnmálaflokka 
var rofin og ný forysta í Sjálfstæðis-
flokknum lagðist gegn byggingu hjúkr-
unarheimilis í Skarðshlíð. Það sem 
kom mörgum á óvart í því samhengi 
var að það gerðist sama dag og tveir 
fulltrúar flokksins í verkefnastjórn um 
hið nýja heimili í Skarðshlíð undirrit-
uðu sameiginlega yfirlýsingu fulltrúa 
allra flokka og hagsmunasamtaka aldr-
aðra og stóðu saman að kynningu á 
hönnun þess og fyrirhuguðum fram-
kvæmdum. 

Verkið stöðvað
Með tilkomu nýs meirihluta Bjartrar 
framtíðar og Sjálfstæðisflokks í bæj-
arstjórn Hafnarfjarðar var undirbún-
ingi að byggingu nýs hjúkrunarheimilis 
hætt. Með fullum stuðningi fulltrúa 
Bjartrar framtíðar við hina nýju 
stefnu Sjálfstæðisflokksins var rofin 
sú þverpólitíska sátt og samstaða sem 
verið hefur um þetta mál síðasta áratug 
og sköpuð algjör óvissa um afdrif þess 
og stöðu. 

Bretti og BMX
Aðstaða Brettafélags Hafnar-

fjarðar var opnuð á mið-
vikudag. Þar verður hægt 

að renna sér á brettum, en tekið 
hefur nokkra mánuði að innrétta 
aðstöðunaþ Þar á einnig að vera 
hjólabrettaverslun. Þarna verður 
opið verður alla virka daga frá kl. 
15-21 og kl. 10-18 um helgar segir 

á vef Hafnarfjarðarbæjar. Hjóla-
brettatímar verða alla virka daga 
nema miðvikudaga en þá er opið 
fyrir BMX hjól. Um helgar skipt-
ast hjólabretti og BMX á dögum. 
Ef hjólabretti er á laugardegi þá er 
BMX á sunnudegi, næstu helgi á 
eftir er BMX á laugardegi og hjóla-
bretti á sunnudegi. 

Framhald af bls. 4

Fjölmargar stelpur og strákar hafa mikinn áhuga á að þeysast um á brettum 
og bMX  hjólin eru aftur komin í tísku.
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Röddin
Ég mætti tímanlega á Læknamiðstöð-
ina. Heimilislæknirinn minn hafði 
bent mér á þessa læknastöð og sagt að 
ég skildi hringja þangað sem allra fyrst 
því þar væri oft löng bið. Umræddan 
dag mætti ég á fyrra fallinu og gaf mig 
fram í afgreiðslunni. Stúlkan við sím-
ann vísaði mér á biðstofuna. Ég vildi 
lesa eitthvað á meðan ég biði en fann 
ekkert til að festa hugann við. Þar voru 
bara margra ára gömul slúðurblöð. 

Sem betur fór opnuðust dyrnar 
fljótlega og læknirinn stakk höfðinu 
út. 

„Þú ert mættur, gjörðu svo vel,“ 
sagði hann og ég gekk inn á stofuna. 
Þessi stofa var lík öðrum læknastofum 
sem ég hef komið á. Þar var ekkert 
svart eða í öðrum sterkum litum 
litum, allt var hvítt eða krómað, nema 
gólfdúkurinn hann var grár og svo 
var að sjálfsögðu allt tandurhreint og 
fágað. 

Mér þótti læknirinn vera svolítið 
þurr á manninn. Hann var stór og 
þrekinn með svartan hárlubba. Hann 
horfði ekki á mig þegar inn var komið 
en sagði „Farðu úr skónum og leggstu 
á bekkinn þarna og láttu fara vel um.“ 
Hann sagðist ætla að lesa skýrsluna 
sem heimilislæknirinn hafði sent 
honum. 

Ég var um það bil að sofna þegar 
læknirinn kom til mín með gamalt 
vasaúr í hendinni og lét það sveiflast 
eins og pendúl fyrir augum mínum. 
Hann sagði eitthvað sem ég man ekki 
hvað var en eftir svolitla stund var ég 
kominn í einskonar dá og þá fór hann 
aftur að tala. Ég heyrði allt sem hann 
sagði og gat jafnvel svarað honum. 

Hann hafði svæfandi rödd og tónn-
inn var vinalegur. Engu var líkara en 
röddin kæmi einhversstaðar langt að 
en þó virtist hún svo nálæg. Hún var 
svolítið rám eða kannski var hún 

bara djúp ég var ekki alveg viss en 
hún bjó yfir miklum myndugleik. 
Þetta var rödd manns sem vissi 
að hann hafði fullkomið vald. Ég 
hlustaði af áhuga og efaðist ekki eitt 
augnablik um mátt hans og yfirburði. 
Ekkert hljóð, enginn ómur eða niður 
af neinu tagi truflaði þessa þýðu og 
djúpu rödd. 

 „Dýpra, dýpra,“ sagði röddin 
og ég fann hvernig ég sökk niður í 
óravíðáttu undirmeðvitundarinnar 
þar sem ekkert var. Ég var viljalaus 
og vanmáttur minn algjör. 

 „Svona, svona,“ sagði röddin, tón-
tegundin hafði breyst og nú var eins 
og henni þætti nóg komið og gerði 
hlé. Ég var sem fyrr algerlega á valdi 
þessarar raddar og beið rólegur eftir 
því að heyra hana aftur. 

 „Reyndu að hvílast og láta þér líða 
vel,“ sagði röddin, „þú ert kominn 
út í ystu afkima huga þíns.“ 

Ég lá á þægilegum bekk og um-
hvefið var ein óendarleg víðátta. 

 Eftir stutta stund heyrðist röddin 
aftur en nú hafði hún breyst, samt var 
hún ennþá hlý og bjó yfir myndugleik 
eins og áður. Hún hafði vald sem gaf 
ótvírætt til kynna hver réð ferðinni í 
þessum sérstöku samskiptum. „Hugs-
aðu til æskuáranna, hugsaðu til þess 
þegar þú varst blautur og svangur.“

 Ég lét hugann reika og rifjaði upp 
ýmis atvik úr æsku minni en þrátt 
fyrir að hugurinn leitaði vítt og 
breytt, minntist ég þess ekki að hafa 
nokkru sinni verið svangur. 

Mér lék forvitni á að vita hvaðan 
röddin kom og ég reyndi að gera mér 
grein fyrir því en gat það ekki. Ég var 
orðinn hálfsmeikur. Allt var umlukið 
tómi, óendanlegu og algjöru. Ég vildi 
svara röddinni og sjálfum mér til 
undrunar átti ég ekkert erfitt með 
að tala. Ég beindi til hennar orðum 
mínum og vissi að hún heyrði til mín, 
því hún var svo nærri. 

 „Ég hef aldrei verið svangur,“ svar-
aði ég. „Heima hjá mér var alltaf til 
nægur matur.“

 „En blautur, varstu oft blautur?“ 
sagði röddin þá. 

 „Blautur, já ég var stundum blautur 
en ekki oft, bara stundum.“ 

 „Varstu rekinn út í rigningu og 
slagveður þegar mamma þín vildi 
hafa frið?“

 „Nei, aldrei,“ svaraði ég. „Mér var 
bannað að fara út í vont veður.“

 „Hver bannaði það?“ Nú heyrði 
ég að röddin var orðin ákveðnari en 
áður. „Hver bannaði það?“ Endurtók 
hún. 

 „Mamma gerði það, hún sagði að 
ég gæti forkelast og orðið lasinn ef 
ég væri úti í rigningu og miklu slag-
viðri.“

 „Samt varðstu stundum blautur?“ 
Röddin var orðin áköf og auðheyri-
lega ekki á því að gefast upp. 

 „Já, stundum.“
 „Hvers vegna varðstu stundum 

blautur ef þú máttir ekki fara út í 
rigningu?“

 „Ég stalst stundum út, þó að veðrið 
væri vont.“

 „Aha“, sagði röddin og nú var eins 
og hlakkaði í henni. Á hljómnum 
mátti greina að loks hafði hún náð 
handfestu og hékk á einhverju sem 
hún ætlaði ekki að sleppa. 

 „Fer vel um þig á bekknum?“ sagði 
röddin eins og hún væri að undirbúa 
eitthvað. 

 „Já“ svaraði ég. „Þetta er góður 
bekkur.“

 „Hvers vegna varsu að stelast út, 
var það vegna þess að þér leið illa 
heima hjá þér?“ Nú var engu líkara 
en röddin væri orðin áhugasamari 
en áður. 

 „Nei, ég fór bara að hitta vin 
minn.“

 „Hvar átti vinur þinn heima?“
 „Hann bjó í húsinu við hliðina.“
 „En hvers vegna varstu þá 

blautur?“
 „Það var bara þegar við fórum út 

að leika okkur í mikilli rigningu, þá 
urðum við blautir.“

„Mátti vinur þinn fara út í mikla 
rigningu?“

„Nei, mamma hans bannaði 
honum það.“

„En hann gerði það samt?“ Nú var 
röddin orðin dálítið ógnandi. 

 „Já,“ sagði ég og að mér setti 
óljósan kvíða. Nú þótti mér röddin 
vera orðin óþægileg. 

 „Straukstu einhverntíma að 
heiman?“

„Ha ég, nei aldrei, ég átti góða 
mömmu.“

 „Hvar var pabbi þinn?“
 „Á sjónum.“
 „Aha og kom hann aldrei í heim-

sókn?“
 „Jú jú, hann kom alltaf heim á 

kvöldin.“ 
„Á kvöldin, sigldi hann ekki á 

útlendum skipum og þvældist um 
allan heim, ha?“

 „Nei nei, hann fór á sjó á nóttunni 
og kom svo heim fyrir kvöldmat.“

 Nú fannst mér sem röddin væri 
að missa þolinmæðina, hún spurði 
einskis langa hríð og ég var því fegin, 
engu var líkara en svör mín kæmu 
henni í uppnám. Svo varð biðin eftir 
spurningum raddarinnar orðin óþægi-
lega löng, það stressaði mig. Einhver 
breyting var á orðin og umhverfis mig 
var allt einhvernveginn hulið, ég var 
hættur að síga dýpra niður í eitthvað 
sem ég vissi ekki hvað var. Ég lá bara á 
bekknum og beið eftir röddinni. 

 „Heitirðu Guðni?“ spurði röddin 
loks. Mér létti við að heyra hana aftur, 
engu var líkara en ég væri orðinn 
háður henni. Hún hafði verið orðin 
áreitin og óvingjarnleg en var samt 
betri en þögnin sem farin var að vekja 
með mér svolítinn ótta. 

Núna var aftur á móti kominn fram 
annar tónn og nýtt hljómfall sem erfitt 
var að ráða í, ég áttaði mig ekki á því 
sem röddin vildi en samt skildi ég 
orðin. 

 „Nei, ég heiti Sigurjón,“ svaraði ég 
og var undrandi á spurningunni. Nú 
fyrst greindi ég einhverskonar óvissu 
hjá röddinni og varð það ekki til að 
draga úr óþægindum mínum. 

 „Heitirðu ekki Guðni,“ sagði 
röddin og nú mátti heyra undrunar-
tón. 

 „Nei, ég heiti ekki Guðni,“ svaraði 
ég. Mig langaði til að æsa mig upp og 
skammast en ég gat það ekki, ég var 
sem njörvaður niður og algerlega á 
valdi raddarinnar. 

 Röddin virtist vera orðin ráðvillt 
og var kominn með sterkari undr-
unartón. 

 „Áttirðu pantaðan tíma hérna?“
 „Já, það eru nærri tveir mánuðir 

síðan ég hringdi og stúlkan í afgreiðsl-
unni valdi mér þennan tíma.“

 Aftur kom óþægileg löng þögn, 
miklu lengri en áður, svo var eins og 
röddin færi að tala við sjálfa sig: „Þetta 
er nú meiri bölvuð vitleysan,“ sagði 
hún, „allt saman tómt rugl.“

 Aftur varð biðin eftir spurningu 
að langri þögn, jafnvel enn lengri en 
áður. Að lokum kom þó spurning og 
þá var röddin aftur orðin mikið líkari 
því sem hún var í upphafi. 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

SMÁSAGA
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ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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 „Hefur þú einhverntíma gert eitt-
hvað sem þú hefur séð eftir?“

„Nei aldrei.“
„Hvernig gekk þér í skólanum?“
„Bara vel.“
„Var þér aldrei uppsigað við kennar-

ana?“
„Nei ég man ekki eftir því.“
„Þú varst nú stundum færður milli 

bekkja, var það ekki?“
„Nei, aldrei.“
„Lentir þú aldrei í slag við hina 

strákana í skólanum?“
„Jú, við fórum oft í slag, það var 

gaman.“
„Var gaman að meiða aðra?“
„Ég meiddi aldrei aðra, við vorum 

bara að leika okkur.“
„Kastaðir þú einhverntíma grjóti?“
„Já en ekki oft“. 
„Kastaðir þú einhverntíma grjóti, 

svo að þú meiddir einhvern?“
„Nei, jú, einu sinni. 
„Í hvern kastaðir þú grjóti, svo hann 

meiddi sig?“
„Ég man það ekki.“

„Dýpra, dýpra“, sagði röddin. Nú 
þótti mér sem ógn stafaði af henni. 
Röddin var ekki lengur þessi ráma, 
þægilega og sefandi rödd sem ég hafði 
fylgt niður í djúpið. Ég var varnar-
laus og gat ekki hreyft mig eða komið 
sjálfum mér til varnar ef ég þyrfti á að 
halda. Ég fann eða öllu heldur vissi að 
ég sökk neðar í óendanleikan. 

„Svona nú,“ sagði röddin og notaði 
tóntegund þess sem valdið hefur og 
vill fá svör. „Hugsaðu þig vel um og 
reyndu að muna í hvern þú kastaðir 
steininum.“

„Ég man það ekki vel, ég þekkti 
hann ekkert.“

„Kastaðir þú steini í einhvern sem 
þú þekktir ekkert?“

„Já, hann var langt frá þegar ég 
kastaði og svo faldi ég mig þegar hann 
fór að grenja.“

„Hvers vegna kastaðir þú steini í 
einhvern sem þú þekktir ekkert?“

„Þegar ég fór í skólann, þurfti ég 
að fara framhjá húsinu þar sem hann 
átti heima. Hann var alltaf að hrekkja 

mig, hann var eldri en ég og var stór 
og ljótur.“

„Hvað gerði hann þér?“
„Einu sinni tók hann af mér skóla-

töskuna og henti öllum bókunum í 
götuna, þá fékk ég skammir í skól-
anum.“

„Gerði hann eitthvað fleira?“
„Já já, margt fleira, einu sinni reif 

hann úlpuna mína og þá skammaði 
mamma mig. Hann var ótugt og 
hrekkjusvín.“

Nú fyrst var röddin orðin ógnandi 
þegar hún spurði hvasst: „Sérðu ekk-
ert athugavert við það að henda grjóti 
í fólk og jafnvel að stórslasa það?“

„Jú jú, mér finnst það núna en mér 
fannst það ekki þá. Ég vissi heldur 
ekkert um hvort hann hafði slasast, 
mér var bara sagt það seinna. Svo 
flutti hann líka í burtu og fór í annan 
skóla, ég hef ekki séð hann síðan.“ 

Aftur kom löng þögn, þessar 
þagnir voru orðnar óþægilegar. 

„Áttirðu heima á Lokastígnum,“ 
sagði röddin. 

„Já, ég átti heima á Lokastígnum“ 
svaraði ég samviskusamlega en velti 
spurningunni ekkert fyrir mér. 

„Þurftirðu að fara yfir holtið til að 
fara í skólann?“ sagði röddin sem virtist 
nú orðin áköf. 

„Já, ég stytti mér alltaf leið yfir holtið, 
þegar ég fór í skólann.“

Aftur kom langt hlé og ég heyrði að-
eins djúpan andardrátt. 

Loks heyrðist röddin aftur og nú var 
hún hlý og notaleg eins og í byrjun. 

„Vaknaðu, vaknaðu, rólega, hægt og 
rólega. Nú sérðu birtuna og brátt vaknar 
þú til fulls.“

Ég fann hvernig ég lyftist upp úr djúp-
inu og vissi að bráðum myndi ég vakna 
í heim sem ég þekkti. 

„Nú ertu að fullu vaknaður, svo þú 
skalt setjast upp,“ sagði röddin og var 
aftur orðin hvöss. 

„Ég settist upp á bekknum góða sem 
hafði verið svo notalegur. Á móti mér sat 
læknirinn og horfði beint í augun á mér, 
hann var á mínum aldri eða kannski 
svolítið eldri og starði á mig hatursfullur. 

„Þekkirðu mig?“ Sagði hann og nú 
var röddin orðin grimm. 

Ég horfði á hann, bæði hræddur 
og undrandi en ég þekkti hann ekki. 

„Þekkirðu mig núna?“ hvæsti hann 
milli samanbitinna tannanna um leið 
og hann strauk hendinni yfir ennið 
og færði úfið hárið til hliðar, þá blasti 
við mér löngu gróið sár og ljótt ör. Nú 
áttaði ég mig og vissi að þetta ör var 
eftir steinkast. 

Mér gafst ekki tími til að segja neitt, 
því maðurinn hentist upp úr stólnum 
og að dyrunum. Hann rykkti upp 
hurðinni og hvæsti á mig: „Komdu þér 
út og láttu aldrei sjá þig hérna aftur.“

Ég gekk hratt að dyrunum og forð-
aðist að líta á lækninn sem bókstaf-
lega var hamslaus af bræði. Frammi 
í biðstofunni sat maður sem leit 
undrandi upp. Hann hafði verið að 
lesa eitt þessara gömlu og sálarlausu 
kjaftasögu tímarita sem eru á öllum 
biðstofum.

„Hver ert þú?“ sagði læknirinn 
þegar hann kom auga á hann. Hann 
hvæsti þessum orðum að manninum á 
biðstofunni sem varð hverft við.

Sjálfur flýtti ég mér út en ég heyrði 
samt þegar maðurinn svaraði: „Ég 
heiti Guðni og er kominn til að hitta 
sálfræðinginn.“ 

„Heitirðu Guðni, ertu viss um það?“ 
Hann bókstaflega æpti þetta að mann-
inum.

Fleira heyrði ég ekki, ég var kominn 
fram á ganginn og dyrnar lokuðust á 
eftir mér. Lyftan var á leiðinni upp en 
ég beið ekki eftir henni, ég gat ekki 
beðið, þetta var hræðilegt hús og ég 
kaus heldur að fara niður stigann þó 
ég færi ekki hratt. Út úr þessu húsi 
vildi ég komast sem fyrst. 

Ég hét því með sjálfum mér að ef 
ég færi einhverntíma aftur í hjarta-
rannsókn, þá yrði það ekki á þessari 
læknamiðstöð.

Halldór  
Svavarsson

Halldór Svavarsson hefur fengist 
við skriftir um árabil. Fyrir fáum 
misserum kom út eftir hann ung-
lingaspennusagan Lífsháski, en 
hann hefur einnig birt smásögur 
á prenti. 
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Svavar 
Halldórsson

MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is

Litla stórvirkið 
hennar Nönnu
Í hillum flestra bókaverslana er að 
finna úrval íslenskra bóka á ensku, 
þýsku, frönsku og fleiri tungu-
málum, með sérstaklega eru hugs-
aðar 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 eftirtektar-
verðar að mati undirritaðs, báðar 
eftir Nönnu Rögnvaldsdóttur. 

Lítil gjafabók
Önnur þeirra er lítil harðspjaldabók 
sem heitir Does anyone actually eat 
this? Á rúmlega sjötíu síðum fjallar 
Nanna um hákarl, svið, hrútspunga og 
fleira sem eflaust vekur upp þá spurn-
ingu 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 sérstæða 
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 upp-
skriftum. 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 fjöl-
skyldu. Bókin er þannig bæði persónu-
leg 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 bókar-
innar. Hver síða geislar af fróðleik og 
skemmtilegheitum. 

Stórvirki í kilju
En rúsínan í pylsuenda Iclelandic Food 
and Cookery er hins vegar frábær rúm-
lega 40 síðna sögulegur inngangur. Hann 
er einstaklega yfirgripsmikill, fróðlegur, 
vel skiplagður og skemmtilegur. Undir-
ritaður 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 bókmenntaverð-
launin). Þannig mætti slá tvær flugur í 
einu höggi, kenna ensku og fræða nem-
endur um leið um okkar eigin matar-
menningu. Iclelandic Food and Cookery 
er vel skrifuð, fróðleg, skemmtileg og 
höfundi til sóma. Sannkallað stórvirki í 
kiljuformi. Hún fær fullt hús stiga!

Nanna rögnvaldsdóttir bendir á hið sérstæða í hefðbundnum íslenskum mat.

Hótel Grásteinn
2manna herbergi með morgunmat verð 9000kr.*

Bjóðum uppá úrvals gistingu og fría geymslu á 
bíl á meðan dvalið er erlendis.

Bolafótur 11 • 260 Reykjanesbær • Sími 4215200 • hotelgrasteinn@simnet.is
*verð miðast við bókun í gegnum síma eða email.
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Samningar eiga að vera lifandi plögg, 
það þarf að sinna þeim og vinna með 
þá. Og ef reglubundin endurskoðun 
leiðir í ljós að þeir hafi gengið sér til 
húðar, þarf að endurmeta tilverurétt 
þeirra. 

Á að gera nýja samninga 
um einkarekstur í  
Hafnarfirði? 
En hvað ef nýir áhugasamir aðilar um 
einkarekstur banka upp á? Eigum við 
að bjóða þá velkomna eða vísa þeim 
frá? Þessari spurningu höfum við 
þurft að svara nýlega, í tengslum við 
umræðu um mögulega stofnun nýs 
unglingaskóla í bænum. 

Við í Bjartri framtíð erum opin 
fyrir fjölbreyttum rekstrarformum og 
teljum margbreytileika jafnan vera til 
góðs. Skilyrði fyrir einkarekstri verða 

þó að vera skýr, samningar að taka tillit 
til hagsmuna beggja aðila, en þó fyrst 
og fremst að vera íbúum bæjarins til 
hagsbóta. 

Þess vegna erum við frekar jákvæð 
en neikvæð gagnvart viðræðum við 
Framsýnarhópinn svokallaða um 
mögulegan rekstur unglingaskóla hér 
í bæ með áherslu á íþróttir og heilsu. 
Í þeim samskiptum er þó fjölmörgum 
spurningum ósvarað og leggjum við 
áherslu á að skýr mynd fáist af verkefn-
inu áður en frekari skref verða stigin. 

Heimurinn er ekki svarthvítur og 
það sem er rangt á einum stað getur 
verið hárrétt á öðrum. Þess vegna 
þurfum við að meta kosti og galla 
þjónustusamninga við einkaaðila út 
frá stöðunni hverju sinni og þeim við-
fangsefnum sem við stöndum frammi 
fyrir.

Bryndís Björgvinsdóttir, handhafi Íslensku bókmenntaverðlaunanna: 

„Hafnfirðingar eins og ég“
„Ég varð gáttuð enda fannst mér komið alveg nóg að viðurkenningum, 
en engu að síður fann ég fyrir þakklæti og tilhlökkun,“ segir Bryndís 
Björgvinsdóttir, þjóðfræðingur og rithöfundur, spurð um hvernig henni 
hafi orðið innanbrjósts þegar henni var tilkynnt um að hún hefði hlotið 
Íslensku bókmenntaverðlaunin. Forseti Íslands afhenti verðlaunin við 
athöfn á Bessastöðum fyrir viku. Bryndís hlaut þau fyrir bókina Hafn-
firðingabrandarinn í flokki barna- og unglingabóka. 

Margverðlaunuð
Íslensku bókmenntaverðlaunin eru 
raunar ekki þau fyrstu sem Hafn-
firðingabrandarinn hlýtur. Bryndís 
hafði áður hlotið Fjöruverðlaunin, auk 
viðurkenningar frá Bóksölum. 

Hafnfirðingabrandarinn er ekki 
fyrsta bók Bryndísar. Fyrir nokkrum 
árum sendi hún frá sér bókina Flugan 
sem stöðvaði stríðið. Bókin vakti mikla 
athygli og hlaut meðal annars Íslensku 
barnabókarverðlaunin. Hún hefur 
einnig flutt pistla og auk ritstarfanna 
hefur hún lagt stund á þjóðfræði og 
kennir við Listaháskóla Íslands. 

Hafnfirðingar –  
„eins og ég“
„Hugmyndin að sögunni á sér nokkrar 
rætur,“ segir Bryndís spurð um tilurð 
sögunnar. „En minn stærsti innblástur 
voru sögur sem pabbi sagði mér af 
frænda og frænku sem ég kynntist 

aldrei sjálf, en frændi hét Ingimar Vil-
berg Vilhjálmsson og drukknaði árið 
1959. Hann var uppfinningamaður, 
spíritisti og náttúrubarn. Hún hét 
Hallbera og var kosin ungfrú Hafnar-
fjörðu í Bæjarbíói. hún var gustmikil 
og fyndin og giftist amersíkum dáta 
og dó í Ohio í Bandaríkjunum árið 
1993. Ég hef haft gaman af þessum 
sögum og oft ímyndað mér hvernig 
frændi og frænka voru, en þau fóru 
bæði ótroðnar slóði, hvor á sinn hátt-
inn, og væru bæði Hafnfirðingar – eins 
og ég.“ 

Fáir útvaldir
Bryndís segist hafa gengið lengi með 
söguna „í maganum“. Síða hafi hún 
byrjað að skrifa og komist á skrið. 
„Það tók mig aðeins um tvö ár að klára 
söguna. Það er stuttur tími en ég var 
ágætlega undirbúin undir hann.“ 
- Var erfitt að finna útgefanda? 

Eitt stærsta skrefið og mesta áhyggju-
efnið í þessum bransa er að finna út-
gefanda og heilla þá. Ég ákvað því að 
vinna söguna eins vel og ég gæti áður 
en ég sýndi hana útgefanda – í von 
um að hann gæti ekki hafnað bókinni. 
Ég fór þá til Forlagsins og þau tóku 
henni strax vel. Það var mikill léttir. Í 
þessum bransa eru margir kallaðir en 
fáir útvaldir. 

Tilvalið sögusvið
- Hvað kveikti áhuga þinn á unglinga-
bókum? 

„Ég hef haft gaman af ákveðnum 
unglingabókum síðan ég var unglingur 
og á það til að endurlesa þær aftur og 
aftur. Og við slíkan endurlestur kvikn-
aði áhugi á því að skrifa sjálf eitthvað 
svipað. Kannski langaði mig bara að 
lesa meira af þessum bókum og ákvað 
því að reynda að skrifa eitthvað í 
þessum dúr. Í annan stað langaði mig 
að skrifa sögu sem gerist í Hafnarfirði. 
Ég tel bæinn vera alveg tilvalið sögu-
svið með sínu dramatíska landslagi 
og fallega bæjarstæði. Mig langaði til 
að reyna að lýsa þeim nostalgísku og 
oft notalegu tilfinningum sem ég finn 
gjarnan fyrir til bæjarins og unglings-
áranna þar í texta.“

Álfar og draugar
Bryndís er með fasta kennarastöðu 
við Listaháskóla Íslands, við deild 
hönnunar og arkítektúrs. Þar segist hún 
una vel í góðu samstarfi við nemendur 
og samstarfsfólk. „Ég hef líka mikinn 

áhuga á þjóðfræðinni og kenni reglu-
lega þjóðfræði bæði við LHÍ og HÍ. En 
þjóðfræðin veitir mér líka innblástur í 
minni sköpun því þjóðfræðin skoðar 
til að mynda brandara og flökkusagnir, 
og sögur um álfa eða drauga – það má 
segja að stór partur af þjóðfræðinni sé 
einmitt að skoða sköpunarverk fólksins 
og sagnir þeirra. Það er einmitt það efni 
sem er svo oft leitað í og endurnýtt í 
sögunum sem við sköpum síðan í dag.“ 

Spurð um hvað sé framundan, þá 
segist Bryndís vera á kafi í því að skoða 
drauga og draugasögur. „Ég vonast til 
að geta unnið eitthvað áhugavert efni 
upp úr þeirri rannsóknarvinnu. Undir 
lok ársins fæ ég listamannalaun til sex 
mánaða og þá stefni ég á að skrifa aðra 
unglingabók eða ungmennabók eins 
og þetta heitir víst, því Hafnfirðinga-
brandarinn er ekki bara bók fyrir ung-
linga heldur einnig allt ungt fólk – alla 
þá sem eru unglingar í hjarta sér.“
- Kemur til greina að skrifa „fullorðins-
bækur“ líka? 
„Já já. Fullorðinsbók bönnuð innan 18 
ára – sem gerist í Hafnarfirði. Það væri 
kannski eitthvað.“ 

Sígild 
unglingabók
Hafnfirðingabrandarinn hefur 
hlotið mjög góðar viðtökur. Bókin 
er margverðlaunuð. Um hana hefur 
verið sagt að stíllinn á henni sé 
myndrænn og ærslafullur, stundum 
eins og verið sé að horfa á kvikmynd. 
Frásögnin sé margradda, grípandi og 
veki sterka samlíðan lesanda með 
sögupersónum. Hún fjalli um sam-
skipti kynslóða og dragi upp flóknar 
persónur af eldri kynslóðinni, marg-
brotið og áhugavert fólk. Þá sagði 
dómnefnd Fjöruverðlaunanna 
meðal annars í umsögn sinni um 
bókina að Hafnfirðingabrandarinn 
hefði alla burði til að verða sígild 
unglingabók. 

Bryndís sést hér fremst á mynd 
ásamt öðrum verðlaunahöfum á 
Bessastöðum, Snorra Baldurssyni 
og Ófeigi Sigurðssyni.

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu    

Miðapantanir í síma 
565 5900 og midi.is
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Fjölskyldufarsi ársins  Guðni Gíslason FP

 Frosti Harmageddon
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bryndís björgvinsdóttir ásamt Ólafi ragnari Grímssyni forseta, við afhendingu 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna.



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt
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