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

Febrúar tilboð
Q Nudd og maski
Q Húðslípun á andlit
Q Litun og plokkun
Q Fótsnyrting

Það hefur verið fljúgandi hálka á götum og stígum höfuðborgarinnar í rigningum vikunnar. Fjölmargir hafa runnið og margir
brotnað og slasast. Vonandi gengur þetta fljótt yfir, en þangað til er rétt að fara varlega.

Reyndu að leyna staðgöngumæðrun við heimkomu
vera móðir þess og hlýtur barnið sama
ríkisfang og konan sem gekk með það
og fæddi. Þegar íslenskt par kemur með
barnið til landsins þarf því til dæmis að
útvega barninu vegabréf, dvalarleyfi og
ríkisborgararétt.
Frumvarp um staðgöngumæðrun
hefur verið í vinnslu í velferðarráðuneytinu um nokkurt skeið, og stendur
til að leggja það fram á Alþingi fljótlega.
Útlendingastofnun sendi ráðuneytinu

umsögn um frumvarpið. Þar segir meðal
annars að stofnunin hafi undanfarin ár
þurft að takast á við ýmis flókin vandamál
sem tengjast slíkri komu barna hingað
til lands. Bæði hafi stofnunin fjallað um
mál þar sem foreldrar hafi sannarlega
tilkynnt að börn hafi fæðst með staðgöngumæðrun „og tilvik þar sem foreldri/foreldrar reyna að leyna því að um
staðgöngumæðrun sé að ræða við öflun
framangreindra réttinda“.  Sjá bls. 2.

Hár- og snyrtistofa

SALOn ritz
Þverholt 18 • Sími: 552-2460

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni
FRUM

Ú

tlendingastofnun segir dæmi
um að fólk sem lét erlenda staðgöngumóður ala sér barn, hafi
reynt að leyna því þegar komið var með
barnið til Íslands. Þetta hefur gerst að
minnsta kosti tvisvar á síðustu árum.
Ýmis dæmi eru um að íslensk pör hafi
farið úr landi, til dæmis til Indlands, og
fengið þarlenda konu til að ganga með
barn fyrir sig gegn greiðslu. Samkvæmt
lögum telst konan sem fæðir barnið

...eða allur pakkinn

4500.6500.3500.5500.20.000.-

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar
Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is
www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

HEILSURÚM – FRÁBÆRT VERÐ
SHAPE heilsudýna
með KARAT rúmgjörð og gafli

FERMINGAR

NÝTT
VERÐDÆMI
160 x 200 cm krónur

155.840

AFSLÁTTUR

20%

REST heilsurúm með Classic botni

Fullt verð:
194.800

Fáanlegt bæði svart og hvítt
í stærðunum 120/140/160/180 x 200 cm

VERÐDÆMI

tilboð

120 x 200 cm krónur

69.900
Fullt verð:
79.900

Fáanlegt bæði svart og hvítt
í stærðunum 80/90/100/120/140/160/180 x 200 cm

DORMA Holtagörðum, Reykjavík ✆ 512 6800 Opið: Virka daga 1000-1800 og laugardaga 1100-1600
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Óboðleg vinnubrögð ekki einsdæmi við uppsagnir:

Stjórn og fram- „Afar kaldranalegt“
kvæmdastjóri
Þ
bera ábyrgðina
Fyrrverandi framkvæmdastjóri Strætó bs:

Þ

að hlýtur að vera verðugt
rannsóknarverkefni með
hvaða hætti þáverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins stóð að
þessari breytingu, hvernig hann
hagaði samráði við það starfsfólk
sem gleggst þekkti til starfseminnar og hvort hann hafi farið gegn
ráðleggingum þeirra.“ Þetta segir
Ásgeir Eiríksson, sem var framkvæmdastjóri Strætó bs. á árunum
2001-2007.
Alvarlegir brestir hafa komið
fram í ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu á fyrstu vikum
ársins. Meðal annars var ung stúlka
læst inni í bíl tímunum saman.
Neyðarstjórn hefur nú verið skipuð
yfir verkefnið.
Hugmyndin með nýju kerfi hefur
verið að bæta þjónustu við farþega,
meðal annars með því að panta

mætti ferðir með
tveggja klukkustunda fyrirvara,
en ekki sólarhrings
fyrirvara líkt og
áður.
„Það er auðvitað
Ásgeir Eiríksson.
á ábyrgð stjórnar og
framkvæmdastjóra Strætó bs. hvernig
að þessari framkvæmd var staðið,“
bætir Ásgeir Eiríksson við.
Strætisvagnar Reykjavíkur og síðar
Strætó bs. hafa séð um ferðaþjónustu
fatlaðra í Reykjavík frá því um 1980. Í
nágrannasveitarfélögum hefur akstur
byggst á samningum við verktaka.
Nýlega ákveðið að sveitarfélögin
gerðu þetta öll í sameiningu og yrði
þjónustan áfram í umsjón Strætó, en
aksturinn boðinn út. Öll sveitarfélög
á höfuðborgarsvæðinu nema Kópavogur eru aðilar að þessu.

Hverjir ráða Strætó?
Reykjavík er lang stærsti aðilinn að
byggðasamlaginu Strætó og á um
tvo þriðju. Í stjórn Strætó sitja sex
fulltrúar, einn frá hverju sveitarfélagi.
Í stofnskrá Strætó bs. segir meðal
annars um ákvarðanatöku og ábyrgð:
„Samþykki 3⁄4 hluta atkvæðavægis
í stjórn, þó aldrei færri en þriggja
sveitarfélaga, þarf til að þær ákvarð-

anir öðlist gildi, sem varða rekstrarkostnaðarskiptingu, meiriháttar
fjárfestingar, stofnun eða þátttöku
í dótturfélögum, breytingar á gjaldskrá eða breytingar á þjónustustigi.
Sama gildir um upptöku nýs leiðakerfis, að hluta til eða í heild. Hvert
einstakt sveitarfélag hefur að auki
neitunarvald […].“

Milljörðum króna
lofað án athugunar

Á

næstu dögum verður skipuð
verkefnastjórn sem vinna mun
að framkvæmd og útfærslu
viljayfirlýsingarinnar,“ segir Inga Hrefna Sveinbjarnardóttir, aðstoðarmaður
Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra í svari við fyrirspurn Reykjavíkur vikublaðs.
Félög lækna og þrír ráðherrar undirrituðu sérstaka viljayfirlýsingu um

heilbrigðiskerfið í kjölfar læknaverkfallsins. Þegar yfirlýsingin er skoðuð
má sjá að í henni eru fólgin loforð um
milljarða eða jafnvel tugmilljarða króna
viðbótarframlög til heilbrigðismála frá
því sem nú er. Af svari aðstoðarmanns
heilbrigðisráðherra má ráða að ekki hafi
verið kannað áður en viljayfirlýsingin
var undirrituð hvaðan féð ætti að koma.
Sjá ítarlega umfjöllun bls. 10-11.

að er afar kaldranalegt þegar
manneskju er sagt upp störfum
af hvaða ástæðu sem er, þegar
henni er gert að koma sér sem fyrst út
úr húsi,“ segir Kolbrún Baldursdóttir,
sálfræðingur í samtali við blaðið.
Fregnir af uppsögn konu hjá Seltjarnarnesbæ eftir 25 ára starf hafa
vakið mikla athygli, en Hæstiréttur
dæmdi á dögunum að uppsögnin hefði
verið ólögmæt og að lög hefðu verið
brotin. Formaður Starfsmannafélags
Reykjavíkur sagði í síðasta tölublaði
að framkoman hefði verið slæm, en
konan hefði ekki einu sinni fengið að
kveðja vinnufélaga sína. Þetta væri fordæmisgefandi dómur fyrir sveitarfélög.
Kolbrún Baldursdóttir segir svona
vinnubrögð ekki einsdæmi. „Þessi regla
virðist vera í gildi á einhverjum vinnustöðum, jafnvel víða. Framkoma sem
þessi leiðir til þess að þeim sem sagt er
upp upplifir sig kannski eins og hún
sé haldin bráðsmitandi sjúkdómi eða
bara sem einhvers konar skaðræði sem
skal hypja sig burt hið snarasta.“ Ofan
á þetta áfall sé í sumum tilvikum búið
að læsa tölvu viðkomandi, þegar hann
komi aftur á skrifstofu eftir að hafa

Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri.

Kolbrún Baldusdóttir, sálfræðingur.

verið rekinn. Kolbrún spyr hvort yfirmenn óttist að viðkomandi munu stela
gögnum. „Spyrja má hvort yfirmenn
telji við þessar aðstæður, að alltaf sé
vilji eða ásetningur þess sem sagt hefur
verið upp að stela gögnum, eða skaða
stofnunina? “ Síðan liggi stundum svo
mikið á að „koma hinum brottrekna út
úr húsi að ekki er einu sinni gert ráð
fyrir að hann kveðji samstarfsfélaga
sína,“ bætir Kolbrún við.

Við fjöldauppsagnir á Ríkisútvarpinu fyrir nokkru, var meðal annars
harðlega gagnrýnt að fólki var gert að
yfirgefa útvarpshúsið strax eftir uppsögn og tölvum fólks var læst.
Reykjavík vikublað hefur sóst eftir
viðbrögðum bæjarstjóra Seltjarnarness
við fyrrnefndum dómi Hæstaréttar, en
ekki haft erindi sem erfiði þrátt fyrir
margar tilraunir.

Mjög skiptar skoðanir á frumvarpi um staðgöngumæðrun:

Gríðarlegur fjöldi athugasemda

T

ugir ef ekki hundruð
athugasemda voru gerðar
við drög að frumvarpi um
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, sem unnið var í heilbrigðisráðuneytinu. Starfshópur heilbrigðisráðherra vinnur að því að ganga
frumvarpinu og á ráðherra að fá
það í hendur í þessum mánuði, en
samkvæmt upplýsingum úr heilbrigðisráðuneytinu á að leggja málið
fyrir Alþingi nú á vorþingi. Vinna
við frumvarpið hófst á grundvelli
þingsályktunar sem samþykkt var
fyrir fáum árum.
Drög að frumvarpi sem heimila
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni,
þ. e. að kona þiggi ekki sérstök laun
fyrir að ganga með barn fyrir aðra
– ólíkt því sem tíðkast víða erlendis
– voru birt á vef heilbrigðisráðuneytisins í haust og var boðið að gera
athugasemdir við plaggið. Fjórtán
aðilar sendu athugasemdir við frumvarpið, samtök, stofnanir og einstaklingar. Sumir taka undir markmið
þess, þ. e. að staðgöngumæðrun
verði heimiluð í lögum, aðrir taka
ekki skýra afstöðu til málsins og
sumir leggjast algjörlega gegn því
að frumvarpið verði lagt fram.
Þannig segir til dæmis í umsögn
Mannréttindaskrifstofu Íslands að

skrifstofan telji „að ekki hafi farið
fram nægilega mikil og heildstæð
umræða um staðgöngumæðrun
í samfélaginu áður en ráðist var í
það að skipa starfshóp sem ætlað
er að semja frumvarp sem heimilar
hana. M[annréttindaskrifstofan]
telur ekki að samfélagsleg sátt ríki
um málið eins og staðan er í dag og
þörf sé á mun meiri umræðu þau
siðfræðilegu, lagalegu sem og þau
samfélagslegu álitamál sem tengjast
staðgöngumæðrun.“
Allir gera efnislegar athugasemdir
við frumvarpið, óháð afstöðunni til

málsins, í sumum tilvikum er bent
á tæknilega vankanta. Til að mynda
bendir Fæðingarorlofssjóður á ýmsa
galla og spyr til dæmis hverjir fái
rétt til fæðingarorlofs við þessar aðstæður. Þá gerir Staðganga – stuðningsfélag, fjölmargar efnislegar
athugasemdir við frumvarpsdrögin
frá í vetur. Meðal annars að viðtökuforeldrar eigi ekki að þurfa að ættleiða eigið barn.
Ætla má að starfshópur heilbrigðisráðherra taki tillit til athugasemdanna í því frumvarpi sem lagt verður
fyrir ráðherra nú í febrúar.

Ótti við afleiðingar
Ekki fengust nákvæmar upplýsingar
um eðli þeirra mála þegar fólk hefur
komið með börn sem getin voru með
staðgöngu og reynt að leyna því við
komuna til landsins, líkt og fram
kemur í umsögn Útlendingastofnunar um frumvarpið. Stofnunin segir
í umsögninni að afgreiðsla mála sem
tengjast staðgöngumæðrun hafi
verið flókin, „enda skorti regluverk.“ Stofnunin segist sakna þess
að ekki hafi verið leitað til sín þegar
frumvarpið var samið. Eftir því sem
næst verður komist hefur fólk reynt

að halda uppruna barna leyndu af
ótta við hugsanlegar afleiðingar,
enda sé ekki heimilað sérstaklega
með lögum að eignast barn með
staðgöngumóður erlendis, þótt það
sé ekki bannað heldur. Það verður
raunar bannað að viðlögðum sektum,
sé miðað við frumvarpsdrögin.
Ekki hafa fengist upplýsingar um
hvernig haldið var á málum í þessum
tilvikum, til að mynda varandi lagalega stöðu foreldra og barns, ríkisfangs, aðgangi að heilbrigðiskerfinu,
varðandi fæðingarorlof osfrv.

Lífeyrissjóðir með óbeint eignarhald í 365 miðlum:

„Endurspeglar ekki stefnu“

L

ífeyrissjóður verslunarmanna
segir óbeinan hlut í fjölmiðlafyrirtækinu 365 ekki endurspegla stefnu sjóðsins um fjárfestingar.
Lífeyrissjóðurinn, ásamt tíu öðrum
lífeyrissjóðum, á stóran hlut í fjárfestingasjóðnum Auði 1, sem aftur á
um fimmtungshlut í fjölmiðlafyrirtækinu 365 miðlum.
Upplýsingar um eignarhald 365

voru birtar á vef Fjölmiðlanefndar fyrir
skömmu og í úttekt vefritsins Kjarnans.
Reykjavík vikublað sendi Lífeyrissjóði verslunarmanna, sem á hátt í
10 prósenta hlut í Auði 1, fyrirspurn
um hvort það væri stefna sjóðsins að
fjárfesta í fjölmiðlarekstri eða hvort
til stæði að sjóðurinn losaði sig út úr
fjárfestingunni. „Fjárfesting í Auði (og
aðrar sambærilegar fjárfestingar) eru

gerðar með skuldbindingu í tiltekinn
tíma. LV hefur engin bein afskipti af
fjárfestingum Auðar, þannig að það
sem Auður gerir endurspeglar ekki
stefnu LV,“ segir í skriflegu svari frá
Lífeyrissjóði verslunarmanna.
Ingibjörg Pálmadóttir er lang
stærsti eigandi 365 miðla. Eiginmaður
hennar, Jón Ásgeir Jóhannesson, var
það áður.

LUNDUR 2-6

Fossvogsdalnum í Kópavogi

NÝTT
Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi.
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind,
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

NÝHÖFN 2-6

Sjálandi Garðabæ

www.bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

NÝTT

ENNEMM / SIA / NM62101

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja
og 4ra herbergja.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

FJÁRFESTING

Fjölskylduvænt hverfi í
fallegu umhverfi

FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Ummæli með erindi:

LEIÐARI

Þ

Tala skýrar takk

að hljóta að teljast vera góðar fréttir fyrir alla landsmenn ef eitthvað er
á bak við loforð stjórnvalda um tugmilljarða aukin framlög í heilbrigðiskerfinu. Slík loforð eru fólgin í viljayfirlýsingu sem þrír ráðherrar og
læknar skrifuðu undir á dögunum. En kannski er þetta bara loft?
Nú má spyrja hvaða gildi það hefur að tveir stjórnmálaflokkar og fulltrúar
einnar stéttar heilbrigðisstarfsmanna leggi einir línur fyrir eina mikilvægustu stofnun þjóðarinnar: Heilbrigðiskerfið. Það blasir auðvitað við að slík
aðferðarfræði gengur ekki upp.
Annars er ekki er að sjá að stjórnvöld hafi látið vinna nokkra einustu undirbúningsvinnu eða athuganir á því hvaðan aukið fjármagn til heilbrigðismála
ætti að koma, þótt menn hafi skrifað nöfnin sín undir þessa yfirlýsingu. Nema
hugmyndin sé ef til vill að peningarnir eigi að koma frá sjúklingum (sem sumir
eru farnir að kalla viðskiptavini).
Það er í öllum grundvallaratriðum vond hugmynd að veikir og slasaðir (eða
foreldrar þeirra og aðstandendur) þurfi að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu
úr eigin vasa. Það gengur ekki að skipta þjóðinni upp í hópa þar sem sumir
kaupa sér „gullpakkann“ á meðan aðrir sitja uppi með „bronsið“, svo notað sé
líkingamál frá áhrifakonu úr Sjálfstæðisflokknum, sem reyndar rekur fyrirtæki
í velferðarþjónustu og lítur til Albaníu um fyrirmyndir í einkarekstri.
Næg er misskiptingin í samfélaginu fyrir, þó svo við förum ekki að bæta
þessu við við.
En gott og vel. Hafi menn áhuga á því að markaðsvæða heilbrigðiskerfið, þá eiga
þeir hins vegar að gangast við því. Ekki halda uppi einhverjum bullmálflutningi
um „fjölbreytt rekstrarform“. Þegar er fjöldi rekstrarforma í heilbrigðis- og
annarri velferðar- og umönnunarþjónustu, eins og oft hefur verið bent á.
Það virðist blasa við að hugmyndin er að gera veikindi og slys að markaðsvöru,
þó svo að ekki sé gengist við því. Og svo því sé haldið til haga: Sé hugmyndin
að nota peninga skattgreiðenda til að uppfylla arðsemiskröfur gróðafyrirtækja,
þá er rétt að staldra við. Engum dettur í hug að það sé skynsamleg nýting á
skattfé, nema kannski þeim sem vilja stinga þessum peningum í eigin vasa.
Nýr Landlæknir notaði orðið „einkavæðing“ í umræðu um heilbrigðiskerfið
í útvarpsviðtali í gær og finnst það góð hugmynd. Er pælingin að láta hann
ryðja einhverja braut í umræðunni? Eitthvað sem sjálfir gerendurnir og hugmyndafræðingarnir vilja sjálfir, en þora almennt ekki að gangast við. Það er
heiðarlegast að þeir sem hafa slíkar hugmyndir viðurkenni þær og tali skýrar.
Ingimar Karl Helgason

(Tungu)Málalaus Háskóli?
Ákall til stjórnar Háskóla Íslands

H

áskóli Íslands hefur verið talsvert í
fréttum á nýliðnu ári hvað varðar
vinsældir ákveðinna fræðigreina, til að
mynda lögfræði og hagfræði. Vakin
hefur verið athygli á hvernig of hár
fjöldi nemenda getur komið niður á
gæðum náms og kennslu. Umræðan
er brýn en ekki eiga allar deildir við
Háskólann við þennan vanda að etja
heldur fullkomna andstæðu hans, það
er fámenni á ákveðnum námsleiðum.
Sú deild sem á líklega helst undir högg
að sækja er Deild erlendra tungumála,
bókmennta og málvísinda (DET).
Háskóli Íslands er eina
menntastofnun landsins sem býður upp
á tungumálanám á háskólastigi. Norðurlandamálin eru kennd, ásamt ensku,
frönsku, grísku, ítölsku, japönsku,
kínversku, latínu, rússnesku, spænsku
og þýsku. Þannig er góð tungumála-

kunnátta og menningarlæsi ómissandi
fyrir samfélagið. Aukin alþjóðasamskipti og vaxandi ferðaþjónusta eru
nærtækustu dæmin þar sem þörf er
á tungumálafólki, svo ekki sé minnst
á mikilvægi þýðinga á öllum sviðum
samfélagsins. Að ógleymdu því lykilatriði að það er bæði mikilvægt og brýnt
að varðveita þekkingu og kunnáttu í
þessum tungumálum hér innan lands.
En hvernig vandamál skapast vegna
of fárra nemenda? Er það ekki kostur,
þar sem nemendur eru í meiri nánd
við kennara, hópurinn verður þéttari
en ella og kennarinn hefur meiri tíma
fyrir hvern og einn nemanda?
Sú staða hefur æ ofan í æ komið
upp innan DET að námskeið hafa verið
lögð niður og á mörgum námsleiðum
er erfitt að ná gráðu til B.A-prófs (180
ECTS) nema farið sé í skiptinám. Eins
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„Talsvert hefur verið fjallað um kosti
hinnar nýju tækni og fæstir efast líklega
um að um framför sé að ræða. Í frétt
RÚV af málinu kemur fram að eftirleiðis verði eingöngu sent út á stafræna
dreifikerfinu sem nái til 99,9% heimila. Það er hér sem hnífurinn stendur
í kúnni. 99,9% er vissulega dálítið há
tala en hún er ekki 100%.
Ég vitna í ummæli Strandamanns
af einum samfélagsmiðlanna af þessu
tilefni, með leyfi forseta:

„Óskaplega finnst
mér leiðinlegt að
fólk hafi verið að
klappa fyrir þessu,
hugsa að það hafi
ekkert verið klappað
á þeim sveitabæjum á Ströndum þar
sem ekki næst lengur sjónvarp og engin
svör að fá um hvort og hvenær eigi að
bæta þar úr.““
- Steinunn Þóra Árnadóttir á
Alþingi í vikunni.

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
Fyrirsjáanlegt

Breytingar á ferðaþjónustu fatlaðra
og endalaus klúður með slæmum
– og stundum grafalvarlegum – afleiðingum fyrir farþega, vekja mikilvægar og alvarlegar spurningar
um áherslur og undirbúning æðstu
stjórnenda Strætó bs. Þetta er langt
umfram það að teljast til „byrjunarörðugleika“ sem hægt er að afgreiða
með daglegri afsökunarbeiðni. Kunnugir – ekki síst farþegarnir sem veita
mikilvægasta sjónarhornið – segja að
flest hefði mátt sjá fyrir. Þetta var illa
undirbúið.

Hurðarlaust …

Undirbúningur virðist annars almennt hafa verið í algjöru lágmarki
hjá Strætó upp á síðkastið. Þannig
fóru nokkrir glænýir og glæsilegir
vagnar á götuna um áramót, með
mýkri og hreinni sætum en hinir
eldri. Eitthvað klikkaði nú samt,
því svo virðist sem gleymst hafi að
veita einhverjum vagnstjórum tilsögn. Þannig verið brestir á því að
bílstjórar hafi getað opnað afturdyr
á vögnunum og hefur hersing af farþegum á útleið mætt nýjum farþegum
við framdyrnar með tilheyrandi troðingi og látum. Nýir vagnar kalla víst
á nýjar aðferðir við dyraopnun, en
sumir voru ekki látnir vita …
og skiptinám getur verið ágætur kostur
eiga hins vegar fjöldamargir einstaklingar erfitt að fara til úr landi til að geta
lokið grunnámi. Nefna má einstæða
foreldra eða barnafjölskyldur sérstaklega, en líka og ekkert síður einhleypa
og barnlausa, sem ekki endilega búa
yfir fjárráðum til að stunda nám við
erlenda skóla.
Helsta ástæða niðurfellingar námskeiða er sú að Háskólinn styðst við
þá almennu reglu að ef skráðir nemendur námskeiðs eru færri en fimm er
það lagt niður og ef þeir eru á bilinu
fimm til tíu er námskeiðinu sér breytt í
leskúrs (þá fer kennsla fram í helmingi
færri tímum). Háskólinn setur þessar
reglur til þess að „útgjöld“ og „tekjur“
við námskeiðið stemmi. Það gefur
auga leið að þessi regla gerir ekki ráð
fyrir námsleiðum innan DET, sem ná
nemendafjölda sjaldan upp í tilætlaða
tölu. Fáeinar undantekningar hafa verið
gerðar frá hinni almennu reglu Háskólans þegar erlend yfirvöld hafa kostað
kennarastöður innan deildarinnar eða
einfaldlega að kennarar hafi verið að
gefa vinnu sína.
Hugvísindasvið er í lægsta reikniflokki Háskólans (ásamt Félagsvísindasviði) og gerir það fræðisviðinu erfitt
fyrir að standa að verklegri kennslu.
Það þarf ekki að kafa djúpt til þess að sjá
að verklegir tímar eru grundvallaratriði
í tungumálanámi enda erfitt að ímynda
sér hvernig hægt er að læra tungumál
til gagns fáist ekki þjálfun í að beita því.

Spörðin

Ójöfnuður er mikill í heiminum og fer
vaxandi. Sama er hér á landi. Ójöfnuðurinn virðist þó eiga sér talsmenn,
ef marka má nafnlausan dálk í Viðskiptablaðinu. Þar reynir „Óðinn“
nokkur að gera umfjöllun fjölmiðla
og alþjóðlegra samtaka um þessi mál
tortryggilegan með ýmsum sparðatíningi. Sjálfsagt er hægt að reyna að
pikka í einhver tugabrot í útreikningum og opinberum tölum og taka
svo nokkra morfíssnúninga í framhaldinu. En að breytir ekki vondri
stöðu, sem því miður fer versnandi.

Verksmiðjan

Fyrirtækið Iceprotein á Sauðárkróki
vinnur efni úr skjaldkirtlum sláturdýra til að búa til náttúrleg bætiefni
fyrir fólk með vanvirkan skjaldkirtil.
Þetta er merkilegt starf, eins og fram
kom í Landanum á Rúv á dögunum.
Hér eru nýttar bæði afurðir, hugvit
og menntun. Þrátt fyrir svona frábær dæmi, sem finnast víða, virðast
sumir kjörnir fulltrúar heldur stefna
að því að hækka
þrösku ld a
í menntakerfinu og
smala fólki
inn í verksmiðjur.

Höfundar eru

Gylfi Björn Helgason og
Elínborg Harpa Önundardóttir
fulltrúar Röskvu í Stúdentaráði
HÍ á Hugvísindasviði.

Það er vert að nefna að vandamál af
þessu tagi eru ekki einskorðuð við DET.
Til eru dæmi víðsvegar af Hugvísindasviði þar sem námsbrautir þrífast illa
vegna núverandi reglna Háskólans sem
taka engan veginn mið af fámennari
námsbrautum eða þeim sem byggja á
stórum hluta á verknámi. Hægt er að
nefna fornleifafræði og íslensku sem
annað tungumál í þessu samhengi.
Já, kannski útskrifast „bara” einn úr
rússnesku, tveir úr þýsku og þrír úr
spænsku á hverju ári. En við viljum
búa að slíkum mannauði í samfélaginu
og að þessi mikilvæga og ómissandi
þekking sé okkur innan seilingar. Þessir
aðilar geta fært okkur svo óskaplega
margt.
Háskólinn verður að standa vörð
um fámennari námsleiðir, fyrir eigið
orðspor, fyrir stúdenta og fyrir samfélagið í heild. Það er von okkar að nýr
rektor og stjórn Háskólans muni taka
á þessu máli.

Í FRÉTTUM

Ágreiningur

Frumvarp sjávarútvegsráðherra um
fiskveiðistjórnun er
strand, segir Fréttablaðið, vegna innbyrðis ágreinings í
stjórnarflokkunum þótt margar vikur
séu liðnar frá því það var klárað. Þar
sagði einnig að til stæði að færa
útgerðum veiðirétt til 23ja ára. Við
svo búið segja sumir að kannski sé
best að frumvarpið verði áfram á
„strandstað“.

Kröfur?

Reykjavík fær ekki háa einkunn í
samanburði við önnur sveitarfélög, ef marka má þjónustukönnun
Capacent. Hvort Reykvíkingar geri
meiri kröfur til síns sveitarfélags
en aðrir, eins og borgarstjóri hefur
stungið upp á, verður ekki vitað með
vissu. Hins vegar hlýtur að skipta
miklu máli fyrir borgina að þekkja
viðhorf íbúanna til þjónustunnar og
upplifun þeirra af henni.

Hörð viðbrögð

Viðbrögð
Kópavogsbæjar
við úrskurði
kærunefndar
jafnréttismála
eru gagnrýnd.
Kona kvartaði
undan því að fá
minna borgað en karl fyrir sama starf.
Viðbrögð bæjarins voru að lækka
laun karlsins frekar en að hækka
laun konunnar til jafns við hann.
BRSB, sem Elín Björg Jónsdóttir
stýrir, er ekki ánægt og segir meðal
annars: „Þessi afstaða Kópavogsbæjar
gengur gegn anda jafnréttislöggjafarinnar, gengur þvert á niðurstöðu
kærunefndar jafnréttismála og er til
þess fallin að letja fólk til að sækja
rétt sinn.“

Jafnrétti er víða

Fréttablaðið sló því upp á forsíðu í
vikunni að jafnréttislög hefðu verið
brotin í innanríkisráðuneytinu, þar
sem nefnd um sameiginlega forsjá
var skipuð konum einum, þar til
Kópavogur setti karl þangað sem sinn
fulltrúa. Það er gott að jafnréttismálin
séu í fókus fjölmiðla. Þetta skiptir
máli. Kannski fer einhver að skoða
nefndir um að senn fari líklega að
hefjast athugun á skrefum við að
kanna undirbúning á losun gjaldeyrishafta. Karlar munu vera þar
áberandi.

Álfar og huldu ...

Viðræður um
svonefndan
TISA samning
eru svo leynilegar að heilbrigðisráðherra
landsins hefur
enga vitneskju um þar séu uppi hugmyndir um alþjóðlega markaðsvæðingu heilbrigðisþjónustu. Þó er Ísland
aðili að viðræðunum. Þetta kom fram
við fyrirspurn Katrínar Jakobsdóttur
á Alþingi. „Það er margt á huldu í
utanríkisráðuneytinu,“ sagði heilbrigðisráðherrann við Kjarnann í
framhaldinu. Utanríkisráðuneytið
segist hins vegar upplýsa velferðarráðuneytið um þetta allt. Hvað
segir það um ráðherrann?

Würth á Íslandi var stofnað 1988 og hefur nú
þjónustað sína viðskiptavini í 27 ár.
Würth samsteypan samanstendur af 413 fyrirtækjum í 84 löndum með ríflega 66 þúsund starfsmenn.
Würth á Íslandi ehf. einbeitti sér fyrst að þjónustu við bifreiðaverkstæði, en síðan við tré- og málmiðnaðinn ásamt
þjónustu við almennan iðnað.
Fyrir 2 árum bættust við í vörulínu fyrirtækisins stærri tæki fyrir verkstæði:
lyftur, hjólastillitæki, dekkjavélar og margt fleira undir merkjum WWE.
WWE (Würth Workshop Equipment ) er samstarfsvettvangur Würth fyrirtækja sem annast sölu og þjónustu á stærri
búnaði inn á verkstæði. Würth á Íslandi hefur markað sér þá stefnu að bjóða hágæðabúnað og þjónustu í þessum efnum
til að tryggja rekstraröryggi viðskiptavina sinna.

Hunter GSP HD

• Max ummál 52“ 1321 mm
• Max breidd 19,5“ 495 mm
• Max þyngd á dekki 227 kg
Hjólastilling
• Einföld og fljótleg mæling
• Ekki þarf að lyfta upp hásingum til að miðjustilla
• Lifandi mynd af 3 öxlum í einu, hvort sem er á bíl eða vagni
• Þráðlaus tenging milli hausa í tölvu

Sefac stólpalyftur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fáanlegar 5,5 7,5 og 8,2 tonn
7,5 er með þráðlausum samskiptum milli pósta
Íslenskur texti í skjá
Dekkjastærð : 962 til 1154 mm
Mesta hæð: 1820 mm
Hraði upp óhlaðinn 1090 mm/mín
Hraði upp hlaðinn 7,5 T. 790 mm/mín
Ryk og vatnsvarinn samkv. IP54
Þyngd á stólpa 430 kg

Würth á Íslandi ehf
Vesturhrauni 5
210 Garðabæ
S:530-2000

Bíldshöfði 16
112 Reykjavík
S:530-2002

Tryggvabraut 24
600 Akureyri
S:461-4800
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Áskorun að leika á ensku
„Ég fékk hlutverkið í gegnum umboðsmann sem ég er með í Los Angeles en
svona gigg erlendis fara iðulega í gegnum umboðsmenn. Þessi umboðsmaður
setti sig í samband við mig í kjölfarið á leik mínum í Svartur á leik. Sú
kvikmynd fór víða um heim á hátíðir og á einni þeirra sá hann myndina
og leist vel á. Þetta eru rúmlega tvö ár síðan og síðan þá hef ég sent prufur
vegna fjölda verkefna sem aldrei hefur neitt komið út úr. Ég var farinn að
halda að það myndi aldrei koma neitt útúr þessu en svo einn daginn þá
hringir hann og segir að við séum komnir með tilboð um leik í 6 þáttum
af 12 í nýrri seríu fyrir NBC.“ segir Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari
sem fyrr í vetur dvaldi í 12 vikur í Marokkó við tökur á þáttunum A. D. þar
sem hann fer með hlutverk lærisveinsins Tómasar. Þegar kallið kom hafði
Jóhannes þrjár vikur til að ganga frá öllum sínum málum hér á landi og
hreinsa dagskrána sína næstu þrjá mánuðina. Hann segir það hafa gengið
vel, hann hafi fengið afleysingar í þau verkefni sem hann var búinn að
taka að sér og fékk leyfi frá Þjóðleikhúsinu í samráði við Þjóðleikhússtjóra.
Tilbreyting að
vera góði kallinn
Jóhannes segist kunna afar vel við hlutverk Tómasar. „Hann er til dæmis einn
af lærisveinunum og því í „góða liðinu“
en ekki vondur kall. Ég hef frekar verið
að fá hlutverki illmenna og skíthæla
hingað til, sem er stórkostlega gaman,
en þetta er skemmtileg tilbreyting. Svo
er þetta heldur ekkert of stórt hlutverk
og ekki of lítið. Það er í sjálfu sér mikil
áskorun að leika á ensku og gera það
með almennilegum hreim, þannig að
það er ágætt að vera ekki með of mikið
af texta. Allavega ekki svona í fyrsta
gigginu.“
Myntute í sólinni
Tökur á þættinum fóru fram í smábænum Ouarzazate þar sem lítið er
um að vera að sögn Jóhannesar en
fólkið sé vinalegt og loftslagið hlýtt.

„Netsamband er ekki alltaf gott og
stundum fær maður hráan kjúkling
en ef maður passar sig og gætir þess
að borða á réttu stöðunum þá er
þetta í góðu lagi.“ Beðinn um að lýsa
dæmigerðum tökudegi þá segir hann
þá byrja kl.6: 00 á morgnana. Þá séu
leikarar sóttir og þeir keyrðir út í eyðimörkina, um það bil hálftíma akstur,
þar sem búið er að reisa gríðarlega stóra
leikmynd, heila Jerúsalemborg. Þegar
á staðinn er komið taki við smink og
búningar og svo bið eftir tökum sem
getur verið mis löng eftir dögum. „En
það er heldur ekkert leiðinlegt að
bíða í sólinni með myntute. Á kvöldin
borðar alltaf hópurinn saman á einhverjum af veitingastöðunum sem
eru í bænum. Það er misjafnt hversu
margir mæta, stundum vill maður bara
vera einn á herberginu, og stundum
tvístrast hópurinn í margar áttir.“ Jó-

Hildur
Björgvinsdóttir

Reyndur leikari

Jóhannes sem útskrifaðist með BFA
gráðu í leiklist frá Listaháskóla Íslands vorið 2005 hefur leikið fjölda
hlutverka bæði á sviði og fyrir
sjónvarp. Má þar nefna Dýrin í
Hálsaskógi og Engla alheimsins í
Þjóðleikhúsinu og Söngvaseið og
Fólkið í blokkinni í Borgarleikhúsinu. Þá lék hann einleikinn Hellisbúann í Íslensku Óperunni leikárið
2009-10. Kvikmyndirnar Svartur á
leik og Reykjavík Rotterdam auk
þáttaraðanna Pressan, Fangavaktin
og Marteinn eru meðal sjónvarpsefnis sem Jóhannes hefur leikið í.
hannes segir samstarfsfólkið ákaflega
skemmtilegt og stemningin sé gjarnan
líkt og á heimavist, sérstaklega á frídögum þegar allir hittast í morgunverðarhlaðborðinu og slaka svo á á
sundlaugabakkanum fram eftir degi.
„Maður reynir auðvitað að fylla upp
í daginn með því að fara á markaði, í
ræktina og undirbúa sig fyrir komandi
tökudaga.“
Meira kósý í rútu
„Það er í sjálfu sér lítill munur þegar
vélarnar rúlla, sem er gott að finna.
Þegar maður er með leikstjóranum að
vinna í senunni og öðrum leikurum að
reyna að skila einhverjum sannleika til
linsunnar“ segir Jóhannes aðspurður
um muninn á að leika í bandarísku
þáttaröðinni og íslenskri kvikmynd.
„Munurinn felst aðallega í allri aðstöðu

Jóhannes á tökustað. Nútíminn og sögusviðið takast á. Krossar og bifreið í baksýn.

og umgjörð. Það eru náttúrulega miklu
meiri peningar í þessu þarna úti og
meira lagt í allan aðbúnað. En þegar
þeir peningar eru ekki til staðar þá er
eins gott að þeir fari bara í það sem
sést í linsunni. Það er líka bara kósý að
vera allir saman í einni rútu á Íslandi
frekar en að hanga einmanna í treiler
í Marokkó.“
Tómas snýr aftur
„Þetta verður seint talin einhver erfiðisvinna en það sem er erfitt við þetta
er fjarlægðin frá fjölskyldunni og það
er alltaf gott þegar maður fær frí í
nokkra daga til að skjótast heim. Nú
var ég meira og minna úti í 12 vikur
fyrir áramót og átti þá að vera búinn.“
Jóhannes hefur þó ekki alveg sagt
skilið við Marokkó því lærisveinninn
Tómas hefur nú verið skrifaður inn
í fleiri þætti í seinni hluta seríunnar
og heldur hann því aftur utan þann
7. febrúar. Ekki er ljóst hversu lengi
hann mun dvelja í þetta sinn en þó
ekki lengur en til 22. mars þegar tökutímabilinu lýkur. „Vonandi kem ég fyrr
og jafnvel get ég skroppið heim ef ég
á smá frí í millitíðinni. En díllinn er
þannig að ef myndast að minnsta kosti

Ekki missa af ...

Jóhannes í hlutverki Tómasar innan um aðra lærisveina.

…Heimsdegi barna: Í dag er heimsdagur barna haldinn hátíðlegur en
hann er orðinn órjúfanlegur hluti af
Vetrarhátíð í Reykjavík. Börnum og
fylgdarmönnum gefst tækifæri á að
taka þátt í fjölbreyttum listsmiðjum
í mörgum starfsstöðvum Borgarbókasafnsins; Gerðubergi, í

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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fimm daga frí hjá manni, þá fljúga þeir
manni heim og til baka.“ Í haust þegar
Jóhannes fór fyrst út hafi fjarlægðin
verið erfið, sérstaklega þegar hann
sá fram á að vera 12 vikur í burtu frá
konu og tveimur börnum. Tökur röðuðust þó honum í hag og fékk hann
að fara tvisvar heim á tímabilinu auk
þess sem fjölskyldan kom í heimsókn
til Marokkó. „Þetta var því ekki eins
slæmt og ég hélt að þetta yrði í fyrstu.
Auðvitað talar maður við krakkana á
skype, og það er æðislegt, en það kemur
ekki í staðinn fyrir faðmlag.“
Hvernig kaninn tekur A. D.
Ekki er ljóst hvað tekur við hjá Jóhannesi eftir að tökunum lýkur í vor. Hann
reiknar þó með að hefja aftur störf hjá
Þjóðleikhúsinu en óvíst er hvenær það
verður og í hvaða sýningum. Þá séu
verkefni í farvatninu hér á Íslandi sem
ekki sé tímabært að tala um. „Enda
getur alltaf brugðið til beggja vona.
En aðal spenningurinn er að fylgjast
með því hvort A. D fari vel í kanann,
og hvort það verði ráðist í aðra seríu.
Verði það gert og óskað eftir því að
lærisveinninn Tómas haldi áfram, þá
verð ég allavega himinlifandi með það.“

Spönginni, Kringlunni og Sólheimum. Dagskránna fyrir hvern
stað má finna á vetrarhatid.is
…Nýmálað I: Í Hafnarhúsinu og
á Kjarvalsstöðum standa yfir yfirlitssýningar 85 starfandi listamálara. Þetta er víðtækasta úttekt á íslensku samtímamálverki sem gerð
hefur verið. Sýningarnar standa til
19.apríl.

Við elskum umslög
- en prentum allt mögulegt
• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Bæklinga
• Einblöðunga • Markpóst
• Borðstanda • Ársskýrslur

1989

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.

Framúrskarandi síðan

2010
2 0 1 0

„

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 gagnavinnslu

“

•
•
•
•
•
•
•

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.

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.
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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 alveg 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 Fréttablaðsins
séu ekki fjarri því að vera lýsandi fyrir
íþróttaumfjöllun í heild sinni. Ég hvet
hins vegar alla áhugasama 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.

Yfirlit yfir þátt kynjanna í íþróttaumfjöllun Fréttablaðsins í síðasta mánuði.

En hver er svo tilgangurinn
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 staðreyndir
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 yfirhöfuð 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% umfjöllun
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
athugasemdin 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 svar-

Öflugar íþróttakonur í keppni.

Erindreki tekur til starfa
Í
sáttmála fjögurra flokka
meirihlutans í Reykjavík segir að
„Stofnað verði embætti erindreka
gagnsæis og samráðs sem vinnur með
stjórnkerfis- og lýðræðisráði að verkefnum þess.“ Ráðningarferli í þetta
embætti fór í gang hjá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara síðastliðið
haust og varð Ásta Guðrún Beck fyrir
valinu. Hún kemur til borgarinnar úr
Þjóðskrá Íslands og í störfum sínum
hefur 13 ára reynslu af opinberri
stjórnsýslu. Í störfum sínum hefur hún
sinnt verkefnastjórnun, gæðamálum,
hönnun og þróun upplýsingakerfa,
lögfræðilegri ráðgjöf, upplýsingaöryggi og persónuvernd. Hún lauk
embættisprófi í lögfræði (cand. jur) frá
Háskóla Íslands árið 1996 og diplomaprófi í hagnýtri fjölmiðlun frá Háskóla
Íslands árið 2003. Ásta Guðrún mun

Höfundur er
Halldór Auðar Svansson,
borgarfulltrúi Pírata

meðal annars vinna sem starfsmaður
stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og taka
þar þátt í að móta framtíðarsýn í
gagnsæi og samráði hjá borginni. Eitt
af hennar fyrstu verkefnum með ráðinu verður að klára lokadrög að nýrri
upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar,

en núgildandi stefna er komin nokkuð
til ára sinna og með nýrri stefnu gefast
tækifæri til að leggja skýrar línur um
það hverjar skyldur borgarinnar eru
þegar kemur að upplýsingamiðlun og
birtingu gagna. Einnig gefast þarna
tækifæri til að virkja almenna borgara í að móta lykilstefnu Reykjavíkurborgar en meiningin er að notast við
opið samráðsferli þar sem allir borgarbúar geta tekið þátt í að smíða þessa
stefnu. Það er margt fleira sem liggur
fyrir ráðinu og erindrekanum; þetta
verður spennandi kjörtímabil. Það er
ótal margt sem er hægt að gera til að
gera Reykjavíkurborg að leiðandi afli í
opinni stjórnsýslu - og með ráðningu
sérhæfðs embættismanns til að sinna
þeim verkefnum og virkjun borgarbúa
sjálfra er allt útlit fyrir að við munum
ná góðum árangri í því.

Opna úr íþróttaumfjöllun Fréttablaðsins, þar sem engin kona kom fyrir.

aði Fréttablaðið eiginlega 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 vikunnar. 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 Mogganum 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
íþróttafréttamannaskóla 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 íþróttafréttamenn 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 íþróttafréttamönnum en einfaldasta og fljótlegasta
leiðin til að breyta þessum hlutföllum
er að starfandi íþróttafréttamenn segi
líka frá því sem konur gera. Það þarf
enga viðbótarþekkingu 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 hugsanlega 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 körfuboltamaðurinn
er sonur fyrrverandi landsliðsmanns í
karlalandsliði Íslands 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 kvennalandsliði Íslands. Ef blaðamaðurinn hefði svo bara nennt að kíkja
á tölfræði kvennadeildarinnar í körfubolta hefði hann séð að sá leikmaður
kvennadeildarinnar 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 handboltakonuna 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 kynjagleraugun
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 einnig á www.knuz.is.
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Sif Garðarsaþjálfari

lfi &
Heilsumarkþjá

Eink

Omega fitusýrur eru taldar
lífsnauðsynlegar heilsu fólks
til að viðhalda heilbrigðri
líkamstarfssemi. Omega 3 6
7 9 oil blend frá Terranova
inniheldur snilldar samsetningu
af bestu olíum sem jurtaríkið
hefur upp á að bjóða.

Grunn vítamínið er auðvitað
Full Spectrum sem er alhliða
fjölvítamín. Snilldin við Terranova
er að þar hefur verið hugsað
um hvert bætiefni fyrir sig og
einnig heildina þannig að hvert
næringarefni bæti upptöku hinna
og vinna þannig saman að betri
virkni og nýtingu.

Góðgerlarnir Probiotic Complex
frá Terranova Góðgerlarnir
Probiotic Complex frá Terranova
eru hverrar krónu virði með því
að vera snilldarlega samsett
af öllum helstu góðgerlunum
ásamt rót króklapparinnar sem er
frábær stuðningur við aukningu
góðgerla í líkamanum.

Lifedrink ætti að vera
skyldueign í eldhúsi allra
sem vilja lifa heilsusamlegu
og heilbrigðu lífi. Fullkominn
næringardrykkur til að skella
í sig í byrjun dags án allra
aukaefna.

Terranova er ímynd hreinnar næringar
og vellíðunnar. Inniheldur engin fylliefni,
bindiefni eða önnur aukaefni.
Terranova bætiefnin sem virka.

Nánar á facebook - Terranova Heilsa
Heilsuhúsið | Lifandi Markaður | Gló Fákafeni | Blómaval,
Lyfja Smáralind | Lyfja Smáratorg | Lyfja Laugavegi | Lyfja Lágmúla | Lyfja Keflavík

7. Febrúar 2015

VIKUBLAÐ

10 REYKJAVÍK

ÚTTEKT

HVER ERU ÁHRIF
BORGARUMHVERFIS
Á HAMINGJU?
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur fyrir fundaröðinni
Heimkynni okkar, borgin um þróun og mótun
borgarinnar á Kjarvalsstöðum á Klambratúni,
þriðjudaginn 10. febrúar 2015 kl. 20:00
þar sem spurt verður:
Hver eru áhrif borgarumhverfis á hamingju?
Frummælendur eru Hjálmar Sveinsson
borgarfulltrúi, Anna María Bogadóttir
arkitekt, Sigrún Helga Lund doktor í tölfræði
og Páll Jakob Líndal doktor í umhverfissálfræði og verða þau með áhugaverðar
og skemmtilegar framsögur.
Spurt verður: Eykur skipulag og umhverfi
Reykjavíkur líkur á því að íbúarnir
verði hamingjusamir?

Veldur vinsamlegt umhverfi hamingju,
fallegar hjólaleiðir, gönguleiðir og fjölbreytt
útivist fyrir ólík áhugamál? Hvaða máli skiptir
gott aðgengi að grænum svæðum?
Stuðlar nálægð við sundin, fjöllin og náttúruna
að hamingju? Dregur það úr sjúkdómum,
hjónaskilnuðum? Hvetur það til samverustunda fjölskyldunnar? Sýnileg menning
og listaverk, skemmtileg torg og garðar?
Allir velkomnir – kaffi á könnunni.

Hjálmar Sveinsson Anna M. Bogadóttir Sigrún Helga Lund Páll Jakob Líndal

Reykjavíkurborg

ÞITT?

HVER PASSAR TÖLVUKERFIÐ

Premis sér um rekstur tölvukerfisins þíns að hluta eða í heild, hvort sem

það er hýst í vélasal Premis eða hjá fyrirtækinu þínu – og hvort sem þú

ert með 1 eða 1000 starfsmenn. Hafðu gögnin í öruggum höndum!

HAFÐU SAMBAND
Við erum alltaf með lausnir!
Hádegismóum 4 · 110 Reykjavík · 547 0000 · premis.is

Um Premis
Premis, sem áður hét Nethönnun, er 16 ára gamalt fyrirtæki sem
sérhæfir sig í rekstri tölvukerfa, hýsingu og hugbúnaðarsmíði.

Bílaverkstæði

Allt á einum stað

Bremsur,
spindilkúlur,
stýrisendar,
o.fl., o.fl.

Dekkjaverkstæði

Smurstöð
Allar gerðir
bætiefna fyrir
vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Varahlutaverslun

Tugum milljarða
lofað út í loftið?

Loforð upp á árlega innspýtingu á milljörðum króna, jafnvel tugum milljarða, til heilbrigðiskerfisins er að finna í sameiginlegri yfirlýsingu þriggja
ráðherra, Læknafélags Íslands og Skurðlæknafélags Íslands sem undirrituð
var í janúar í tengslum við kjarasamninga lækna. Ekkert fé er eyrnamerkt
yfirlýsingunni en sé rýnt í loforðin er ljóst að ráðherrarnir þrír sem undirrita
skjalið; forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og þá starfandi fjármálaráðherra, Illugi Gunnarsson, hafa gefið töluverð loforð með því að skrifa undir
skjalið. Þar er kveðið á um mlljarða innspýtingu í rekstur kerfisins ár hvert,
nýjan Landspítala auk þess sem áfram verði unnið að því að færa grunnlaun,
álag og vaktafyrirkomula lækna í átt að því sem þekkist annars staðar á
Norðurlöndum. Ekki er að sjá að grundvöllur fyrir þessum útgjöldum hafi
veri kannaður fyrirfram, en aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra segir að á
næstu dögum verði skipuð verkefnastjórn sem muni vinna að „ framkvæmd
og útfærslu viljayfirlýsingarinnar“.
Allt að nýjum
spítala ár hvert
Aðeins erum viljayfirlýsingu að ræða og
því er hún ekki bindandi að lögum. Þó
má ætla að almenningur og samningsaðilar geti gert réttmætar væntingar til
að staðið verði við þá stefnu sem þarna
er boðuð. Í yfirlýsingunni segir meðal
annars: „Heilbrigðiskerfið búi við sambærilegan ramma hvað varðar fjármuni
og fjölda starfsmanna og önnur Norðurlönd að teknu tilliti til sérstöðu Íslands
hvað varðar mannfjölda og staðhætti.“
Samkvæmt skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, var um 9
prósentum af vergri landsframleiðslu
kostað til heilbrigðismála hér á landi
árið 2012. Það er örlítið lægra hlutfall
en í Finnlandi en Ísland er það ríki á
Norðurlöndum sem ver hvað minnstu
fé til heilbrigðismála, þegar miðað er
við landsframleiðslu. Hlutfallið er hæst
í Danmörku, um 11%. Árið 2013 gaf
Krabbameinsfélagið út skýrslu um
greiðsluþátttöku krabbameinssjúklinga í
rekstri heilbrigðiskerfisins. Í skýrslunni
er stuðst við tölur frá 2011 og bent á að
ætli Íslendingar sér að setja sambærilegt framlag til heilbrigðismála og Danir
verði að koma til 34 milljarða aukaframlag ár hvert miðað við stöðuan eins og
hún var þá. Sé miðað við Noreg myndi
loforðið leggjast á um tíu milljarða í
viðbótarframlög á ári hverju.
Viljayfirlýsing
„Þetta er til þess að ramma það inn
að viljinn er að við stöndum jafnfætis
Norðurlöndum,“ segir Þorbjörn Jónsson, formaður Læknafélags Íslands, um
yfirlýsinguna. „Með yfirlýsingunni eru
ekki tilteknir vegvísar um hvernig við
eigum að ná þessu eða að fráteknir séu
fjármunir. Þetta er bara hugsað sem almenn yfirlýsing um það hvert við höfum
áhuga á að stefna,“ segir Þorbjörn. Sérstaklega er tekið fram að taka eigi tillit
til mannfjölda og staðhátta. Ísland er
fámennt land þannig að stærðarhagræðingar njótum við ekki.
- Er ekki verið að segja hér að það
þurfi meira fé en Norðurlöndin [verja
til þessara mála] til að vega upp á móti?
„Okkur í Læknafélaginu þótti nauðsynlegt að setja þetta inn. Ef við ætlum að
halda upp tiltekinni þjónustu í dreifbýlinu t.d. skurðstofuþjónustu á minni
stöðum þá verður hún alltaf fjárhagslega
óhagkvæm vegna þess að þú nærð ekki
sömu nýtingu og á stærri stað í Reykjavík. Okkur þótti þetta vera nauðsynlegur
varnagli út af fámenni og smæð.“
- Er þá ekkert annað í hendi með
þessari yfirlýsingu en að það er vilji til að

hækka fjárframlög? „Þetta er vilji okkar
og ríkisins að við stöndum jafnfætis
Norðurlöndum varðandi gæði og þjónustu. Það er markmiðið,“ segir Þorbjörn.
Smæðin er dýrari
„Sú spurning vaknar hvort ekki þurfi
jafnvel enn hærri fjárframlög til að
halda uppi jafn góðri heilbrigðisþjónust á Íslandi og nú er gert í Danmörku,
þar sem Íslendingar lifa í landi sem er
í senn stærra að flatarmáli, harðbýlla
og hefur færri íbúa,“ segir í skýrslu
Krabbameinsfélags Íslands um kostnaðarþátttöku sjúklinga. Skýrslan bendir
á að stærðarhagkvæmni sé ekki fyrir
að fara á Íslandi. Það skal tekið fram að
þrátt fyrir aukin útgjöld er ekki að sjá
að danska kerfið skili meiri árangri en
hið íslenska. Þó verður að hafa í huga
að árangur í heilbrigðisþjónustu getur
tekið langan tíma að koma fram. Það á
sérstaklega við um hefðbundna mælikvarða eins og langlífi íbúa, mæðravernd og ungbarnadauða en það eru
algeng gæðaviðmið. Hins vegar hafa
Danir lagt áherslu á að stytta biðtíma
en almenningur á ekki að búast við að
bíða lengur en í mánuð eftir aðgerðum
og lyfjameðferð. Krabbameinsfélagið
vitnar í skýrslu sinni til talna Landspítalans en í þeim má sjá að helmingur
þeirra sem lagðir eru inn af biðlistum á
skurðlækningasviði hafa beðið lengur
en í þrjá mánuði. Slíkt er sagt fáheyrt
annars staðar á Norðurlöndum.
Beint úr vasa
Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands
námu heildarútgjöld til heilbrigðismála
árið 2012 154 milljörðum króna. Hlutur
hins opinbera var 124 milljarðar en fólk
greiddi um 30 milljarða eða nærri 20%
heildarkostnaðrins úr eigin vasa. „Þegar
betur er að gáð sést að hlutur heimila
og einstaklinga hefur tvöfaldast síðustu
þrjá áratugina,“ segir í skýrslu Krabbameinsfélagsins. „Þessi útgjaldaaukning
og annar kostnaður er íþyngjandi fyrir
fjölda fólks og alvarlegust eru þau tilvik
þegar einstaka sjúklingar greiða jafnvel
hundruð þúsunda á ári hverju í heilbrigðisþjónustu.“
Yfirlýsing ráðherranna þriggja festir
um leið í sessi pólitíska stefnumótun
síðustu fjárlaga. „Haldið verði fast við
þá stefnu sem mörkuð var í fjárlögum
ársins 2014 og kveður á um aukið fjármagn til heilbrigðismála. Ljóst er að
áskorunum heilbrigðisþjónustunnar
verður ekki mætt með auknum fjármunum eingöngu. Kappkosta verður
að hámarka nýtingu fjármagnsins, m.a.
með framleiðnisamanburði og hvatn-

REYKJAVÍK 11
VIKUBLAÐ

7. Febrúar 2015

atli@thorfanndal.com
kynna einkavæðinguna til leiks undir
rós,“ sagði Svandís á Alþingi áður en
hún taldi upp setningar um fjölbreytt
rekstrarform úr samstarfssamningum
margra genginna ríkisstjórna.

Svandís Svavarsdóttir, þingflokksformaður VG spurði um einkavæðingu í
heilbrigðiskerfinu. MYND: Norden.org

ingu til skilvirkni og aukinna gæða
þjónustunnar.“ Auknum fjárframlögum
til heilbrigðismála í kjölfar síðustu fjárlaga var meðal annars náð með aukinni
gjaldtöku hjá þeim sem þurfa á þjónustunni að halda.
Stefnuyfirlýsing
stjórnarinnar
Í samstarfssáttmála ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks eru
boðaðar miklar skattalækkanir. Í sáttmálanum eru raunar tilgreindir nokkrir
skattar sem á að lækka „Á kjörtímabilinu
verður tryggingagjald lækkað, lágmarksútsvar afnumið og tekjuskattskerfið
tekið til endurskoðunar. Neysluskattar
verða jafnaðir og einfaldaðir og vörugjöld endurskoðuð.“ Að auki er kveðið
á um „einföldun“ skattkerfisins og jákvæða hvata fyrir rekstur fyrirtækja. Á
tungutaki stjórnmálamanna þýðir það
hlutfallsleg lækkun á því sem ríkið tekur
til sín af landsframleiðsunni. Um leið er
boðuð aukin festa í efnahagsstjórn meðfram áætlana- og fjárlagagerð til langs
tíma. Stjórnin lofar jafnframt í sáttmálanum bættu heilbrigðiskerfi með sambærilegum tækjabúnaði og hjá frændum
okkar annars staðar á Norðurlöndum.

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra
MYND: Norden.org

Þá er sérstaklega tekið fram að húsakostnaður Landspítalans sé óviðunandi.
Viljayfirlýsing
en ekkert öruggt
Með yfirlýsingu sinni hafa Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra,
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra og Illugi Gunnarsson, þá starfandi fjármálaráðherra, lofað nýjum
Landspítala. „Starfsaðstaða verði bætt
með byggingu nýs Landspítala, endurnýjun tækja, samtengingu rafrænnar
sjúkraskrár, eflingu heimilislækninga
og svigrúmi til fyrsta flokks læknismeðferðar.“ Kostnaður við byggingu nýs
spítala hefur verið áætlaður í kringum
40 milljarða króna. Þetta er ofan á hið
árlega fjárframlag sem í yfirlýsingunni er
lofað með óbeinum hætti. Hins vegar er
gert ráð fyrir umtalsverðri hagræðingu
með byggingu spítalans en í dag er
Landspítalinn staðsettur víða á Höfuðborgarsvæðinu í húsnæði sem ekki er
viðunandi fyrir þá þjónustu sem spítalinn veitir, auk þess sem reiknað er með
umtalsverðum sparnaði í viðhaldi húsnæðis. Árið 2012 fóru sjúkraflutningamenn rúmlega sjö þúsund ferðir með
sjúklinga milli húsakynna Landspítal-

Illugi Gunnarssonar menntamálaráðherra og starfandi ráðherra þegar yfirlýsingin var undirrituð.

Mynd: Magnus Fröderberg/norden.org

ans. Þar er aðeins að finna lítið dæmi
um óhagræðið sem hlýst af óviðunandi
húsnæði. Spítalinn starfar í dag á sautján
stöðum í borginni og samtals í rúmlega hundrað húsum. Þessum ferðum
milli húsa hefur fjölgað jafnt og þétt
undanfarin ár. 67 ferðir voru neyðarog bráðaflutningar. Að jafnaði eru því
daglega farnar tuttugu ferðir á sjúkrabíl
vegna þess hve húsnæði Landspítalans
er dreift.
Óttast einkavæðingu
Svandís Svavarsdóttir, þingkona VG,
óskaði eftir sérstakri umræðu um
einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu, í
kjölfar yfirlýsingarinnar. Svandís sagði
ákvæði yfirlýsingarinnar um að opna
þurfi á „möguleika á fjölbreyttum
rekstrarformum“ vekja spurningar.
Svandís sagði muninn á vinstri og hægri
stjórnmálum meðal annars birtast í aðgengi að heiulbrigðiskerfinu og sagði
það ekki koma sér á óvart að núverandi
stjórn leggði áherslu á að færa heilbrigðiskerfið á markað, það er að heilbrigðismál eins og annað yrði varningur á
markaði. „Það kallast reyndar fjölbreytt
rekstrarform í þessari yfirlýsingu en það
er sama orð og iðulega er notað til að

Heilsuleysi verði
ekki féþúfa
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra tók fyrir í ræðustól á Alþingi að
ætlunin væri aukin markaðsvæðing í
heilbrigðiskerfinu. „Ég svara því strax að
það er ekki ætlun þess sem hér stendur
að gera heilsuleysi og sjúkdóma að féþúfu, það held ég að enginn hafi áhuga
á að stunda, hvar sem í pólitík hann er,
það er ekki þannig,“ sagði hann. Kristján
nefndi nokkur dæmi um rekstrarform
í heilbrigðiskerfinu þar á meðal Grund
sem er sjálfseignarstofnun, sjúkraflutninga sem eru á færi sveitarfélaga og svo
tannlækningar sem eru í einkarekstri.
Kristinn gaf lítið fyrir merki um að
núverandi ríkisstjórn vilji einkavæða
í heilbrigðiskerfinu. Hann gerði um
leið engan greinarmun á rekstri á félagslegum grunni líkt og sjálfseignarstofnunina Grund og sjúkraflutninga
sem eru á herðum sveitarfélaga og svo
markaðsrekstri líkt og tannlæknastofur.
Þar virðist heilbrigðisráðherra vera í
öðrum takti en formaður hans og fjármálaráðherrann, Bjarna Benediktsson,
sem hefur sagst vera opinn fyrir auknum
einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. Bjarni
sagðist í samtali við RÚV árið 2014 vera
áhugamaður um að auka hlut einkaaðila
í að veita opinbera þjónustu. RÚV spurði
hann þá sérstaklega út í heilbrigðismál.
Árið 2013 hét Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson, forsætisráðherra og
formaður Framsóknarflokksins, því
að ekki kæmi til einkavæðingar í heil-

Atli Þór Fanndal
brigðiskerfinu. „Það er ekki verið að
tala um að spara hjá ríkinu með því
að einkavæða heilbrigðiskerfið,“ sagði
Sigmundur í samtali við vefmiðilinn
Skástrik. Þegar bent var á að það væri
ef til vill upplifun margra af orðræðu
heilbrigðisráðherrans sagði Sigmundur?
„Já, menn hafa svona kannski, sem er
liður í [...] þessari óumflýjanlegu tilhneigingu til að draga þá mynd af ríkisstjórninni að hún sé að færast til hægri
– það er pólitískt og taktíst séð eðlilegt fyrir vinstriflokka að gera – viljað
draga upp þá mynd eða búa til í huga
fólks þá hættu – hér segi ég hættu með
fyrirvara – að ríkisstjórnin sé verulega
til hægri. Eins og ég segi, þetta er þá
bara eðlilegur liður í þeirri pólitísku
taktík. Það er hins vegar enginn áhugi
fyrir því, held ég, almennt í íslenskum
stjórnmálum að ráðast í einkavæðingu
heilbrigðiskerfisins.“
Hópur skipaður
Reykjavik vikublað leitaði til heilbrigðisráðuneytisins og spurði: Hvað var haft
til grundvallar þegar þessi yfirlýsing
var undirrituð í ljósi þeirra miklu fjárhæða sem þar er lofað? Skömmu áður
en gengið var frá blaðinu barst svar frá
Ingu Hrefnu Sveinbjarnardóttur, aðstoðarmanni Kristjáns Þórs Júlíussonar.
Svarið er svo hljóðandi: „Hér er um að
ræða viljayfirlýsingu þar sem ríkissjórnin ákveður að snúa bökum saman
með samtökum lækna að því að efla og
bæta íslenska heilbrigðiskerfið. Á næstu
dögum verður skipuð verkefnastjórn
sem vinna mun að framkvæmd og útfærslu viljayfirlýsingarinnar.“

ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!
NÝ OG BETRI
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

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

Mekka

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 577 6670
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is
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MATARSÍÐA SVAVARS

Hættum að
vera svona sæt

Meira en bara
blandari!
• Mylur alla ávexti, grænmeti
klaka og nánast hvað sem er
• Hnoðar deig
• Býr til heita súpu og ís
• Uppskriftarbók og
DVD diskur
fylgja með

Tilboðsverð kr. 105.622
Með fylgir Vitamix sleif
drykkjarmál og svunta
Fullt verð kr. 124.262

Óhreinn matur
Mikið af þeim mat sem við borðum er
eitthvað unninn áður en hann kemur
inn í eldhúsið til okkar. Við þekkjum
öll, annað hvort af eigin raun eða frásögnum annarra að kjúklingur, kjöt og
fiskur getur verið uppfullur af alls kyns
aukaefnum. Soja- eða kartöflumjöl, litarefni, hvíttunarefni og vatn eru meðal
þess sem við borgum gjarna fyrir þegar
við veljum eitthvað úr kjötkælinum.
Það eru líka alls kyns skringileg efni í
matnum okkar sem við kunnum engin
skil á. Ef pakkningarnar segja okkur
eitthvað, er það gjarnan flókið og innskiljanlegt fyrir venjulegt fólk.

eykjav

ík · S

Svavar Halldórsson

Sú ágæta vísa verður líklega seint
kveðin of oft að hreinn íslenskur
matur er það allra besta sem við
getum látið ofan í okkur. Það er auðvitað staðreynd að nánast hvergi
á byggðu bóli er notað jafn lítið af
eituefnum í landbúnaði og hér. Lyfjagjöf er í algjöru lágmarki og minni
en þekkist annars staðar í þróuðum
löndum og ekki þarf að fjölyrða um
fiskinn sem við getum sótt í ískalt
Atlantshafið allt í kringum okkur.
En við erum samt allt of sæt.

Lífstíðareign!

R a u ð a g e rð i 2 5 · 1 0 8 R

svavar@islenskurmatur.is

ími 4
40 18
00 · ww
w.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

Bæjarflöt 10 ∕ 112 Reykjavík
sími: 567 8686 ∕ www.bilastjarnan.is
TJÓNASKOÐUN - BÍLAMÁLUN - RÉTTINGAR
Vottað málningar- og réttingaverkstæði
Við erum í samstarfi við öll tryggingafélögin

Sæta í dulargervi
Svo er það blessaður sykurinn. Hann er
bókstaflega alls staðar, ekki síst þar sem
við eigum ekki von á honum. Til dæmis
er víða settur sykur út í hrísgrjónin í
sushiinu á veitingastöðum. Vissuð þið
það? Svo er það allt morgunkornið sem
oftar en ekki er auglýst sem gegngóð
hollusta, en er í raun fullt af sykri. Sumt
stenst auðvitað væntingar og við vitum
líka um að Cocoa Puffs er sykrað. En
hitt er nýtt fyrir mörgum að það er
sykur í Cheeriosi, gamla góða kornflexinu frá Kelloggs´s og líka í því sem
heitir Fitness og Special K. . . . og á að
heita hollustu morgunkorn. Þetta má
meðal annars lesa um á nýrri vefsíðu
sem landlæknir var að opna – sykurmagn.is.
Sykurlaus kjúklingur
Að mati undirritaðs er ekki sérstök
ástæða til að fara yfir það hér hversu
gríðarlegt magn af sykri er í flestu sælgæti, gosi og öllu hinu sem fellur undir
nammi flokkinn. Þessar vörur eru ekki
endilega vandamálið, því við vitum að
þær eru óhollar. Svo er það bara okkar
að velja og hafna. Það er hins vegar allt
hitt sem við höfum á tilfinningunni að
sé hollt – en er það ekki – sem er vandamálið. Matarblaðamaður hlustaði í vikunni á raunarsögu vinar síns sem hafði
ekið búð úr búð til að leita að kjúklingi
sem ekki var búið að sykra í drep. Það
var hins vegar meira en að segja það að
finna sykurlausan kjúkling!
Sorglega sætt
Þetta er þeim mun sorglegra í ljósi þess
að bændur og búalið leggja sig í líma
við að framleiða handa okkur hollar
og góðar landbúnaðarvörur. Lambakjötið okkar er það besta í Evrópu samkvæmt alþjóðlegum blindprófunum og
íslenska kúamjólkin með þeirri næringarmestu í heimi. En af hverju er þá
svona erfitt að finna hreinar afurðir í

sumum flokkum. Matarblaðamaður
skoðaði sig nýlega um í mjólkurkæli.
Jú, þar var vissulega að finna sykurlausar afurðir, en þær voru fáar og
það fór ekkert sérstaklega mikið fyrir
þeim. Svo er hitt, að stundum setja
menn sykur í öðru formi en hvítu út
í vörur, t.d. agavesýróp. Það er hins
vegar auðvitað líka sykur. Svo ekki sé
nú minnst á sætuefnin.
Sykursull í skrípódollum
Hjá Mjólkursamsölunni hafa menn
gjarnan svarað gagnrýni á sykraðar
mjókurvörurtthvað á þá leið að þetta
sé það sem markaðurin vill. Sykraða
jógúrtin seljist einfaldlega betur en það
sem er ómengað. Þetta er án efa rétt hjá
þeim MS-mönnum. Sem setur okkur
öll í klemmu, ekki síst kúabændurna
sem eiga fyrirtækið. Matarblaðamaður
hefur rætt þessi mál við þá nokkra.
Þeir eru flestir pirraðir yfir því að hágæða mjólkin sem þeir senda frá sér
verði að hluta að „sykursulli í skrípódollum sem börnin geta ekki staðist“
eins og ónefndur bóndi orðaði það
svo skemmtilega í einkasamtali á
dögunum. En þetta er það sem selst,
eins og MS bendir á, og við það situr.
Þetta viljum við
En það er ekki að ástæðulausu að sykruðu vörurnar seljast meira en hinar.
Ástæðurnar eru einkum tvær. Í fyrsta
lagi erum við þannig víruð að við erum
æst í sykur. Þegar forfeður okkar sveifluðu sér í trjánum í Afríku fyrir margt
löngu var allt hið litríka og sæta um leið
hollt og gott. Við erum semsagt innstillt
frá náttúrunnar hendi til að borða sæta
ávexti, en sælgætið og sykraði maturinn uppfyllir að nokkru þessa meðfæddu og frumstæðu þörf. En þetta er
auðvitað eins og að fylla bensíntakninn
á bílnum með vatni. Mælirinn mun
stíga og sýna að taknurinn sé fullur, en
það er hætt við því að mótorin hiksti,
ef hann þá yfirleitt sýnir einhvert lífsmark. En það er rétt að halda því til
haga að auðvitað þurfum við dálítinn
sykur . . . en bara ekki svona rosalega
mikið af honum. Að öllu jöfnu fáum
við nóg af náttúrulegum sykri ef við
borðum hollan og fjölbreyttan mat.
Þetta lærum við
En aftur að mjólkurvörunum. Þær
eru almennt séð hollar og góðar fyrir
okkur, að frátöldum sykrinum. Hráefnið er gott en það er hins vegar alveg
rétt að það selst miklu meira af þessu
sykraða. Önnur ástæðan er auðvitað

afríski arfurinn. Hin stóra ástæðan er
sú að það er búið að kenna okkur að
mjólkurvörur eigi að vera sykraðar.
Bláberjaskyr eða jarðaberjajógúrt
á að vera á bragðið eins og eitthvað
sem er með sjö sykurmolum í – finnst
okkur. Þannig er það og þannig hefur
það verið lengi. Við þetta alast börnin
okkar upp og svona á þetta að vera
á bragðið! Þess vegna kaupum við
sykraðar mjólkurvörur. Þetta er það
sem við erum alin upp við og viljum
sem neytendur, rétt eins og þeir hjá
MS segja.
Við berum öll ábyrgð
En það liggur auðvitað í augum uppi
að við verðum að breyta þessu. Það
er auðvitað út í hött að við eigum
heimsmetið í sykurneyslu miðað við
höfðatölu! Við foreldrar og neytendur
berum ábyrgð og líka matvælaframleiðslufyrirtækin. Í ljósi rekstrarforms,
sögunnar og yfirgnæfandi marðsstöðu,
ber Mjólkursamsalan líka alveg sérstaka siðferðislega ábyrgð í þessu máli.
En það er kannski ekki rétta lausnin
að skikka alla til að hætta á hnefanum
eins og sagt, með því að taka burtu
allan sykurinn með einu pennastriki.
En það er til lausn á þessari klemmu.
Hér er mín tillaga. Kannski má gera
þetta smátt og smátt. Mjólkursamsalan, sem gert hefur margt gott fyrir
íslenskt samfélag, ætti að taka höndum
saman við t.d. lLandlækni, okkur neytendur og alla aðra sem vilja vera með
. . . og breyta um taktík.
Afeitrum okkur
Hvernig væri að setja sér það markmið
að gera allar mjólkurvörur sykurlausar
á tíu árum. T.d. þannig að dregið verði
úr sykurmagni í hænuskrefum. Þannig
yrðu þá „bara“ 6,3 sykurmolar í bláberjaskyrdollunni að ári - í stað 7 eins
og nú er. Það mætti jafnvel deila þessu
enn frekar niður og draga örlítið úr
sykurmagninu í hverri einustu framleiðslu næstu tíu ár. Bara um brot úr
prósenti í hverri lögun. Þannig yrðum
við og börnin okkar smám saman
vanin af sykrinum án þess að við
tækjum eftir því. Ef Mjólkursamsalan
gengi á undan með góðu fordæmi er
líklegt að hægt væri að fá fleiri matvælaframleiðndur með. Sykurlaus
kjúklingur á ekki að vera vandfengin
lúxusvara og undantekning - heldur
regla. Svo borða bara þau okkar sem
vilja karamellur, súkkulaði og annað
sykurmikið góðgæti þegar það á við
– með fullri meðvitund.
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Bryndís Björgvinsdóttir, handhafi Íslensku bókmenntaverðlaunanna:

„Margir kallaðir en fáir útvaldir“
„Hugmyndin að sögunni á sér nokkrar rætur,“ segir Bryndís Björgvinsdóttir,
þjóðfræðingur og rithöfundur, höfundur bókarinnar Hafnfirðingabrandarinn, sem hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barna- og unglingabóka á dögunum. Verðlaunin voru afhent á Bessastöðum á dögunum.
Hún fer nánar yfir tilurð bókarinnar.
„Minn stærsti innblástur voru sögur
sem pabbi sagði mér af frænda og
frænku sem ég kynntist aldrei sjálf, en
frændi hét Ingimar Vilberg Vilhjálmsson og drukknaði árið 1959. Hann

var uppfinningamaður, spíritisti og
náttúrubarn. Hún hét Hallbera og var
kosin ungfrú Hafnarfjörðu í Bæjarbíói.
hún var gustmikil og fyndin og giftist
amerískum dáta og dó í Ohio í Bandaríkjunum árið 1993. Ég hef haft gaman

Múr og Flísar ehf.
Öll múrvinna - fagmennska í fyrirrrúmi
Flísalagnir
Múrverk
Hhúsaviðgerðir
Steining

Flotun
Anhydrit-ílagnir
Perlu-ílögn
Sand-ílögn

Löggiltur meistari - sími 8972681 - asgeirhelga@simnet.is

CMT sagarblöð og
fræsitennur

af þessum sögum og oft ímyndað mér
hvernig frændi og frænka voru, en þau
fóru bæði ótroðnar slóðir, hvor á sinn
háttinn, og væru bæði Hafnfirðingar
– eins og ég.“

Margverðlaunuð
Íslensku bókmenntaverðlaunin eru
raunar ekki þau fyrstu sem Hafnfirðingabrandarinn 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.
Fáir útvaldir
Bryndís segist hafa gengið lengi með
Hafnfirðingabrandarann „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
áhyggjuefnið í þessum bransa er að finna
útgefanda 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. “

Myndatexti: Bryndís Björgvinsdóttir ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni, við afhendingu Íslensku bókmenntaverðlaunanna.

Sígild
unglingabók

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
Hafnfirðingabrandarinn hefur
nemendur og samstarfsfólk. „Ég hef
hlotið mjög góðar viðtökur. Bókin
líka mikinn áhuga á þjóðfræðinni
er margverðlaunuð. Um hana hefur
og kenni reglulega þjóðfræði bæði
verið sagt að stíllinn á henni sé
við LHÍ og HÍ. En þjóðfræðin veitir
myndrænn og ærslafullur, stundum
mér líka innblástur í minni sköpun
eins og verið sé að horfa á kvikmynd.
Tilvalið sögusvið
því þjóðfræðin skoðar til að mynda
Frásögnin sé margradda, grípandi og
- Hvað kveikti áhuga þinn á unglinga- brandara og flökkusagnir, og sögur
veki sterka samlíðan lesanda með
bókum?
um álfa eða drauga – það má segja að
sögupersónum. Hún fjalli um sam„Ég hef haft gaman af ákveðnum stór partur af þjóðfræðinni sé einmitt
skipti kynslóða og dragi upp flóknar
unglingabókum síðan ég var unglingur að skoða sköpunarverk fólksins og
persónur af eldri kynslóðinni, margog á það til að endurlesa þær aftur og sagnir þeirra. Það er einmitt það efni
brotið og áhugavert fólk. Þá sagði
aftur. Og við slíkan endurlestur kvikn- sem er svo oft leitað í og endurnýtt
dómnefnd Fjöruverðlaunanna
aði áhugi á því að skrifa sjálf eitthvað í sögunum sem við sköpum síðan í
meðal annars í umsögn sinni um
svipað. Kannski langaði mig bara að dag.“
bókina að Hafnfirðingabrandarinn
Spurð um hvað sé framundan, þá
lesa meira af þessum bókum og ákvað
hefði allaíburði
til að verða sígild
reglubundna
ræs
því að reynda að skrifa eitthvað í segist Bryndís Við
vera á gerum
kafi í því að tilboð
unglingabók.
„Ég
þessum dúr. Í annan stað langaði mig skoða drauga og draugasögur.
ykkur að kostnaðarlausu.
Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu
að skrifa sögu sem gerist í Hafnarfirði. vonast til að geta unnið eitthvað
netfang:Égthrif@centrum.is
ykkur
að áhugavert
kostnaðarlausu.
tel bæinn vera alveg
tilvalið söguefni upp úr þeirri rann- einnig allt ungt fólk – alla þá sem eru
svið með sínu dramatíska landslagi sóknarvinnu. Undir lok ársins fæ ég unglingar í hjarta sér.“
og fallega bæjarstæði. Mig langaði til listamannalaun til sex mánaða og þá - Kemur til greina að skrifa „fullorðinsað reyna að lýsa þeim nostalgísku og stefni ég á að skrifa aðra unglingabók bækur“ líka?
oft notalegu tilfinningum sem ég finn eða ungmennabók eins og þetta heitir
„Já já. Fullorðinsbók bönnuð innan
gjarnan fyrir til bæjarins og unglings- víst, því Hafnfirðingabrandarinn er 18 ára – sem gerist í Hafnarfirði. Það
áranna þar í texta.“
ekki bara bók fyrir unglinga heldur væri kannski eitthvað.“

Fyrirtæki
Fyrirtæki
Fyrirtæki húsFélög
húsFélög

sími 89sími
89 89
566
89 566

húsFélög
Við gerum tilboð í reglubundna

ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/
sími 89
89 566/ www.thrif.net
www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

ykkur að kostnaðarlaus

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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SYkurLauST
FæST í apóTekum um LaNd aLLT
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Enginn
viðbættur sykur,
ekkert ger.

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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Brynhildur
Bolladóttir
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Hundslappadrífa

V

etrinum fylgja fallegir sólardagar þegar snæviþakin fjöllin
og náttúran öll skarta sínu fegursta.
En vetrinum fylgja einnig dimmir,
þungskýjaðir dagar með slabbi. Lægðir.
Vindar. Stormar. Snjóflóð. Hættur.
Rithöfundar í gegnum tíðina hafa
skrifað mikið um harðræði vetursins
á árum áður í sveitum og kaupstöðum
Íslands. Það er ekki skrýtið að þessi
árstíð blási þeim anda í brjóst. Það er
eitthvað töfrandi við tindrandi nýfallna
fönn. Veturinn á óteljandi falleg orð
yfir hin ýmsu veðrabrigði rétt eins
mörg orð yfir mismunandi tegundir
af snjó. Mjöll. Drífa. Hjarn. Kafald.
Skafrenningur. Hundslappadrífa.
Hundslappadrífa. Ég hef ávallt
haldið að um hálfgert slabb væri að
ræða, blautan snjó sem leggst á fötin
og smýgur inn svo maður verður hundvotur. Sú er víst ekki raunin. Íslensk
orðabók skilgreinir hundslappadrífu
svo „mikil og stórflygsótt snjókoma
í logni“ Hundslappadrífa eru þannig
stjór snjókorn, jafn stór hundslöppum.
Hvort svo stór snjókorn séu oftar blaut
eða hvort merking orðsins í hugum
fólks hafi breyst í tímans rás skal ósagt.
Það góða við veturinn er líka tilhugsunin um vorið og sumarið, tilhugsunin
um það að bráðum komi betri tíð með
blóm í haga, sæta lánga sumardaga.
Líkaminn vaknar hægt og rólega úr
dvala og finnur hvernig það birtir
til með hverjum deginum sem líður.
Tilhlökkunin eftir fréttunum af fyrstu
dirrindíandi lóunni sem sést. Hangs í
miðbænum. Ís í brauðformi. Hnegg
hrossagauksins sem minnir á kyrrlátar
stundir í náttúrunni. Sviða í húðinni
eftir langa heitapottasetu.
Hver árstíð hefur sína rómantík,
hverri árstíð fylgir nostalgía og þráin
eftir einhverju sem ekki er. Öll reynum
við að lifa í núinu en tekst misvel. Það
er allt í lagi, stundum þarf maður bara
að vera. Vera eins og maður er, með
sínum framtíðardraumum og fortíðardraugum. Þá er bara að vona að sumarið verið jafn gott og veturinn hefur
verið harður.
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