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

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

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

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Afmælistónleikar 
Tónlistarskólans með 

211 hljóðfæraleikurum 
Tónlistarskóli Seltjarnarness 

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

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

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

Orkuveituhluturinn skilaði 
300 milljónum á innan við ári
Heiðar Már Guðjónsson, fjárfestir, 

sem fyrir tæpu ári eignaðist þriðj-
ungshlut í HS veitum, fær um 600 

milljónir króna í sinn hlut hjá fyrirtækinu 
fyrir næsta aðalfund. Helming hlutarins 
keypti hann af Orkuveitu Reykjavíkur í 
fyrravor í umdeildri einkavæðingu, sem 
þó fór ekki hátt. 

Stjórn HS veitna hefur ákveðið að kaupa 
hlutafé af eigendum sínum fyrir tvo millj-
arða króna. Í framhaldinu á að færa hlutafé 
í félaginu niður, en hver eigandi mun halda 
hlutfallslega sömu eign í félaginu. Stærstu 
hluthafar í félaginu hafa samþykkt gjörn-
inginn. Forstjóri HS veitna segir við Reykja-
vík vikublað að það sé „hagkvæmara fyrir 

hluthafa skattalega séð“ að gera þetta, frekar 
en að greiða arð út úr félaginu. 

Reykjanesbær á um það bil helmingshlut 
í HS veitum og tekur milljarð af fénu til sín. 
Hafnarfjarðarbær á um 15 prósenta hlut og 
fær 300 milljónir. Samþykkt var í bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar í vikunni að féð færi í 
að greiða niður skuldir bæjarins. Sjá bls. 2.

Myndin hér að ofan er verk Snædísar bjarnadóttur arkitekts. Hún hefur lagt til gerbreytingu á Hlemmi, þar sem meðal annars 
verði matarmarkaður sem dragi að sér ferðamenn ekkert síður en innfædda. Formaður skipulagsráðs borgarinnar segir að sér 
lítist vel á þessar hugmyndir.  Sjá bls. 12.
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Seltjarnarnes skreppur saman
Seltjarnarnesið hefur minnkað um 

rúma þrjá hektara frá miðri síðustu 
öld. Þetta er svæði á við fjóra væna fót-
boltavelli. Við mælinguna er tekið mið 
af núverandi sveitarfélagamörkum. 

Fjallað er um þetta á vef Sel-
tjarnarnesbæjar, en þar hefur verið 
birt loftmynd frá Landmælingum. 
Myndin var tekin árið 1954. Þá var 
flatarmál nessins 210,3 hektarar. En 
inn á þessa gömlu mynd hefur verið 
teiknuð strandlínan eins og hún er 
nú, auk lóða, gatna, húsa og annarra 
mannvirkja sem bæst hafa við á rúmum 
sexíu árum. 

Þessi loftmynd af Seltjarnarnesi var 
tekin af Landmælingum Íslands árið 
1954. Nýlega réðst Seltjarnarnesbær 
í það verkefni að teikna inn á loft-

myndina lóðir, hús, mannvirki, götur 
og strandlínu eins og það lítur út í 
dag til að glöggva sig betur á þeim 
breytingum sem orðið hafa á byggðinni 
á þessum rúmu sextíu árum. 

Mynd af kortinu má sjá hér fyrir ofan 
en á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar má 
skoða kortið nánar og stækka það alla 
nokkuð.

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

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

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

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Eigendur HS veitna taka tvo milljarða út úr félaginu og taka til þess lán: 

„Hagkvæmara fyrir 
hluthafa skattalega séð“
HS veitur, grunnþjónustufyrir-

tæki á Reykjanesi, hyggst greiða 
eigendum sínum tvo milljarða 

króna út úr fyrirtækinu og minnka hlutfé 
fyrirtækisins um leið. Tvö sveitarfélög og 
eitt einkafyrirtæki eru helstu eigendur. 
Forstjóri HS veitna segir að eigendur 
þess spari sér skattgreiðslur með þessu 
fyrirkomulagi, miðað við að arður yrði 
greiddur úr félaginu. Skattgreiðslur af 
upphæðinni hefðu numið hundruðum 
milljóna króna. 

Reykjanesbær er stærsti eigandi HS 
veitna. Fyrirtækið dreifir heitu og köldu 
vatni auk rafmagns á mjög stóru svæði og 
til helstu þéttbýlisstaða á Reykjanesi og 
víðar. Reykjanesbær á helming í félaginu, 
og fær helminginn af peningunum sem 
til stendur að taka út úr fyrirtækinu. 
Hafnarfjarðarbær á fimmtán prósenta 
hlut í HS veitum og fær um 300 milljónir 
króna. Sandgerðisbær á einnig örlítinn 
hlut í fyrirtækinu, sem nemur broti úr 
prósenti. 

Fær vel upp í kaupverðið
Ríflega þriðjungur HS veitna er hins 
vegar í einkaeigu. HSV eignarhaldsfélag 
sem er í eigu athafnamannsins Heiðars 
Más Guðjónssonar, lífeyrissjóða og 
fleiri. Heiðar Már hafði forgöngu um 
einkavæðingu HS veitna í fyrra ásamt 
Reykjanesbæ. Þá var keyptur hluti af eign 
Reykjanesbæjar fyrir einn og hálfan millj-
arð og allur 16 prósenta hlutur Orkuveitu 
Reykjavíkur fyrir svipaða upphæð; sam-
tals um þrjá milljarða króna. 

Greiðslan til HSV mun nema um 600 

milljónum króna og er á pari við einn 
fimmta af því sem félagið greiddi fyrir 
áhrifamikinn hlut í fyrirtækinu á síðsta 
ári. 

Klára í mars
Tillaga um þennan gjörning kom form-
lega fram á hluthafafundi í janúar. Þar 
var „lögð fram tillaga um að félagið 
keypti eigin hlutabréf af hluthöfum 
fyrir 2 milljarða króna með þeim fyrir-
vara að hagkvæm fjármögnun fengist,“ 
segir í bréfi Júlíusar Jónssonar forstjóra 
HS veitna til eigenda um málið. Stefnt 
sé á að ganga frá þessu fyrir aðalfund 
félagsins í mars. Hlutafé fyrirtækisins 
verði fært niður um tvo milljarða sem 
renni til eigenda. Allir þurfi að vera þessu 
samþykkri, svo eignarhlutföll raskist ekki 
við gjörninginn. 

Taka lán 
Júlíus Jónsson, forstjóri HS veitna segir 
í svari við fyrirspurn Reykjavíkur viku-
blaðs að áætlað sé að taka lán fyrir 
kaupum á hlutabréfum eigendanna. 
„Handbært fé HS Veitna er yfir 2 millj-
arðar en vegna mikilla áætlaðra fjár-
festinga á þessu og næsta ári þarf á því 
tímabili að taka um 2,5 milljarða að láni.“

Hann segir að eiginfjárhlutfall félags-
ins sé nú rúm 53 prósent og verði yfir 
40 prósentum, eftir gjörninginn. Júlíus 
segir að Orkustofnun miði við enn lægra 
eignfjárhlutfall, 30 prósent, segir Júlíus. 
„Eigendur HS Veitna telja það reyndar of 
lágt og hafa sett í fjárhagsreglu að eigin-
fjárhlutfall fari ekki niður fyrir 40% og 

handbært fé aldrei niður fyrir 500 m. kr. 
Arðsemi eigin fjár verður lægri þegar 
eiginfjárhlutfall er þetta hátt og aðgerðin 
bætir úr því.“

Koma sér undan skatti
Spurður um hvort fordæmi séu fyrir 
svona aðgerð, segir Júlíus að nokkur 
dæmi séu um það. 

HS veitur hafa greitt eigendum sínum 
arð með reglulegum hætti mörg undan-
farin ár. 

- Ef þetta er spurning um að eigendur 
fái fé út úr fyrirtækinu, hvers vegna er þá 
bara ekki greiddur arður? 

„Þetta er hagkvæmara fyrir hluthafa 
skattalega séð,“ segir Júlíus. Hann bætir 
því við að sé bókfært verð bréfanna það 
sama eða hærra en söluverðið, þá verði 
ekki til skattskyldur söluhagnaður. Af 
arðgreiðslu þurfi hins vegar að greiða 
20 prósenta skatt.

Yrðu milljarðarnir tveir teknir út 
sem arðgreiðsla, ættu skattgreiðslur 
því að nema um 400 milljónum króna, 
en verður ekki með aðferð eigenda HS 
veitna.

Sýning í tilefni af 100 ára kosningaréttarafmælinu: 

Vatnsberinn- 
Fjall+kona
Sýningin, Ásmundur Sveinsson: 

Vatnsberinn-Fjall+kona, verður 
opnuð í Ásmundarsafni í dag 

klukkan fjögur. Á sýningunni verður 
þess minnst að í ár eru 100 ár liðin 
frá því að konur fengu kosningarétt 
hérlendis. 

Höggmynd Ásmundar Sveinssonar, 
Vatnsberinn (1937), er þungamiðja og 
leiðarstef sýningarinnar en þar verða 
einnig önnur valin verk Ásmundar, 
í samtali við verk þeirra Örnu Vals-
dóttur, Daníels Magnússonar, Krist-
ínar Gunnlaugsdóttur, Níelsar Haf-
steins, Ólafar Nordal, Ragnhildar 
Stefánsdóttur og Sigurðar Guð-
mundssonar. Nýlókórinn flytur verkið 
„Klessulist“ eftir Hörpu Björnsdóttur 
á opnuninni undir stjórn Snorra 
Birgis Sigfússonar. Verkinu er ætlað 
að kalla fram hughrif sem tengjast 
deilunum um Vatnsberann á árunum 
1948-1955, segir í fréttatilkynningu 
frá Listasafni Reykjavíkur. 

Ófreskja og kyndilmerki
Vatnberarnir í Reykjavík voru ein 
lægsta stétt fólks í mannvirðingum 
á sínum tíma. Um vatnsburðinn sáu 
bæði konur og karlar, þó heldur fleiri 
konur. Þrátt fyrir að starf vatnsber-
anna væri eitt hið minnst metna og 
lægst launaðasta í Reykjavík, var það 
eina starfið þar sem jafnrétti ríkti í 
launamálum, segir í sögulegu yfirliti 
Listasafnsins. „Ásmundur gerði högg-

myndina Vatnsberann til að heiðra 
minningu vatnsberanna og túlka 
styrk þeirra og seiglu, við gerð hans 
hafði hann tröllslega fjallamyndun 
Íslands í huga. Sumum Reykvík-
ingum þótti þó enginn heiður að 
höggmyndinni og hugmyndir um 
að staðsetja hana í miðbænum ollu 
langvinnum deilum á árunum 1948-
1955 og ekki örgrannt um að væri 
pólitík blandið. Var Vatnsberinn 
meðal annars uppnefndur ófreskja 
og skrímsli með selshaus og hótað 
eyðileggingu. Vatnsberinn varð síðar 
kyndilmerki á veggspjaldi kvennafrí-
dagsins í Reykjavík 1975 og þótti vera 
táknrænn fyrir sögu kvenna,“ segir 
í tilkynningu Listassafnsins. Þetta 
beri vitni um breyttan tíðaranda og 
breytilegt mat á list. Einnig, er bætt 
við í tilkynningu listasafnsins, „hve 
stjórnmálamönnum getur orðið hált 
á því að reyna að stjórna listastefnum 
og fagurfræðilegu mati.“

Sýningin stendur til 26. apríl 2015.

Sjálfstæðismenn  
spyrja um eftirlit: 

Hver 
fylgist með 
símanum? 
Sjálfstæðismenn lögðu fram 

fyrirspurn í borgarráði í vik-
unni um hverjir hafi aðgang 

að upplýsingum um farsímanotkun 
kjörinna fulltrúa og starfsmanna 
Reykjavíkurborgar og hvernig sé 
farið með slíkt. 

Upplýst var í vikunni að bæjar-
yfirvöld í Hafnarfirði hefðu sótt sér 
upplýsingar um símnotkun starfs-
manns bæjarins beint til símafyrir-
tækis. Símanúmer kjörinna fulltrúa 
munu hafa komið fyrir á yfirliti frá 
Vodafone og fleiri númer. Málið 
hefur verið kært til Persónuverndar 
en eftir því sem næst verður komist 
er til skoðunar hjá bæjarfulltrúum að 
fara með málið til lögreglu. 

Þetta mál í Hafnarfirði er tilefni 
fyrirspurnar sjálfstæðismanna í 
borgarráði. Þar er einnig spur hver 
innan borgarinnar hafi aðgang að 
svonefndum „mínum síðum“ eða 
fyrirtækjasíðum Vodafone, og geti 
þannig fylgst með öllum farsímum 
sem skráðir eru hjá borginni. 
Einnig er spurt hvort og þá hvernig 
starfsmönnum sé kynnt að upplýs-
ingar um símnotkun séu aðgengi-
legar. 

Krakkar í skólum og leikskólum um alla borg og raunar allt land, skrýddust 
fjölbreyttum og flottum búningum á öskudaginn. Það gerðu einnig nemendur 
í Árbæjarskólanum og skemmtu sér augljóslega hið besta. Grunnskólakrakkar 
í reykjavík nutu svo vetrarfrísins það sem eftir lifði vikunnar.

Ólík viðhorf innan meirihlutans á útboðum þjónustu: 

Gott fyrir hvern? 
Viljum við hagræðingu með 

lækkuðum launum? “ spyr 
Halldór Auðar Svansson, 

borgarfulltrúi Pírata í viðtali við 
Reykjavík vikublað. Í blaðinu er fjallað 
um þá stefnu að bjóða út opinbera 
þjónustu, líkt og í tilviki Ferðaþjón-
ustu fatlaðra. 

Formaður Starfsmannafélags 
Reykjavíkur bendir á að hagræðing af 
útboðum sé oftar en ekki borin uppi 
af starfsfólki, í formi lakari kjara og 
meira álags. 

Sóley Tómasdóttir oddviti Vinstri 
grænna, segir að hið opinbera eigi að 
reka grunnþjónustu. „Almennt séð 
erum við mjög lítið hrifin af útboðum 
meðal annars vegna hagsmuna starfs-
fólks.“

Björn Blöndal, oddviti Bjartar fram-
tíðar segist hlynntur því að bjóða út það 
sem teljist vera „fjárhagslega hagkvæmt 
og faglega farsælt“ og segir laun al-
mennt hærri á almennum vinnumark-
aði en hjá hinu opinbera. 

Sjá bls. 8. 

Heiðar Már Guðjónsson, fjárfestir.
Mynd: Pressphotos.biz
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Á Food and Fun í ár 
opnum við eldhúsið 
okkar með stolti fyrir 
Hussein Mustapha, 

einum færasta 
matarlistamanni 

Norðurlanda.

Hussein Mustapha er yfirmatreiðslumeistari konsept veitinga 
hússins Mielcke & Hurtigkarl í Kaupmannahöfn sem stað sett 
er í lysti garði Konunglega garðyrkju félagsins á Frederiks berg. 
Á Mielcke & Hurtigkarl eru gerðar forvitnilegar og spennandi 
tilraunir með nýstár lega matargerð þar sem matur, hönnun, 
inn réttingar og listaverk margra af færustu nútímalista mönnum 
Dana skapa stórkostlega heildarupplifun fyrir öll skynfærin.

Borðapantanir á vox@vox.is eða í síma 444 5050

Lystauki
Ostrur  kál & krem

Takoyaki  smokkfiskur & bonito
 

Matseðill
Hörpuskel  mysa, rækja & þang

Skötuselur  ponzu, shiso & gerjuð seljurót 
Dúfa  sólber, pak choi & bjarnalaukur 

Möndlur  tonkamarengs, lychee 
& hvítt súkkulaði

 
Verð: 8.500 kr.

Verð: 17.500 kr. með vínum 
sérvöldum af meisturum VOX

TRYGGÐU ÞÉR BORÐ Í TÍMA. 
ÞETTA VERÐUR ÓGLEYMANLEGT.



4 21.  Febrúar 2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Strákarnir okkar eru 
ekki peð á taflborði 
stjórnmálanna
Get ekki stillt mig um að leggja 

orð í belg umræðunnar um 
handbolta og þjóðir sem eru 

og hafa haldið stórmót í íþróttum. 
Ákveðin hræsni er fólgin í því 

þegar þjóðir neita íþróttamönnum 
sem unnið hafa sér rétt til þátttöku 
á Ólympíuleikum eða öðrum stór-
mótum, v.þ.a. landið sem heldur 
mótið hefur brotið af sér á alþjóða-
vettvangi, eins og gerðist 1980, þegar 
handboltastrákarnir okkar fengu ekki 
að fara til Moskvu. Rússar höfðu árið 
áður ráðist inn í Afganistan, sem er í 
raun óverjandi og skal skýrt tekið fram 
að hernaður hver sem í hlut á er óaf-
sakanlegur. Bandaríkjamenn mættu 
ekki heldur, ásamt fleiri þjóðum sem 
notuðu íþróttamennina til að vekja 
athygli á andúð sinni, aðrar þjóðir eins 
og Bretar leyfðu íþróttamönnum sínum 
að taka þátt á eigin vegum. Við sendum 

níu þátttakendur á sumarólympíuleik-
ana 1980 í Moskvu enda þóttu sumir 
þeirra sigurstranglegir í sínum greinum 
og skv. Wikipedia þá bauðst Íslenska 
handknattleiksliðinu að keppa á 
leikunum, sem einni af varaþjóðum 
mótsins, en tilboðið var afþakkað 
í virðingarskyni við þær þjóðir sem 
kusu að sniðganga leikana og vegna 
mikils kostnaðar. Nú hefði maður kosið 
að búa í friðsömum heimi þessi 35 ár 
sem liðin eru og að engin þjóð hefði 
ráðist á aðra, en sú er ekki raunin. Níð-
ingsskap gagnvart þeim sem byggja 
upp íþróttamannvirki á ekki að líða 
og peningaaustur til íþróttamanna af 
þeirri stærðargráðu sem nú tíðkast, á 
ekki að umbera. Spurning er því hvaða 
þjóðir í heiminum uppfylla þær kröfur 
sem nú virðast gerðar til mannvirkja, 
aðbúnaðar og hreinnar samvisku gagn-
vart mannréttindabrotum í veröldinni 

geta talist færar um að halda þessi 
heimsmót? Þær tvær þjóðir sem hér 
eru nefndar voru ekki færar um það, 
samkvæmt umræðunni sem spunn-
ist hefur og spannst á sínum tíma um 
mótið í Moskvu, sem ég upplifði og 
saknaði svo sannarlega strákanna 
okkar.

Tókum við ekki þátt í HM í Katar 
núna, vegna ástands sem skapast hafði 
í stjórnmálaheiminum? Á heima-
síðu RUV 13. nóvember má lesa  að 
Sameinuðu arabísku furstadæmin og 
reyndar einnig Sádí-Arabía, Óman 
og Kúveit, hafi ákeðið í mars að kalla 
sendiherra sína heim frá Katar vegna 
framferðis þeirra í þessum heimshluta 
einnig að Í Gulf daily news sé haft 
eftir ónafngreindum heimildarmanni 
í handknattleikssambandi Barein að 
ástæðan sé pólitísk spenna og sérstak-
lega stuðningur Katar við Múslimska 
bræðralagið í Egyptalandi. Í Press-
unni segir 8. nóvember s.l. að Barein 
og Sameinuðu arabísku furstadæmin 
eigi í pólitískum deilum við Katar og af 
þeim sökum hafa forráðamenn hand-

knattleikssambands Barein ákveðið að 
senda ekki landslið sitt á HM.  STRÁK-
ARNIR OKKAR eiga ekki að vera peð 
á taflborði stjórnmálanna, þeir eiga 
að fá tækifæri til þess að taka þátt í 
alþjóðlegum mótum  vegna eigin verð-
leika, en ekki eftir því hvernig vindar 
blása í heima stjórnmálanna hverju 
sinni. Minnumst þess að hlé var gert á 
öllum styrjöldum í Grikklandi til forna 
mánuðinn sem Olympíuleikarnir fóru 
fram, það er hinn sanni upprunanlegi 
íþróttaandi.

Það er bæði fúlt og forkastanlegt að hópur fólks skuli segja sig úr lögum við 
samfélagið með milljarðasendingum í skattaskjól. Þeir sömu taka hvorki 
eðlilegan né sanngjarnan þátt í rekstri samfélagsins og leggja um leið þyngri 
byrðar á aðra.

Það er ekki eins og verkefnin séu fá, ódýr eða ómerkileg. Fyrir skattana rekum 
við skóla og spítala, vegakerfi, hafnir og aðra innviði, lögreglu og áfram og 
lengi má telja. Það skiptir máli að allir leggi sitt af mörkum.

Það er líka mikilvægt fyrir samfélagið allt að upplýst verði hverjir það eru sem 
stungið hafa milljörðum í skattaskjól. Það eitt getur réttlætt kaup á upplýsingum 
um þetta og gott að stjórnvöld vinni í þeim málum. 

Svo gerist líka heilmikið um hábjartan dag. Kastljósið hefur fjallað um snúninga 
í skattamálum. Og alls konar dæmi eru til víða um gjörðir sem geta staðist lög 
en eru ekki eðilegar, siðlegar eða til eftirbreytni.  

Öll opinber starfsemi og grunnþjónusta er rekin fyrir skatttekjur.

Því kemur það heilmikið á óvart á óvart að tvö stór sveitarfélög, Hafnarfjörður 
og Reykjanesbær, skuli taka þátt í aðgerð sem ber með sér að vera snúningur 
á skattgreiðslum. 

Einhver hefur fengið þá snilldarhugmynd að láta HS veitur, fyrirtæki sem 
sinnir lögboðinni grunnþjónustu, taka tveggja milljarða króna lán og leggja 
beint inn á eigendur.. Þetta þykir „hagkvæmara fyrir hluthafa skattalega séð“ 
segir forstjórinn um framtakið. 

Eru svona snúningur „hagkvæmur“ fyrir sveitarfélög til lengri eða skemmri 
tíma? Hafa stjórnendur þeirra gleymt því að þeirra eigin tilvera stendur og 
fellur með því að allir borgi skattanan sína? Hvaða skilaboð eru sveitarfélögin að 
senda með þessum gjörningi? Spyrja má hvort þetta hafi verið hugsað til enda. 

Svo er auðvitað kaldhæðnislegt að á sama tíma og stjórnvöld verja umtalsverðu 
fé skattgreiðenda í skattaskjólsgögn, skuli tvö sveitarfélög hoppa léttilega - og 
löglega - framhjá skattgreiðslum sem dygðu til að kaupa Tortólagögnin að 
minnsta kosti tvisvar.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Tortóla er víða
Mildin
Sigrún Magn-
úsdóttir um-
hverfisráðherra 
og forystukona 
í Framsóknar-
flokknum finnst 
að milda eigi orðalag ESB gerða sem 
teknar eru upp í íslenskan rétt. Um 
þetta var mikið rætt í vikunni, en ekki 
er að fullu víst hvað Sigrún átti við. 
Um tíu þúsund ESB gerðir hafa verið 
teknar upp í íslensk lög undanfarinn 
aldarfjórðung. Um helming þess tíma 
hafa framsóknarmenn verið í ríkis-
stjórnum, og með utanríkisráðuneyti, 
án þess að nokkur hafi sett fram óskir 
í þessa veru. Þá þóttu þýðingarnar 
bara hæfilega mildar, enda var stefna 
flokksins þar til nýlega að Ísland gengi 
í Evrópusambandið.

Skaðabætur
Bjarni Bene-
diktsson og rík-
isstjórnin vilja 
kanna hvort 
hægt verði að 
heimta bætur 
af Kaupþingi 
í kjölfar dóms í Al-Thani málinu. 
Seðlabankinn lánaði Kaupþingi 500 
milljónir evra, haustið 2008. Þetta 
jafngilti um 80 milljörðum króna og 
var restin af gjaldeyrisforða íslensku 
þjóðarinnar. Skömmu áður hafði 
verið tilkynnt um „kaup“ Al-Thanis 
á stórum hlut í Kaupþingi. Skömmu 
síðar fór Kaupþing á hausinn. 

Traustið
Brynjar Níelsson, varaformaður 
Stjórnskipunar og eftirlitsnefndar 
Alþingis, segir í skýrslu að ekkert 
sé hæft í ásökunum Víglundar Þor-
steinssonar, fv. eiganda BM Vallár, 
um landráð og lögbrot þegar nýju 
bankarnir urðu til eftir hrun. Þetta 
hefur Fjármálaeftirlitið líka sagt. 
Víglundur heldur samt áfram. Það 
gerir líka forsætisráðherrann. Þetta 
þarf að rannsaka frekar segir hann, 
jafnvel í útlöndum. Það þykir hins 
vera ómerkilegt og óþarfi að upplýsa 
um símtal Davíðs og Geirs þegar 
Kaupþing fékk peningana hér um 
árið. Þá virðist vera aftarlega á for-
gangslistanum að fylgja eftir ályktun 
Alþingis um rannsókn á einkavæð-
ingu Búnaðarbankans og Lands-
bankans.

Furðulegar deilur
Ekki er útlit fyrir að fram komi frum-
varp um stjórn fiskveiða á þessu vori, 
eins og boðað hefði verið. Fram-
kvæmdastjóri LÍÚ … (afsakið), Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir 
mikilvægt að „ljúka deilum um veiði-
réttinn“. Einhverjar slíkar deilur eiga 
líka að vera á milli stjórnarflokkanna. 
Það eru fréttir að deilt sé um veiði-
rétt. Það er líka óumdeilt og almenn 
skoðun landsmanna að þjóðin eigi 
sjávarauðlindina. Það vill fólk líka 
setja í stjórnarskrá til að taka af allan 
vafa í þessum efnum.  

Sýkna
Hannes Smárason var í vikunni sýkn-
aður í héraði af ákæru um þriggja 
milljarða fjárdrátt hjá FL group. 
Upphæðin jafngildir yfirdrætti þrjú 
þúsund íslenskra meðalheimila ef 
marka má umfjöllun Fréttablaðsins 
um stöðu mála.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Þetta hundrað ára afmæli kosninga-
réttar er vissulega  gleðileg tímamót 
enda megum við aldre gleyma sögu 
okkar vegna þess að hún er ein öfl-
ugasta vökukona réttlætisins, já sagan 
er vökukona. Réttlæti er nefnilega 
aldrei bara komið til að vera, réttlæti 
er hreyfiafl sem virkar ekki nema það 

sé lifandi og virkt 
í huga og hjarta 
hverrar manneskju.“

- Hildur Eir 
Bolldadóttur prestur 

í bloggfærslunni 
Jafnrétti á tímum 

rassdillinga.

Þynnkan
Ólafur Ólafsson athafnamaður gefur 
í skyn að sakfellingin í Al-Thani mál-
inu sé runnin undan rifjum stjórn-
málamanna. Múrar milli stjórn-
mála- og embættismanna séu þunnir. 
Sumir spyrja sig hvert Ólafur sé að 
fara. Líklega hafi hann notið hinna 
þunnu og lágu múra umfram flesta 
aðra í samfélaginu undanfarna ára-
tugi. Einkavæðing Búnaðarbankans 
og Landsbankans hefur verið rifjuð 
upp í þessu sambandi, og líka upp-
gjör Sambands íslenskra samvinnu-
félaga. Þarna voru stjórnmálamenn 
í mörgum aðalhlutverkunum allt í 
kringum öll borð og ein sýnileg af-
leiðing þess er að Ólafur Ólafsson er 
milljarðamæringur. 

Þögnin
Ásmundur Friðriksson þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, finnur sér enn 
tilefni til að ráðst gegn fámennum 
og friðsömum hópi múslima hér á 
landi. Sorgleg atvik í Kaupmanna-
höfn verða honum tilefni til nýrra 
yfirlýsinga. Nú eru það yfirlýsingar 
innanríkisráðherra um forvirkar 
rannsóknaraðgerðir 
lögreglu sem rétt-
læta málflutninginn. 
Í fyrra skiptið var 
hann kveðinn 
í kútinn af 
samflokks-
m ö n n u m . 
Nú hefur 
enginn sagt 
neitt.

Stóri bróðir
Sem kunnugt er eru það algeng 
starfskjör og stundum sjálfsögð að 
vinnuveitandi greiði farsímareikn-
inga fólks að hluta eða öllu leyti. Fólk 
hefur almennt líka verið í góðri trú 
um að vinnuveitandi fylgist ekki með 

því í hverja hringt er, eða hvaðan hr-
ingingar koma. Símarnir eru enda líka 
persónuleg tæki. Nú hefur Vodafone 
upplýst að það afhendi vinnuveitanda 
upplýsingar um símanotkun fólks, sé 
eftir því óskað. Fréttamenn hljóta að 
velta fyrir sér trúnaði við heimildar-
menn ef aðrir geta farið yfir skrár um 
símnotkn þeirra. Alþingismenn og 
borgarfulltrúar hljóta líka að hugsa 
sig um, rétt eins og aðrir, en dæmi úr 
Hafnarfirði sýna að samskipti kjör-
inna fulltrúa við aðra – líka trúnaðar-
samskipti – geta skipt suma ákaflega 
litlu máli.

Árnapyttur
Þrír hafa gefið kost á sér til embættis 
rektors Háskóla Íslands. Guðrún Nor-
dal, sem stýrt hefur Árnastofnun um 
nokkurt skeið, er í þessum hópi og 
þykir sigurstrangleg. Verði Guðrún 
rektor, þá losnar væntanlega æðsti 
stóllinn á Árnastofnun. Ætla má að 
ýmsir innan búðar máti sig nú við 
forstöðumannstólinn í huganum 
… enda þótt framtíðin sé ekki allt 
of björt í augnablikinu. Handritin 

lítt til sýnis, botn-
laus niðurskurður 
og höfuðstöðvar 
stofnunarinnar í 
enn dýpri gryfju 
vestur á Melum, 
sem stundum er 
kölluð Árnapyttur.

Hlýja í borgarstjórn
„Hvað viltu ástin mín?“ mælti Elsa 
Hrafnhildur Yeoman blíðlega til 
Halldórs Auðar Svanssonar á borg-
arstjórnarfundi á þriðjudag. Elsa 
Hrafnhildur stýrði fundi en Hall-
dór á leið í pontuna. Spurt var hvort 
hann ætlaði að veita „andsvar“ við 
ræð unni á undan, eða einungis gera 
„stutta athuga semd“, eins og að heitir 
á fundarskapamáli.

HÉÐAN OG ÞAÐAN …

REYKJAVÍK VIKUBLAÐ  
7. TBL. 6. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. Framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang:  
as@fotspor.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 
578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is, Veffang: fotspor.is, Ritstjóri: Ingimar Karl Helgason, sími: 
659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@gmail.com, Blaðamaður: Atli Þór Fanndal. Netfang: atli@
thorfanndal.com. Menningarblaðamaður:  Hildur Björgvinsdóttir. Netfang: hildurbjorgvins@gmail.com.  
Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang. svavar@islenskurmatur.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Landsprent, 50.000 eintök. Dreifing: 

FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  50.000  E INTÖKUM  
Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  REYKJAVÍK.

Höfundur er
Bryndís Helgadóttir, 

framhaldsskólakennari





Hleypur þú 6 maraþon á ári?
...nei líklegast ekki - en þú gætir brennt jafnmörgum hitaeiningum 
með því að nýta þér hæðarstillanlegu skrifborðin
frá InnX innréttingum.*

Hugsaðu um heilsuna - það borgar sig

Hæðarstillanlegt skrifborð 
Verð frá kr. 124.302 
 
Möppuskápur 
Verð frá kr. 120.533 

•

•

• •

   *Rannsóknir hafa sýnt að með
   því að standa í um 15 mínutur 
   per klst. yfir vinnudaginn þá
   brennir meðalmanneskja um
   20.160 hitaeiningum á ári! 
   Nú bjóða InnX innréttingar 
   athyglisverða nýjung sem 
   kallast „LINAK heilsurofinn“. 
   Þessi einfaldi fylgihlutur skráir 
hversu margar mínútur skrifborðið er í hárri stöðu 
og umreiknar það síðan yfir í hitaeiningabrennslu. 
Þá er líka hægt að stilla rofann til að minna mann á 
hvenær tímabært er að hækka eða lækka skrifborðið 
og skipta um vinnustellingu.
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Bandaríkjaher smitberi 
óæskilegrar menningar
„Það er mjög algengt að herstöðum hafi verið lokað á síðustu árum. Einnig 
má finna gríðarlega mörg svæði út um allan heim þar sem starfsemi hefur 
verið lögð niður og eftir standa tóm svæði. Spurningin er þá hvað eigi að 
gera við þau og mér fannst þessi hugmynd, að breyta gamalli herstöð í 
námsamannaíbúðir vera spennandi. Hlutverki hennar hefur verið snúið 
á hvolf. Það eru ekki lengur hermenn sem dvelja innan herstöðvarinnar, 
menn sem eiga verja landið gegn erlendum innrásarherjum.“ segir Bjarni 
Klemenz Vesterdal um efni meistararitgerðar sinnar í bókmentnafræði, 
„Sýkillinn. Sýklar á gömlu herstöðinni á Miðnesheiði“. 
Hernámið tengt  
hinu mengaða
Í ritgerðinni fjallar Bjarni á fjölbreyttan 
hátt um hvaða áhrif vera varnaliðsins á 
Miðnesheiði hafði á íslenska menningu 
annars vegar og hinsvegar um hvaða 
kraftar komu saman á herstöðinni og 
nánasta umhverfi hennar eftir brottför 
hersins árið 2006. Í útdrætti hennar 
segir „Allt frá tímum eftirstríðsáranna 
hafa hugmyndir manna um hernámið 
tengst hinu mengaða. Litið hefur 
verið á Keflavíkurflugvöllinn, sem 
einskonar sýkil á íslensku samfélagi, 
þaðan berst ómenningin um landið. Í 
því samhengi má nefna hið svokallað 
„ástand,“ „djassinn,“ „rokkið.“ „sjón-
varpið“ og margt fleira. Sjónum verður 
beint að því hvernig herstöðin kallar 
fram hugsýkileg viðbrögð hjá ráðandi 
menningu. Ætlunin er að kanna hvaða 
áhrif þetta „smit“ hefur haft á íslenska 
menningu. Í því samhengi verður 
skoðað hvort herstöðin hafi verið sýkill 
í íslensku samfélagi, eða hvort hún dró 
sjúku hliðarnar fram í menningunni? 
Einnig verður skoðað hvort enn leyn-
ist sýkill á Miðnesheiði þrátt fyrir að 
bandaríski herinn – aðalsmitberinn - sé 
horfinn af landinu? “ 

Mannlausar blokkir  
og tómstundasvæði
Þegar Bjarni frétti að tveir kunningjar 
hanns byggju í sitthvorri blokkinni í yf-
irgefnu herstöðinni ákvað hann að gera 
um þá stutta heimildamyndir sem síðar 
reyndust vera aðdragandi ritgerðar-
innar. Þeir lýstu því hvernig væri að 
búa á svo fá mennum stað þar sem 
heilu blokkirnar stæðu mannlausar, 
sameiginlegu eldhúsin með ofnunum 
sem gátu hitað 20kg kalkúninn, tóm-
stundasvæðin með fótboltaspilunum 
og íþróttasalirnir var allt meira eða 
minna tómt. Þannig hafi líf þeirra verið 

fullkomin einangrun sem þeir hafi haft 
lítinn áhuga á að rjúfa. Sumarið eftir 
flutti Bjarni á svæðið til að skrifa rit-
gerðina sem hann segir að hafi verið 
gott og hafi hjálpað honum að tengjast 
þeim hugmyndum sem hann var að 
vinna að. 

Kjarnorkusveppur og 
ólöglegar þvottavélar
Nafn ritgerðarinnar varð til þegar 
Bjarni rakst á umræðu á vefnum 
bland.is um mygglusvepp sem skaut 
rótum herstöðinni og vakti mikla 
reiði á meðal íbúanna. „Þessi myglu-
sveppur minnir auðvitað á kjarnorku-
sveppinn. Ég velti fyrir mér hvort 
jafnhávær umræða hefði átt sér stað 
ef þessi myglusveppur hefði fundist í 
blokk á Seltjarnarnesi eða Garðabæ. 
Myglusveppurinn minnir að ein-
hverju leyti á hrylling kalda stríðsins. 
Þegar hann sprettur upp finna íbú-
arnir fyrir ókennileikanum.“ Þá rakst 
Bjarni einnig á áhugaverða grein um 
hættulegar og ólöglegar þvottavélar 
sem varnarliðið skildi eftir og gengu 
kaupum og sölum á svörtum markaði á 
Íslandi. „Það var einkennilegt að tengja 
orð eins og „stórhættulegt“ og „slys“ 
við heimilistæki. Þvottavélarnar eru 
dæmi um hluti sem Íslendingar hafa 
reynt að losa sig við, en eru hins vegar 
enn í umferð.“

Kanasjónvarpið kom  
með rokkstjörnurnar
Hvað varðar menninguna kemur fram 
í ritgerðinni að Keflavíkurflugvöllur 
hafi gengt afar miklvægu hlutveki í 
framgangi og þróun dægurtónlistar á 
Íslandi. Hann hafi bæðið auðveldað 
komu erlendra listamanna til lands-
ins og eins hafi hljómplötur borist 
frá herstöðinni. Þar segir jafnframt; 
„Í útvarpi bandaríska hersins (Radio 

Station TSK) sem tók til starfa 14. 
nóvember 1951, réttu hálfu ári eftir 
að herinn kom að nýju til landsins, 
var rokktónlistin „töluvert“ spiluð „frá 
byrjun“. Sumir upprennandi rokkarar 
og popparar heyrðu nýjustu rokklögin 
fyrst í Keflavíkurútvarpinu, heilluðust 
af þeim og hlustuðu mikið á „Kanann“ 
sem unglingar.“ Í ritgerðinni vitnar 
Bjarni í grein Eggerts Þórs Bernharðs-
sonar sagnfræðings „Eru þeir orðnir 
vitlausir? Djass, dægurlög, Kaninn og 
Völlurinn 1940-1963“, þar sem segir að 
miðlun rokktónlistar til ungmenna hafi 
orðið enn öflugri eftir að: „sjónvarp 
hersins kom til sögunnar undir 1960, 
þá gátu unglingarnir séð rokkgoðin 
í eigin persónu, fyrst ungmenni frá 
Keflavík, en í upphafi sjöunda ára-
tugarins fór „Kanasjónvarpið“ að lýsa 
upp stofurnar á öllu Faxaflóasvæðinu.“ 

Atvinnumennskan  
í tónlist styrktist
Margir íslenskir tónlistarmenn störf-
uðu á gráu svæði milli tveggja heima, 
bæði á herstöðinni og í Keflavík og 
voru þannig að einhverju leyti óháðir 
reglum sem ríktu á hvoru svæði fyrir 
sig, segir í ritgerðinni. Þannig hafi 
bandarísk menning náð fótfestu á Ís-
landi. „Þeir gátu aðlagað sig nýjum tón-
listarstraumum, stundað innflutning 
á bandarískri menningu og reitt sig á 
stuðning þeirra sem mátu nýjungar og 
ferskleika í tónlist: „Starfsgrundvöllur 
íslenskra hljómsveita varð traustari 
vegna áhrifa frá vellinum, markaður-
inn stækkaði, tekjumöguleikar jukust 
og atvinnumennskan í dægurlagatón-
listargeiranum styrktist þar með.“ 

Bjarni segir að menn hafi litið svo 
á að allt sem kom frá Bandaríkja-
mönnum hafi smitað íslenska menn-
ingu, frá herstöðinni hafi komið villtir, 
kraftmiklir straumar sem heilluðu 
unga fólkið. Það hafi verið sett í sam-
hengi við neysluhyggju, blæðbrigða-
lausa múgmenningu og spillingu. 
„Erlendir djassgeggjar voru taldir 
bera með sér sjúkdóm sem smitaðist 
frá manni til manns, þeir náðu valdi 
á hugum unglinganna. Blökkumenn 
vöktu sömuleiðis upp óþarfa óhug.“ 

Hann bætir við að þótt herinn sé 
farinn sé svæðið ennþá mengað af veru 

hans. Með rokkinu hafi öll tjáning um 
Keflavík fengið enn bandarískari blæ 
innan orðræðunnar um Suðurnesin 
sem hafi jafnan hverfst um erlend og 
einkum bandarísk áhrif. 

Rokkið helsta framlag 
Bandaríkjamanna
Aðspurður um hvernig íslensk menn-
ing væri í dag ef ekki hefði verið fyrir 
herinn segir hann að án Keflavíkur-
flugvallar hefði hægst talsvert á þróun 

dægurlagatónlistar á íslandi. Rokkið 
hafi verið helsta framlag Bandaríkja-
manna. „Þannig var eitt hlutverk 
bandarísku herstöðvarinnar að skapa 
íslenskum tónlistarmönnum – sem 
höfðu áhuga á nýjustu straumum og 
stefnum í framsækinni rokktónlist – 
skilyrði til nýsköpunar og tilrauna-
mennsku ásamt því að vera vettvangur 
fyrir róttækni innan dægurlagageirans. 
“ segir Bjarni sem nú vinnur að heim-
ildamynd um svæðið. 

 MENNINGIN
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
…UPPSPUNA. 
Í dag kl.15 
opnar sýn-
ing Heiðrúnar 
Kristjánsdóttur, UPPSPUNI, í 
Stúdíó Stafni, Ingólfsstræti 6. Á sýn-
ingunni gefur að líta ný myndverk 
sem spunnin eru upp úr gömlum 
marglesnum bókum þar sem papp-
írstegundir, prentsverta og leturgerð 
koma við sögu. „Þessi pappírsverk 
tjá þakklæti mitt og ástarhug til bók-
arinnar, sem allt mitt líf hefur veitt 
mér innblástur og verið mér upp-
spretta þekkingar. Hvert og eitt verk 
er myndrænn uppspuni, flæði hug-
hrifa úr heimi bóka og bókmennta.“ 
Sýningin stendur til 1. Mars og verður 
opin alla daga frá kl.14-17. 
…Prins Póló og Páli Ivan frá Eiðum. 
Í kvöld verða haldnir fyrstu tónleikar 

nýrrar tónleikar-
aðar sem tímar-
titið Reykjavík 
Grapevine stendur 
fyrir í samstarfi 
við tónleika-
staðinn Húrra. 
Framundan eru 
mánaðarlegir tónleikar þar sem 
fram koma nokkrir af helstu tónlist-
armönnum landsins. Húsið opnar 
kl.21 og hefjast tónleikarnir kl.22. 
Aðgangseyrir 2.000kr. 
…Barnadagskrá í Gerðuberg í 
tilefni alþjóðadags móðurmálsins. 
Milli kl.14 og 16 í dag verður boðið 
upp á fjölbreytta „sólardagskrá“ þar 
sem Sóla Sögukona segir sólarsögu, 
sólarlög verða sungin, og gestir læra 
orðið „sól“ á mörgum tungumálum. 
Auk þess verður smiðja þar sem börn 
kenna börnum tungumál og Jón Víðis 
töframaður kemur í heimsókn. 



kemur HeILSuNNI í Lag

íSLeNSk FramLeIÐSLa
LITLar TÖFLur
SYkurLauST

Icepharm
aSjá NáNar á víTamíN.IS      FæST í apóTekum um LaNd aLLT
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Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Hagrætt á herðum vagnstjóra
„Þegar við ræddum á sínum tíma um launakjör okkar fólks við Strætó 
þá bentu menn ítrekað á að okkar fólk væri svo dýrt starfsfólk miðað 
við starfsfólk undirverktaka,“ segir Garðar Hilmarsson, formaður 
Starfsmannafélags Íslands, um þá stefnu að Strætó bs. skuli í síauknu 
mæli bjóða út akstur til einkaaðila. Um það bil 40 prósent að akstri 
byggðasamlagsins er nú í höndum einkaaðila. Nýlega bættist svo Reykja-
víkurhluti ferðaþjónustu fatlaðra við en sú þjónusta var þar til á síðasta 
ári rekin af Strætó bs. sem nú fer aðeins með umsýslu útboða og kerfis. 

Réttindi minnka
Undanfarið ár hefur Reykjavík 
vikublað fjallað um stöðu mála hjá 
Strætó. Greint hefur verið frá óánægju 
innan fyrirtækisins vegna harkalegs 
stjórnunarstíls fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra. Tilefni umfjöllunar-
innar var hótunarbréf sem sent var á 
starfsfólk. Um svipað leiti fékk blaðið 
upplýsingar um að vagnstjórar sem 
starfa hjá undirvertökum Strætó beri 
hluta af hagræðingu útboða á eigin 
herðum í formi minni réttinda. Þá 
greindi blaðið frá því í síðustu viku 
að mikil tortryggni væri innan fyrir-
tækisins vegna langvarandi erfileika í 
samskiptum. Jóhannes Rúnarsson, nýr 
framkvæmdastjóri Strætó, er sagður 
sýna viðleitni í rétt átt en taki því miður 
við heimili þar sem þolinmæðin sé 
uppurin. Óánægja með launagreiðslur 
hefur náð slíkum hæðum að launafull-
trúi fyrirtækisins hefur fengið nafnlaus 
bréf og hótanir. Þetta kemur fram í 
tölvusamskiptum innan Strætó sem 
blaðið hefur undir höndum. 

Fjölmiðlum að kenna
„Ég ætla mig ekki að tjá mig mikið 
um þau vandamál sem fjölmiðlar hafa 
búið til að séu innan fyrirtækisins,“ 
sagði Jóhannes við Reykjavík vikublað, 
í lok síðustu viku, vegna umfjöllunar 
blaðsins. „Fyrirtækið hefur síðan ég 
kom hérna gengið vel. Hér erum við 
að standast tímaáætlanir og hér eru 
menn að fá rétt laun. Ég get ekki tekið 
undir að hér séu vandamál.“ Bent á 
að blaðið hefði samskipti hans og 
annarra starfsmanna undir höndum 
þar sem kæmi skýrt fram af hans hálfu 
að vandamál væru innan fyrirtækisins 
sagði hann: „Ég er ekki að segja að fjöl-
miðlar séu að búa þetta til. Hins vegar 
er það þannig hérna að hér mætir 

fólk í vinnu. Hér vinnur fólk vinnuna 
sína, farþegar komast frá A til B í gula 
vagninum. Við erum að vinna í að það 
gerist líka í ferðaþjónustu fatlaðra. Það 
er ekki þannig að hér innandyra vinni 
enginn sína vinnu vegna þess að hér 
logi allt í illdeilum. Það er sú mynd 
sem mér finnst dregin upp af Strætó 
í fjölmiðlum sem ég er að segja að sé 
ekki rétt.“ 

Láglaunstétt  
lækkuð frekar
Vagnstjórar sem starfa fyrir undir-
verktaka Strætó bs. geta búist við 
lægri launum en starfsmenn Strætó 
bs. Stór hluti keyrslu í útboði er í 
höndum Hagvagna. Þeir starfsmenn 
sem þar vinna eru sumir félagsmenn í 
Bifreiðastjórafélaginu Sleipni en flestir 
eru þeir þó í Verkalýðsfélaginu Hlíf. 
„Þótt grunnlaunin séu lægri þá hafa 
hér verið borgaðir ýmsir bónusar t.d. 
tjónlaus bónus og reyklaus bónus,“ 
sagði Kolbeinn Gunnarsson formaður 
Hlífar við blaðið í október. Hann bætti 
við að eftir greiðslu bónusa séu tekjur 
nokkuð svipaðaðar. 
- Bónusar eru samt ekki jafn traust kjör 
og grunntaxtar? 
„Ég gerði nú einhverntíman könnunn 
á þessu og þá voru menn á svipuðum 
stað. En það er alveg rétt og þess vegna 
hef ég verið að reyna að gera kröfu um 
að festa þetta inn í kjarasamninginn. 
Það hefur bara gengið frekar hægt. 
Það er alveg rétt þetta er ekki alveg 
í hendi með bónusum.“ Lítill hluti 
vagnstjóra eru félagar í Bifreiðstjóra-
félaginu Sleipni. Á skrifstofu félags-
ins fengust þær upplýsingar að þeir 
væru fáir. Félaginu hefði borist það 
til eyrna að félagsmenn þeirra væru á 
lægri launum en félagsmenn í Starfs-
mannafélagi Reykjavíkur. 

Allt í útboð
Síðast þegar blaðið fjallaði um útboðs-
stefnu Strætó sagði Bryndís Haralds-
dóttir, stjórnarformaður og bæjarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ, 
að stjórn félagsins hefði ekki rætt út-
boð á þessum forsendum. Þau séu hins 
vegar hagkvæmari fyrir Strætó miðað 
við kostnað á hvern ekinn kílómetra. - 
Eruð þið í stjórn meðvituð um að þegar 
þið takið akstur í útboð að ein af af-
leiðingum þess er að laun starfsmanna 
á gólfi lækka miðað við laun í sambæri-
legu starfi hjá Strætó bs. ? 

„Útboð eru í eðli sínu gerð til að ná 
fram hagræði í rekstri. Það er alveg ljóst 
að ekinn kílómetri í útboðnum akstri 
er lægri en ekinn kílómetri í okkar 
eigin akstri. Þannig að við erum bara 
sem stjórn að gæta hagsmuna eigenda 
og sjá til þess að hægt sé að reka Strætó 
með sem hagkæmasta hætti,“ segir 
Bryndís Haraldsdóttir. 
- Þú ert þá að segja að þið eruð með-
vituð um það að hluti kostnaðarins 
við hægræðingu er borinn á herðum 
óbreyttra starfsmanna Strætó í formi 
verri starfskjara? 

„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað gert 
þetta með hagkvæmari hætti en við.“

Harður bransi
„Þetta leggst verulega illa í mig. Stað-
reyndin er sú að þótt vagnstjórar séu 
með hærri launataxta hjá okkur en 
öðrum félögum þá eru kjörin ekki 
góð,“ segir formaður Starfsmannfélags 
Reykjavíkur. Hann furðar sig á því að 
stjórnmálamenn geti boðað stefnu sem 
hafi þessar afleiðingar. „Þetta viðhorf 
til okkar fólks er afskaplega sorglegt.“ 
Hann segir félagið hafa fá vopn í hendi. 
„Við höfum ekki haft árangur af póli-
tískum vopnum í þessu. Þeir hafa verið 
dálítið samhentir í þessu stjórnmála-
mennirnir alveg sama hvar þeir standa. 
Stefnan er að bjóða meira út jafnvel 
þegar þetta er niðurstaðan.“ Garðar 
segir almenning og stjórnmálamenn 
verða að gera upp við sig hvort þetta 
sé sú samfélagsmynd sem fólk vilji. „Er 
það réttlætanlegt að fólk sé að vinna 
kófsveitt og hafi ekki ofan í sig og á? 
Er það samfélagið sem við viljum? Ég 
hafna þessu samfélagi,“ segir Garðar. 

Sátt um útboð
„Við hlynnt því að bjóða út það sem 
telst vera fjárhagslega hagkvæmt og 
faglega farsælt,“ segir Björn Blöndhal, 
oddviti Bjartrar framtíðar í Reykjavík, 
aðspurður um málið. 

- Hvað með tilvik eins og Strætó þar 
sem kjör vagnstjóra versna við útboð? 
„Það er væntanlega ekki einhlítt. Ef þú 
berð saman laun á almennum markaði 
og hjá hinu opinbera, þá hefur opin-
beri gerirnn átt heldur undir högg að 
sækja heldur en hitt. Það getur ekki 
verið algilt að ef þú færist frá opin-
berum aðil yfir á einkamarkað að þú 
lækkir í launum.“
- Varðandi þetta tilvik þá er það þannig 
að menn missa ákveðin réttindi og lækka 
í taxta þegar þið bjóðið út akstur. Breytir 
það ykkar afstöðu? 

„Þetta er ansi snúin spurning. Ef við 
vitum að með útboðum þá myndu laun 
lækka, að það væri einhvernvegin regla, 
þá myndi það væntanlega hafa áhrif á 
afstöðu til útboða. Ég bendi bara aftur 
á að ef þú tekur launakannanir þar sem 
hið opinbera er að bera sig saman við 
markaðinn þá kemur markaðurinn 
alltaf betur út.“ 

Er sátt um verri kjör? 
- Hvað með tilfelli þar sem það er ekki 
raunin? 

„Þú ert að spyrja út frá einstökum 
dæmum. Ef þú tekur þennan bransa; 
akstur hópferðabifreiða, þá hugsa að 

Framhald á bls. 14.

Dagur b. eggertsson.björn blöndal.

bryndís Haraldsdóttir.

Jóhannes rúnarsson.

Sóley Tómasdóttir.Halldór auðar Svansson.

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

LAGERSALA  

Allt að 80% 
afsláttur 

 
       



Brownie’ s

Kaka ársins 
Kókosbotn, rommykrem, súkkulaði-mousse,

hjúpuð með bananakaramellu

Hrákonfekt með döðlum, 
gráfíkjum og pekanhnetum

Bailey’ s terta

Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

Verið hjartanlega velkomin.

Konudagur að hætti Jóa Fel
Fullt af kökum og kruðeríi til að gleðja elskuna sína.

Steinbökuð 
morgunverðabrauð

Pekanpæ

Rósaterta

Sörur 

Broskallar
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Veðurfar og lífsstíll: 

Erfitt að ríma saman
Eftir að land byggðist hafa veðurfarssveiflur einkennt íslenskt veður-
far. Hlýindi, svipuð og nú, voru við upphaf byggðar. Svo gekk mjög 
langt og kalt tímabil yfir, síðan urðu snörp hlýindi 1920-1965, kuldar 
í um 20 ár og loks mjög snörp hlýnun á ný. Hún stendur enn yfir. Sé 
litið þúsundir ára aftur í tímann, eða hundruð þúsunda ára, er líka 
að finna ummerki um smáar og miklar veðurfarsbreytingar. Slíkar 
sveiflur eru hluti af framvindu náttúrunnar. Þær eiga sér margar, sam-
þættar orsakir. Nútíma samfélög hafa orðið til og stækkað mjög hratt á 
skömmum tíma. Tuttugasta öldin einkenndist af stöðugu veðurfari sem 
samfélögin gátu aðlagast. Loftslag hlýnaði reyndar hægt, sé horft fram 
hjá staðbundinni kólnun hér og hvar, en ekki til verulegra óþæginda. 
Síðustu tvo til þrjá áratugi hefur allt í einu orðið breyting á. Veðurfar 
hlýnar óvenju hratt. Eina sjáanlega skýringin er aukin loftmengun og 
hnignun gróðurs en hvort tveggja má rekja til athafna mannsins. Hvað 
er að gerast og hvað ert til ráða? 

Gróðurhúsalofttegundir  
og áhrif þeirra
Hvorki súrefni né nitur, sem eru 
aðalefni lofthjúpsins, halda hita að 
jörðinni. Það gera hins vegar t.d. 
vatnsgufa, koldíoxíð (samband súr-
efnis og kolefnis) og metan (samband 
vetnis og kolefnis). Þessi efni eru mjög 
áhrifamikil þótt þau séu aðeins í litlum 
mæli í lofti (koldíoxíð nær um 0,04%) 

vegna þess að þau hækka meðalhitastig 
á jörðinni og gera hana byggilega. Ella 
væri frost allt árið í Evrópu. 

Hringrás efna
Vatn gufar upp af jörðinni og úr sjó. 
Vatnsgufan þéttist og fellur sem úr-
koma en vatnið rennur í sjó, ofan- 
eða neðanjarðar. Koldíoxíð losnar 
úr jörðinni t.d. í eldgosum og á jarð-

hitasvæðum, kemur frá lífverum (við 
öndum því t.d. frá okkur) og losnar við 
bruna (tré, kol og olía). En lofttegundin 
binst líka í miklum mæli. Jurtir binda 
hana með ljóstillífun og losa súrefni. 
Gríðarlegt magn binst í höfum. Metan 
kemur t.d. frá húsdýrum og úr rotn-
andi, lífrænum leifum. Í heild verður 
til flókin hringrás. Hún viðheldur völtu 
jafnvægi milli losunar og bindingar en 
með smáum og stórum sveiflum af því 
náttúran er ekki kyrrstæð. Til dæmis 
getur eldgos eða aukin sólgeislun 
valdið uppsveiflu. 

Stærstu loftslags- 
sveiflurnar
Fyrir 2-3 milljón árum hófst nýtt veður-
farsskeið á jörðinni (um orsakir verður 
ekki fjölyrt hér) sem við köllum ísöld. 
Að minnsta kosti 20 sinnum hefur 
hitastig lækkað mikið og jöklar og ís 
þakið mest allt norðurhvel jarðar. Slík 
jökulskeið standa í allt að 100.00 ár. Á 
milli þeirra hækkar hitastigið hratt og 
ástandið verður svipað og við þekkjum 
nú. Slík hlýskeið eru 10.000-30.000 ára 
löng og þá er meira um gróðurhúsa-

lofttegundir en á jökulskeiðum. Okkar 
hlýskeið hefur staðið í um 11.000 ár 
og því mun næsta örugglega ljúka í 
fjarlægri framtíð. Á hlýskeiðum verða 
ávallt loftslagsbreytingar og það á 
raunar líka við um jökulskeiðin. Tvær 
jökulframrásir einkenna svokallaðan 
síðjökultíma (frá ca. fyrir 14.300 árum 
þar til fyrir um 10.000 árum)

Koldíoxíð eykst
Hægt er að sjá koldíoxíðinnihald lofts 
langt aftur í tímann í borkjörnum úr 
jöklum. Það hefur breyst á ýmsa vegu, 
hundruð þúsunda ára aftur í tímann. 
Núna er innihaldið óvenju hátt og 
hærra en það hefur verið á hlýskeiði 
okkar, og raunar lengur en það, í allt 
að 800.000 ár. Auk þess eykst magnið 
í lofti hraðar en áður. Mælingar sýna 
að á hálfri öld hefur það aukist um 
a.m.k. 20 % en það tímabil einkenndist 
af mikilli losun efnisins vegna þess að 
menn hafa brennt eldsneyti úr efnum 
sem féllu til við kolefnisbindingu fyrir 
langa löngu og voru gafin í jörð með 
afar litlum áhrifum á andrúmsloftið. 
Heildarlosunin er orðin afar mikil, 
varla ekki 10 milljörðum tonna af 
koldíoxíði ári. 

Óþægileg viðbót
Kolefniseldsneyti úr jörð (kol, gas, olía) 
er notað við meirihluta raforkufram-
leiðslu heimsins, til hitunar og við 
flutninga og samgöngur. Bruninn bætir 
ekki nema milli 15 og 20% við nátt-
úrulega losun koldíoxíðs, sem nemur 
50-60 milljörðum tonna. En kolefn-
isbindingin hefur ekki undan þannig 
að þessi aukning, af stærðargráðunni 
allmargir milljarðar tonna, verður 
mikið til eftir í loftinu á hverju ári og 
er nú 400 milljónustu hluta markinu 
náð. Og þótt aukninginn komi fram 
á þriðja aukastaf eftir kommu í mæli-
tölunni (hún er í pró mill flokknum!), 
dugar viðbótin til verulega aukinna 
gróðurhúsaáhrifa. 

Minni binding  
– hærra hitastig
Margt hjálpast að við að rýra bindingu 
koldíoxíðs. Þegar hafið hitnar, binst 
minna af lofttegundinni. Og enn 
fremur: Gróður í flestum heimsálfum 
er á undanhaldi. Í stað skóga kemur 
lágróður eða akrar, flatarmál gróður-
lendis minnkar og eyðimerkur stækka, 
en menn leggja undir sig fleiri athafna-
svæði. Við hækkandi hitastig gufar 
meira upp af vatni með tilheyrandi 
gróðurhúsaáhrifum. Losun metans 
eykst vegna fleiri húsdýra og mikilla 
leifa rotnandi efnis frá mönnum. Allt 
veldur þetta hlýnun andrúmsloftsins 
eða ýtir undir náttúrulega uppsveiflu, 
ef svo ber undir. Um leið bendir allt 
til þess að höfin súrni hægt og bit-

andi. Hækkað sýrustig veldur öllum 
lífverum sem innihalda kalk vaxandi 
vandræðum; kóröllum, skeldýrum og 
kalkþörungum, svo eitthvað sé nefnt. 

Aukin orkuþörf
Mannkynið stækkar hratt og kröfur 
um aukinn hagvöxt eru því miður of 
eindregnar og allt of fáir átta sig á því 
að önnur viðmið hagsældar en hreinn 
hagvöxtur þurfa að verða ofan á. Þrátt 
fyrir vaxandi orkuframleiðslu án los-
unar gróðurhúsagasa (vatnsafl, jarðhiti, 
vindur, kjarnorka o. fl. ) er ekkert lát á 
aukinni orkuframleiðslu með kolefn-
iseldsneyti. Lífstíll í iðnríkjunum er 
afar orkufrekur og íbúar þróunarlanda 
óska sér betra lífs. Þeir ýmist leita þess 
sama eða berjast við sárustu fátækt, 
eftir því hvar borið er niður, og geta 
ekki notað næga vistvæna orkugjafa 
og ganga víða um of á gróður í löndum 
sínum. Allt leiðir enn til aukinnar los-
unar þrátt fyrir tilraunir til að taka-
marka hana. 

Er allt í lagi? 
Stundum heyrist í fólki sem telur 
ástandið eðlilegt, segir hlýnunina af 
náttúrunnar völdum einnar og að óþarfi 
sé að takmarka losun gróðurhúsaloft-
tegunda frekar en orðið er. Miðað við 
sólvirkni og fyrra innihald gróðurhúsa-
lofttegunda í lofthjúpnum, er núverandi 
staða óeðlileg og aukningin óeðlilega 
hröð. Mat alþjóðanefnda á losun og 
bindingu sýnir að losun manna á helstu 
gróðurhúsalofttegundum verður að 
mestu eftir í loftinu. Óþægindi og fjár-
hagstjón vegna hlýnunar aukast með 
ári hverju. Við þessar aðstæður er ekki 
unnt að una, aðgerðarlaus. Þess vegna 
grípa æ fleiri þjóðir til mótvægisað-
gerða. Mikill meirihluti sérfræðinga 
og fjölmargar alþjóðastofnanir styðja 
þetta grunnálit, rétt eins og það álit 
að meirihluti þekktra kolefniselds-
neytisnáma verði að fá að vera ónýttur 
ef vel á að fara. 

Staðan nú
Meðalhiti á jörðinni hefur hækkað um 
vel rúmt eitt stig á hátindi iðnvæðingar-
tímans. Sums staðar er hlýnunin yfir-
máta augljós og það stefnir núna í að 
hlýnunin verði 3-4 stig á heimsvísu, 
langt yfir það sem er talið ásættanlegt. 
Ársmeðalhiti á Íslandi undanfarinna 
nokkurra ára er nálægt 2 stigum hærri 
en hann var fyrir fáeinum áratugum. 
Veður er lausbeislaðra en áður. Yfir 95% 
jökla á norðurhveli jarðar minnka hratt. 
Það hækkar um 3 mm á ári í sjó og nú 
herðir á hækkuninni. Lífríki landa og 
sævarins tekur hröðum breytingum. 
Enda þótt sumt verki með jákvæðum 
hætti, eru heildaráhrifin neikvæð og 
smám saman kosta viðbrögðin gíf-
urlegar fjárhæðir, auk þess sem líf 
milljónatuga raskast til frambúðar. 

Ábyrgð manna
Erfitt er að aðskilja náttúrulegar orsakir 
þess að meira er um gróðurhúsaloft-
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af Hamefa-skápum
Margar stærðir

Svartir / Beinhvítir

20 %

„Mannkynið stækkar 
hratt og kröfur um 
aukinn hagvöxt eru því 
miður of eindregnar og 
allt of fáir átta sig á því 
að önnur viðmið hag-
sældar en hreinn hag-
vöxtur þurfa að verða 
ofan á.“ 



Ekki gleyma að kjósa!

Ost veltir lítil þúfa þungu hlassi

Hvað vilt þú í þínu hverfi?
Rafrænar hverfakosningar um verkefni í þínu hverfi standa yfir 17. – 24. febrúar.

Notaðu rafræn skilríki eða íslykil til að komast inn á kosningavefinn.

kjosa.betrireykjavik.is

1121.  Febrúar 2015 REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

tegundir en áður og manngerðu orsak-
irnar. Hitt er orðið augljóst: Viðbót 
mannanna dugar til að skýra mikið af 
hlýnuninni. Um leið og hún er tekin 
að valda meiri vandræum en gagni, er 
skylda okkar að aðhafast hvaðeina sem 
getur linað þessi áhrif eða, og það væri 
æskilegt, snúið þróuninni svo kyrfilega 
við að náttúrulegar sveiflur einar hafi 
áhrif á lífsskilyrðin. Almenningur, sér-
fræðingar, stjórnvöld og fyrirtæki verða 
að vinna saman að úrlausnum og inn-
leiða vistvæna lífshætti alls mannkyns 
miklu hraðar en nú tíðkast. 

Horfurnar 
Langtímaspár um þróun veðurfars eru 

mjög flóknar og fremur óvissar. Það 
liggur í eðli viðfangsefnsins og því að 
veðurfar ræðst af mörgum þáttum sem 
verka saman. 

Spálíkön gera ráð fyrir allt frá 1-2 
stiga hækkun meðalhitastig á jörðu 
upp í 4-5 stig á allmörgum áratugum 
en engin líkön spá lækkun. Aðeins fáir 
þættir eru teknir með í reikningana og 
óvissa því veruleg en tilhneigingin er 
ljós: Það hlýnar fremur hratt, áfram 
hækkar í sjó og miklar breytingar verða 
á lífríkinu. 

Áhrifin í okkar heimshluta
Á 21. öldinni stefnir í að veðurfar hér 
um slóðir líkist æ meir því sem var t.d. 

í Skotlandi fyrir 2-3 áratugum. Jöklar 
minnka um hluta úr prósenti á ári. Sjór 
hækkar um a.m.k. 10-15 cm á hverjum 
aldarfjórðungi. Kulvísum tegundum 
fjölgar í landinu, og við það, en aðrar 
færa sig norðar. Nýjar siglingaleiðir 
opnast sennilega í norðrinu en verða 
lengst af erfiðar. Aukin eftirspurn 
verður eftir vistvænni orku og vatni. 
Þótt ekki finnist traust merki þess að 
hafstraumar breytist, getur það gerst 
og jafnvel með ófyrirsjáanlegum af-
leiðingum. Súrnun hafsins vekur ugg. 

Áhrifin á heimsvísu
Vera má að þótt sumt af því sem kann 
að gerast sé Íslendingum hagfellt er 

annað það ekki og á heimsvísu eru 
mikil áhrif hlýnunar að meirihluta 
talin neikvæð. Einungis hækkun sjáv-
arborðs, um 0,5-2 metra á 21. öldinni 
en breytilegt eftir svæðum, veldur æv-
intýralegri röskun og kostnaði. 

Mótvægisaðgerðir  
í stórum mælikvarða
Andspyrna, bundin var í Kyoto-
-samkomulaginu, er of veik til þess 
að gera gæfumun. En hún hófst með 
þessu skrefi og nú er verið að undir-
búa næstu og mun mikilvægari að-
gerðir, næst nú í haust í Kaupmanna-
höfn, COP 21. Breytt orkuframleiðsla, 
nýjar tegundir eldsneytis, breyttar 

samgöngur, ný velferðarviðmið, 
styttri flutningar um heim allan og 
minni orkueyðsla er meðal þess sem 
verður að taka fyrir um leið og kolefn-
isbinding er aukin, gróðurvernd styrkt 
og unnið að því að útrýma fátækt og 
örbirgð í heiminum. 

Mótvægisaðgerðir félaga, 
fyrirtækja og einstaklinga
Á Íslandi blasa mörg verkefni við: 
Meiri og markvissari gróðurvernd, 
aukin ræktun trjáa og uppgræðsla 
lands, endurheimt votlendis, minni 
losun skaðlegra lofttegunda í fram-
leiðslu, frá skipaflota og bílaflota, 
bættar almenningssamgöngur, aukin 
orkusparnaður, lífsferilsgreiningar 
framkvæmda (reiknuð losun frá 
öllum þáttum þjónustu, framleiðslu 
og mannvirkjagerðar), aukinn land-
búnaður heima fyrir, styttri vöru-
flutningsleiðir og vistvænna heim-
ilshald. Sérhver einstaklingur telur, 
einnig hvert heimili sem leitar að 
réttum lífsstíl. Menn spyrja: Hvað 
get ég gert? 

Bjartsýni eða…? 
Eðlileg viðbrögð við umhverfis-
breytingum eiga ekkert skylt við 
dómsdagsspár eða tilraunir til að 
vera „stikkfrí“ frá losun mengandi 
efna. Það er ástæða til bjartsýni og þá 
einkum til aukinnar samvinnu milli 
ríkja í þessum efnum. Hér á landi 
eykst umræða og fræðsla. Það eru 
forsendur árangursríkra viðbragða 
ekki síður en sú krafa að stjórnvöld 
taki stór skref en horfi síður til þeirra 
sem hafa hagsmuni af því að gera sem 
allra minnst eða taka þátt í olíu- og 
gaslindakapphlaupi á norðurslóðum. 

Ari Trausti Guðmundsson er jarð-
vísindamaður og rithöfundur.

„Á Íslandi blasa mörg verkefni við: Meiri og markvissari gróðurvernd, aukin ræktun trjáa og uppgræðsla lands, endurheimt votlendis, minni losun skaðlegra 
lofttegunda í framleiðslu, frá skipaflota og bílaflota, bættar almenningssamgöngur, aukin orkusparnaður,“ segir ari Trausti meðal annars í greininni. 

Mynd: Reykjavíkurborg.
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MATARSÍÐA SVAVARS

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Matarvor í Reykjavík
Hin bjartsýnustu meðal okkar 
þóttust finna vorlykt í lofti í vik-
unni. Meira að segja hinir svart-
sýnni sáu sólarglætu þegar rofaði 
til í umhleypingunum, hafi þeir á 
annað borð gjóað augum til himins. 
En hvort sem fólk orkar að líta upp 
úr hversdagserlinum eða hvorum 
hópnum það tilheyrir – tíminn 
líður og vorið nálgast. Hvort sum-
arið verður jafn blautt og leiðinlegt 
í Reykjavík eins og í fyrra, vitum 
við ekkert um. Spár manna um 
veðurblessun eru líklega á ýmsa 
vegu og markast ef til vill meira af 
þeirra eigin geðslagi og karakter 
heldur en vísindum. En það liggur 
hins vegar fyrir að um þetta leyti 
árs eru margir að skipuleggja sum-
arleyfin sín. 

Hugurinn leitar út
Sum okkar ætla að taka sér ærlegt frí 
á sólarströnd og slappa rækilega af í 
sumar, en aðrir leita að meiri upplifun 
í fríinu, hvort sem er innanlands eða 
utan. Snemma á vorin er vinsælt að 
skreppa í stuttar borgarferðir út fyrir 
landsteinana. Náttúran lifnar fyrr við 
eftir vetrardvalan eftir því sem sunnar 
dregur og margir hafa komist upp á lag 
með að taka forskot á vorsæluna með 
því að skjótast annað hvort til Evrópu 
eða vestur um haf. Víða er líka hægt 
að krydda dvölina með því að upplifa 
matarmenningu vorsins á staðnum og 
gera sér ferð á matarmarkaði. 

Matarmarkaðir  
eru borgarkrydd
Hefðbundnir matarmarkaðir á norð-
urhveli eiga það flestir sammerkt að 
verða fjölbreyttari og skrautlegri í hlut-
falli við hækkandi sól. Á haustinn er 
úrvalið víða orðið sláandi fjölbreytt 
og höfgur angann fyllir hugskot ferða-
langsins sælutilfinningu sem getur 
orðið að ljúfri minningu og haldreipi 
þegar vetur gengur í garð hér heima. 
Matarblaðamaður er í hópi þeirra sem 
hefur unun af því að heimsækja sveitir 
og borgir beggja vegna atlantsála, hvort 
sem er að hausti eða vori, en vill svo 
vera heima og nóta þeirra fáu vikna 
sem sumar er á Íslandi. 

Af hverju ekki hér? 
Í hverri ferð mataráhugamannsins eru 
heimsóknir á matarmarkaði fastir liðir 
og ómissandi hluti ferðalagsins. Hvort 
sem leiðin liggur á hinn fræga fisk-
markað í Seattle, lítinn hverfismarkað 
í Berlín, til ostasölukonunnar sem 
falbýður ógerlisneydda ostinn sinn 
á gangstétt í skugga evrópska seðla-
bankans í Frankfurt eða stærsta epla-
markað heimsins í Almaty í Kazakstan, 
þá skýtur alltaf sömu hugsun niður í 
kollinn. Af hverju getum við ekki gert 
eitthvað svipað þessu heima á Íslandi? 
Svarið er auðvitað það að við getum 
það!

Við höfum allt sem þarf
Undanfarin ár hefur matarmarkaði 
Búrsins vaxið ásmegin. Í nokkur skipti 
hefur hann verið haldinn í Hörpu – 
þar sem fullt hefur verið út úr dyrum. 
Framleiðendur hafa keppst um að 
bjóða þúsundum gesta upp á fram-
leiðsluvörur sínar, kjöt, osta, brauð og 
alls kyns góðgæti. Nokkrir af flottustu 
veitingastöðum borgarinnar sýndu 
hvað í þeim býr með því að elda og 

framreiða götumat í Fógetagarðinum 
síðasta sumar. Á sumrin eru líka alls 
kyns matarmarkaðir hér og þar um 
landið, ýmsar matarhátíðir eru haldnar 
og almennt mikil ánægja með slíkt 
meðal gesta, framleiðenda og samfé-
laganna sem þetta hefur áhrif á. 

Matarkistan Ísland
Svo ekki sé nú minnst á þá dagljósu 
staðreynd að við Íslendingar sitjum 
á matarkistu. Erfitt er að finna stað 
í veröldinni þar sem meira úrval er 
af ferskum úrvals fiski en hér. Við 
eigum líka sauðfjárstofn sem gefur af 
sér kjöt sem tekur öllu öðru fram – sé 
nokkurt mark takandi á alþjóðlegum 
smanburðarprófunum. Grænmetið er 
svo alger sér kapítuli, hreint, bragðgott 
og ferskt. Þar eykst úrvalið ár frá ári. 
Þökk sé jarðhita og raflýsingum, þá 
getum við keypt okkur sólkin í rekj-
anlegum grænmetispoka í hörðustu 
vetrarveðrum. En hér er hins vegar 
ekki að staðaldri rekin matarmarkaður 
eins og í svo mörgum öðrum menn-
ingarborgum. 

Aðdráttarafl  
fyrir ferðamenn
Hlýtur ekki að mega gefa sér að af 
þeirri milljón ferðamanna sem menn 
eiga von á hingað árlega, sé töluverður 
fjöldi sem vill kynnast mat og mat-
armenningu þjóðarinnar. Jú, það er 
alveg gefið. Alþjóðlegar rannsóknir 
sýna að líklega er hægt að skilgreina 
vænan hluta þeirra sem matarferða-
menn. Veglegur matarmarkaður yrði 
því áhugaverður viðkomustaður fyrir 
þetta fólk, svo ekki sé nú minnst á 
hversu mikil lyftistöng fyrir borgina 
og til mikils ánægjuauka fyrir okkur 
heimamenn. Í þessu ljósi eru nýlegar 
hugmyndir Snædísar Bjarnadóttur 
arkitekts einkar áhugaverðar. Þær snú-
ast um andlitslyftingu á Hlemmtorgi 
og að þar verði matarmarkaður. Blaðið 
fékk vinsamlegt leyfi hjá Snædísi til að 
birta myndirnar hér á síðunni, svo fólk 
geti betur séð fhvað um er að ræða. 

Þetta var mastersverkefni hennar við 
arkitektaháskólann í Árósum og eins 
og myndirnar bera með sér hefur hún 
lagt mikla hugsun í verkið. 

Kórónar miðborgina
Þetta er hins vegar ekki fyrsta hug-
myndin um fastan matarmarkað í 
Reykjavík. Hilmar Þór Björnsson 
arkitekt hefur verið óþreytandi við 
að halda þessari hugmynd á lofti og 
kynnt ýmsar hugmyndir í þessa veru 
á bloggsíðu sinni. Þar gerir hann líka 
hugmynd Snædísar góð skil. Hilmar 
dregur hins vegar fram það sem að 
mati undirritaðs greinir þessa hug-
mynd frá öðrum. „Í dag minnkar lífið 
á Laugarveginum eftir því sem ofar 
dregur, og búðir þrífast ekki eins vel 
á efsta hluta götunnar.“ Með matar-
markaði á Hlemmi yrði Laugaveginum 
lokað, ef svo má segja. Matarmark-
aðurinn yrði svo eins og tappi, enda-
hnútur, kóróna eða hvaða samlíkingu 
fólk vill nota. 

Borgin taki frumkvæði
Þegar undirritaður hafði samband 
við Hjálmar Sveinsson, formann um-
hverfis- og skipulagsráðs borgarinnar, 
lýsti hann hrifningu sinni og sagðist 
lítast vel á þessa hugmynd. En á þó 
eftir að skoða þetta allt saman og mat-
armarkaður við Hlemm er ekki enn 
kominn til neins konar efnislegrar um-
fjöllunar í borgarkerfinu. Það virðist 
því vera langt í land. Nema að áhrifa-
menn í borginni taki sig einfaldlega til 
og keyri í gegn þessa hugmynd - eða 
einhverja álíka. Góður og vel hugsaður 
matarmarkaður í borginni yrði líklega 
lyftistöng og íbúum og ferðamönnum 
til gleði og ánægju sem myndi styðja 
við vaxandi og frábæra flóru veitinga-
staða í borginni. Kannski erum við að 
horfa fram á sannkallað matarvor í 
Reykjavík? Undirrituðum gæti jafnvel 
dottið í hug, þar sem hann sæti yfir 
ferðplönum fjölskyldunnar suður í 
Hafnarfirði, að fara til Reykjavíkur í 
vorborgarferð.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

Tryggið ykkur miða
565 5900

midi.is
www.ga�araleikhusid.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
þrjár leiksýningar =  þrjú hlátursköst

Farsi fyrir alla �ölskylduna

Svo..fyndið og  svo..satt
 

Frumsýning 21. febrúar
Sunnudagur 22. febrúar kl 13.00
Sunnudagur 1. mars kl. 13.00
Sunnudagur 8. mars kl 13.00 

Sunnudagur 22. febrúar kl 20.00 Aukasýning
Fimmtudagur 26. febrúar kl. 20.00 Uppselt
Fimmtudagur 12.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars kl 20.00 Uppselt

Föstudagur 27. febrúar kl 20.00 
Föstudagur 6. mars kl 20.00 
Föstudagur 13.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars Uppselt

Stórt læk ..ógeðslega fyndin

Víkingastræti 2 Hafnar�örður
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Fermingar-
hárskraut 
 

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 44  S. 562 2466

Vertu vinur okkar
á facebook

Sendum í póstkröfu

Kristalsteinar kr. 290 stk

Blómakransar kr. 1500.

Fallegir krossar, semelíuarmbönd 
og fermingarhanskar í miklu 
úrvali.

Helgi Hrafn er bæjarlistamaður Seltjarnarness: 

Gaf tónlistarskólanum verðlaunin
Helgi Hrafn Jónsson tónlist-

armaður hefur verið út-
nefndur bæjarlistamaður 

Seltjarnarnesbæjar. Þetta var gert á 
föstudag fyrir viku. Verðlaunaféð 
ætlar hann að gefa Tónlistarskóla Sel-
tjarnarness. 

Helgi Hrafn, sem fæddur er árið 
1979, hefur starfað við tónlist, að 
miklu leyti erlendis um langt skeið, 
bæði austan hafs og vestan. Í febrúar 
var frumsýnt nýtt verk Falk Richters 
við Borgarleikhúsið í Frankfurt sem 
Helgi Hrafn samdi tónlist við í sam-
starfi við Valgeir Sigurðsson. Árið 
2012 samdi Helgi Hrafn tónlist við 
verkið For the Disconnected Child, 
sem pantað var af Þjóðaróperunni í 
Berlín og er hann jafnframt einn þátt-
takenda í sýningunni sem söngvari 
og hljóðfæraleikari. Sýningin er nú að 
hefja sitt fjórða starfsár og hefur m.a. 
hlotið verðlaun sem besta leiksýningin 
í Berlín. 

Helgi Hrafn hefur einnig gefið út 
sex plötur með eigin verkum þar sem 

hann syngur og leikur ýmist á gítar eða 
píanó. Undanfarin ár hefur hann jafn-
framt leikið á hundruðum tónleika, 
auk annarra verka. 

Verðlaunaféð, eina milljón króna, 
ætlar Helgi Hrafn að láta renna til 
Tónlistarskóla Seltjarnarness, en þar 
hóf hann nám á básúnu sex ára gamall. 

Samhjálp flytur 
í Kópavog
Höfuðstöðvar Samhjálpar, 

samtaka sem lengi hafa 
starfað að ýmsum góð-

gerðarmálum, voru nýlega fluttar í 
Hlíðarsmára í Kópavogi. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá samtökunum. 

Samtökin halda nú um stundir 
fjáröflunarmarkað í Ármúla 11 í 
Reykjavík. Vörður Levý Traustason 

hjá Samhjálp segir að vel hafi gengið 
en nú vanti vörur á markaðinn. Þarna 
hefur verið seldur fatnaður, íþrótta-
vörur, gler, postulín og leikföng svo 
nokkuð sé nefnt. Samhjálp hefur 
starfað í áratugi og meðal annars 
sinnt meðferðarstarfsemi og rekið 
kaffistofu og gistiskýli fyrir útigangs-
fólk í Reykjavík. 

Helgi Hrafn ásamt konu sinni Tinu Dickow.

ég að það sé ekki meiri þensla í neinni 
atvinnugrein á Íslandi nema í því. Eftir-
spurnin er gríðarleg og við heyrum það 
bara í tengslum við mönnun í ferða-
þjónustu fatlaðra. Það er ekkert auðvelt 
að fá fólk til starfa meðal annars vegna 
þess að það er mjög mikil eftirspurn 
eftir þessu starfsfólki. Þá væntanlega 
eru launin og launamyndun í samræmi 
við það.“ 
- Kannski skýrist krónískur vandi við að 
fá fólk einmitt á því að launin eru ekki 
hækkuð af verktökunum? 

„Það væntanlega leysir sig þá sjálft. 
Ef þú ert einkaaðili og borgar of lág 
laun þá færðu engan í vinnu. Þá þarftu 
væntanlega bara að hækka launin.“ 
- Það gerist þó varla af sjálfu sér og varla 
ef útboðsgreiðslurnar bera það ekki? 

„Þá verður þú að skoða hvort þú getir 
náð fram hagræðingu með öðru móti 
en í launaliðinum.“ 
- Er pólitísk sátt um útboð jafnvel þar 
sem afleiðing þeirra eru verri kjör starfs-
manna? 

„Nei ef það er hægt að sýna fram á 
að það sé það sem fyrst og fremst gerist 
þá verður engin pólitísk sátt um það.“

Byggðasamlög  
til vandræða
„Það er almennt með þessi byggða-
samlög, svo ég segi það bara beint út, 
að oft erfitt að átta sig á nákvæmlega 

hvar ábyrgðin liggur og hvar ákvarð-
anir eru teknar,“ segir Halldór Auðar 
Svansson, oddviti Pírata í borgarstjórn. 
„Þetta með ferðaþjónustu fatlaðra varp-
aði ljósi á að það þyfti að taka það fastari 
tökum.“ 
- Ef þið horfið upp á dæmi þar sem hag-
ræðingunni er náð á baki starfsmanna. 
Er þá enn pólitískur stuðningur fyrir 
slíkri hagræðingu? 

„Þetta er ekki til eftirbreytni. Ef 
við tökum ferðaþjónustu fatlaðra sem 
dæmi þá virðist vera að mikið vinnuá-
lag sé þáttur í mistökunum og að gæði 
þjónustunar eru ekki eins og æskilegt 
er.“ Hann segir vert að spyrja hvort 
þetta sé viðunandi fórnarkostnaður við 
hagræðingu. „Viljum við hagræðingu 
með lækkuðum launum og þá til-
heyrandi í raun þjónustuskerðingu.“ 
Í stöðufærslu á Facebook síðastliðinn 
miðvikudag bendir Halldór á hið 
mikla álag. „Starfsfólkið kvartar svo 
sem ekki en álagið er greinilega mikið 
- bílstjórinn vinnur til dæmis 11 tíma 
á dag, byrjar snemma morguns og er 
að fram á kvöld án mikilla hléa,“ segir 
í færslunni. Bílstjórar kvarta einmitt 
undan mikilli vinnu og lágu tímakaupi. 
Þá virðist Strætó undanþeginn reglum 
um hvíldartíma bílstjóra. 

Áhrifalítil
„Við teljum að grunnþjónusta eigi að 

vera rekin af hinu opinbera,“ segir Sóley 
Tómasdóttir, oddviti VG. „Almennt séð 
erum við mjög lítið hrifin af útboðum 
meðal annars vegna hagsmuna starfs-
fólks, vegna hagsmuna starfsmanna 
en ekki síður vegna fjárhagslegra 
og faglegra raka.“ Hún bendir á að 
ákvörðunin um útboð á akstri Ferða-
þjónustu fatlaðra hafi verið tekin áður 
en VG komst í meirihluta. „Varðandi 
Strætó þá er það rekið af sveitarfé-
lögunum á höfuðborgarsvæðinu og VG 
er einn af fjórum flokkum í meirihluta 
í einu af þessum sveitarfélögum. Áhrif 
VG á þessi mál eru minni en mér 
þætti æskilegt. Áhrif okkar eru ansi 
takmörkuð þarna.“ Í samstarfssamn-
ingi borgarstjórnarmeirihlutans segir 
að á kjörtímabilinu verði það megin-
reglan að borgin sjái um rekstur leik- og 
grunnskóla og velferðarþjónustu. Það 
eigi þó ekki við útboð sem þegar eru 
komin til framkvæmda. Sóley segir VG 
telja almenningssamgöngur til grunn-
þjónustu. Þá benti hún á að VG hefði 
ítrekað gert athugasemd við útboð á 
akstri við ferðaþjónustu fatlaðra.

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir náðist 
ekki í fulltrúa Samfylkingarinnar við 
vinnslu fréttarinnar. Dagur B. Eggerts-
son, borgarstjóri, svaraði ekki beiðnum 
um símtal sökum þess að hann er í vetr-
arfríi. Beiðni um viðtal var send áður 
en borgarstjóri hóf fríið.
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Kakan
Kökunni er ekki jafnt skipt. 

Frekjurnar komu fyrst og tóku 
hálfa kökuna. Flúðu svo inn 

í herbergi og læstu. Hinir eru látnir 
slást um rest. Öðru hverju heyrist í ein-
hverjum að það eigi að reyna að skipta 
henni upp á nýtt. Hirða græðgina af 
frekjunum. En flestar tilraunir til þess 
hafa misheppnast.

Valkostirnir eru tveir. Halda áfram 
að bítast um síminnkandi köku, eða 
baka aðra. Í bókinni The Conquest 
of Bread skrifaði anarkistinn Peter 
Kropotkin að það myndi aldrei ganga 
að stela kökunni til baka, því eignar-
upptaka væri alltaf séð sem óréttlát. 
Eina í stöðunni væri að tryggja að 
skiptingin yrði réttlát til framtíðar og 
halda svo áfram að baka.

Íslenska kakan er pínulítil. Það sést 
best á því að fólki finnst milljón há tala. 
Fólk nöldrar yfir sendiráðum og dag-
peningum. Vandamálið er að flestir á 
Íslandi eiga aldrei eftir að sjá milljón.

Það er alltaf pínlegt þegar fólk leggst 
gegn því að baka fleiri kökur, á þeim 
grundvelli að hingað til hafa frekjurnar 
alltaf tekið helminginn. Auðvitað 
verður að stöðva frekjuna, en það er vel 
hægt að gera það á meðan nýjar kökur 
eru í ofninum. Það þarf ekki að gera 
annað, svo hitt. Mér finnst bæði betra.

Ríkisstjórnir á íslandi eru tvenns-
konar. Ýmist frekjur eða nöldrarar. 
Frekjustjórnirnar, eins og sú sem er 
við völd núna, sölsar undir sig kök-
una alla og gefur bara vinum sínum. 
Nöldurstjórnirnar rífast um hvernig 
eigi að skera kökuna, en vilja helst ekki 
baka neitt nýtt.

Íslenskur iðnaður er einsleitur. Hann 
er niðurdrepandi í fábreytni sinni. Við 
sóum stöðugt tækifærum: gefa verð-
mætin lægstbjóðenda í skiptum fyrir 
reglulega launaseðla. Það er fávita-
háttur. Við þurfum fjölbreytni - verð-
mæta fjölbreytni.

Það er kominn tími til að við 
stofnum bakarí. Ekki bara til að baka 
ál og fisk, heldur allskonar góðgæti. 
Drífum okkur, og uss, ekki segja frekj-
unum.


