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Ólíkar upplýsingabeiðnir bæjarins til Vodafone vegna símnotkunar: 

Fengu símagögnin rafrænt
Að minnsta kosti tvisvar var óskað 

eftir því við Vodafone að sendar 
yrðu upplýsingar til Hafnar-

fjarðarbæjar um símnotkun. Fram kemur 
í tölvupósti frá yfirmanni hjá Vodafone til 
bæjarins að gögn sem bærinn bað um yrði 
sett á „Mínar síður“ hjá bænum. 

Fram hefur komið að bæjaryfirvöld 
óskuðu eftir því við Vodafone að fá upp-

lýsingar um símtöl úr símkerfi bæjarins, 
jafnframt að hvort „einhver sími Hafnar-
fjarðarbæjar“ hefði hringt í númer tiltekins 
starfsmanns hjá bænum á tilteknu tímabili. 
Einnig var óskað eftir upplýsingum um í 
hvaða númer hefði verið hringt úr símkerfi 
bæjarins á tilteknum tíma. 

Bærinn hefur sagt að gögnum frá Voda-
fone hafi verið eytt. 

Bæjarfulltrúar minnihlutans hafa kært 
til Persónuverndar að reynt hafi verið að 
fylgjast með símnotkun þeirra. Þeim ásök-
unum hefur verið hafnað og hefur bærinn 
raunar sagt í tilkynningu að númer kjör-
inna fulltrúa hafi ekki verið skoðuð þegar 
allt kom til alls. Oddviti Samfylkingarinnar 
segir að samt sem áður virðist skýr ásetn-
ingur hafa verið fyrir hendi.  Sjá bls. 2.

Helga Margrét, Tómas Geir og Jara, sem skipa spurningalið Fjölbrautarskólans í Garðabæ, komust í úrslit keppninnar eftir fræki-
legan sigur á Fjölbrautarskóla Vesturlands, í undanúrslitunum á miðvikudag. Þetta er í fyrsta sinn sem FG kemst í úrslit í keppninni. 
Mr verður andstæðingurinn í úrslitaþætti Gettu Betur.
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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.

„Vart efni til fordæmingar“
Hafnarfjarðarbær segir að markað 

sé með skýrum hætti í lögum 
hvernig hluthafar megi njóta arðs af 
hlutafjárframlögum sínum „og hvernig 
þeir mega aftur taka til sín frá félaginu, 
þau framlög sem til þess hafa verið 
lögð. Sé þeim lagafyrirmælum fylgt eru 
vart efni til fordæmingar á framgangi 
hluthafanna“. Þetta kemur fram í svari 
bæjarins við fyrirspurn blaðsins um 
hvort eðlilegt sé að opinberir aðilar, líkt 
og Hafnarfjarðarbær, taki fé út úr fyr-
irtæki, án þess að greiddir séu skattar. 

Greint var frá því í síðasta tölublaði 
að eigendur HS veitna, þar sem Hafnar-
fjarðarbær á um 15 prósent, hyggjast 
láta félagið greiða sér tvo milljarða 

króna út úr félaginu. Þetta er gert 
með því að lækka hlutafé félagsins sem 
þessu nemur. Allir hluthafar hafa fallist 
á gjörninginn og munu eignarhlutföll 
halda sér eftir lækkun hlutafjárins. Yrði 
féð greitt út sem arður má ætla að um 
400 milljónir króna af þessu fé myndu 
renna til ríkissjóðs, ef marka má for-
stjóra HS veitna. 

Ýmisir sem blaðið hefur rætt við 
spyrja sig spurninga um þennan gjörn-
ing, þar á meðal alþingismenn. 

Hafnarfjarðarbær fær um 300 millj-
ónir króna í sinn hlut af milljörðunum 
tveimur. Bæjarstjórn hefur samþykkt 
að fénu verði varið til að greiða niður 
skuldir.  Sjá bls. 10-11.

Garðabær semur um íþróttamiðstöð ásamt GKG og Kópavogi: 

Garðabær leggur til 220 milljónir
Framkvæmdir eru við það að 

hefjast við nýja íþróttamiðstöð 
Golfklúbbs Kópavogs og Garða-

bæjar, GKG, hefjist í þessum mánuði og 
að miðstöðin verði risin að ári. Fram-
kvæmdir eiga að kosta 660 milljónir 
króna. Kópavogur greiðir þriðjung af 
því. Garðabær annað eins og svo Golf-
klúbburinn. 

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
Kópavogs, Guðmundur Oddsson for-
maður GKG og Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri Garðabæjar undirrituðu 
samstarfssamning um byggingu Íþrótta-
miðstöðvarinnar á dögunum, en hann 
var undirritaður í bæjarstjórnarsalnum 
í Kópavogi. 

Annar stærsti 
GKG er annar stærsti golfklúbbur 
landssins . Í klúbbnum eru nú um 2.000 
félagar, 338 af þeim eru börn og ung-
lingar undir 15 ára aldri. Að auki eru 
67 iðkendur á aldrinum 16 til 18 ára og 
um 470 krakkar fara á golfleikjanám-
skeið GKG segir í tilkynningunni. Upp 
undir 900 börn og unglingar sækja því 
til GKG árlega

Eftir að gerð var þarfagreining fyrir 
golfklúbbinn, segir í tilkynningunni, var 
ákveðið að best væri að sameina innan-

húsæfingaraðstöðu og félagsaðstöðu og 
reisa íþróttamiðstöð í stað hefðbundins 
klúbbhúss. Búið er að teikna drög að 
Íþróttamiðstöðinni. Helgi Már Halldórs-
son sá um það. 

„Þörf GKG fyrir nýtt húsnæði fyrir 
æfingar- og félagsaðstöðu er brýn og 
því ánægjulegt að nú hafi verið gengið 
frá samningum og að við getum hafist 
handa. Íþróttamiðstöðin mun gera okkur 
kleyft að efla starfið okkar og fjölga fé-
lögum í GKG, „ef haft eftir Guðmundi 
Oddssyni, formanni GKG í fréttatilkynn-
ingu um þetta mál á vef Kópavogsbæjar. 

Stjarnan bikarmeistari
Meistaraflokkkur Stjörn-

unnar í körfubolta karla 
hafði betur gegn KR í 

rimmunni um bikarmeistaratitil-
inn á dögunum. Leikurinn var jafn 
og dramatískur en aðeins munaði 
tveimur stigum á liðunum þegar 

lokaflautan gall. Stjörnumenn skor-
uðu 85 stig en KR –ingar 83. Stjörnu-
menn voru átta stigum undir þegar 
tólf mínútur voru eftir af leiknum, 
en tókst með seiglu að skríða framúr 
og fara á endanum með bikarinn í 
Garðabæinn. 

Skýr ásetningur í símamálinu segir oddviti Samfylkingar: 

Segja engin lög brotin
Hafnarfjarðarbær segir í 

greinargerð sinni til Persónu-
verndar að engin lög hafi 

verið brotin, þegar símtöl starfsmanns 
voru könnuð. Greint var frá þessu um 
miðja vikuna. 

Bæjarfulltrúar minnihlutans í bæj-
arstjórn hafa kært til Persónuverndar 
að símtöl símanúmera sem skráð eru 
hjá bænum hafi verið könnuð sérstak-
lega af bæjaryfirvöldum. Gunnar Axel 
Axelsson, oddviti Samfylkingarinnar, 
segir að lagaleg ábyrgð sé ekki eini 
flötur málsins. 

„Kæra okkar til Persónuverndar 
byggði á yfirlýsingum bæjarstjóra á 
fundi bæjarráðs sem hann hefur ítrekað 
opinberlega. Tilgangur þessa hafi verið 
að kanna hvort kjörnir fulltrúar hafi 
hringt í tiltekinn starfsmann. Ef það 
kemur svo í ljós að gögnin sem óskað 
var frá símafyrirtækinu hafi ekki náð 
yfir símasamskipti kjörinna fulltrúa, 
þá breytir það engu um ásetninginn og 
hina pólitísku og siðferðislegu ábyrgð 
í málinu, enda þótt það kunni að hafa 
áhrif á hina lagalegu ábyrgð,“ segir 
Gunnar Axel í samtali við blaðamann. 

Tvær beiðnir um gögn
Bæjarblaðið Hafnarfjörður/Garðabær 
óskaði eftir gögnum frá bænum um 
það hvernig óskað var upplýsinga frá 
Vodafone um símtölin. Beiðnir voru 
amk. tvær. 

Skömmu fyrir jól var sendur póstur 
til Vodafone frá Guðmundi Ragnari 
Ólafssyni innkaupastjóra bæjarins, þar 
sem óskað var upplýsinga um „í hvaða 
númer var hringt“ úr símstöð Hafnar-
fjarðarbæjar í Strandgötu, milli kl. 11 
og 14, hinn 14. nóvember. Þá á að hafa 

verið haldinn fundur í húsnæði bæjar-
ins sem bæjaryfirvöldum var ókunnugt 
um. Starfsmaður Vodafone svarar og 
segist „geta klárað það með þér strax 
á milli jóla og nýars, við munum birta 
þessar upplýsingar á mínum síðum“. 
Guðmundur rekur svo á eftir þessu, 
með þessum orðum: „Bæjó liggur á 
bakinu á mér“. Því fylgdi svokallaður 
broskall. 

Það er um miðjan janúar að aftur er 
óskað eftir upplýsingum um símtöl. 
Aftur er spurt um 14. nóvember. Að 
þessu sinni er óskað upplýsinga um 
úthringingar úr símkerfum Hafnar-
fjarðarbæjar á milli kl. 10 og 16 þennan 

dag. „Svo allt sé skírt [svo!] hringdi 
einhver sími Hafnarfjarðarbæjar í 
viðkomandi númer á tilteknum tíma.“ 

Færri númer
„Símafyrirtækið svaraði beiðninni 
með því að afhenda yfirlit yfir öll síma-
númer sem hringt hafði verið í. Einn 
starfsmaður sveitarfélagsins annaðist 
rannsóknina og miðaði hún einungis 
að því að kanna hvort hringt hefði verið 
í þetta tiltekna símanúmer. Svo reyndist 
ekki vera og hefur öllum gögnum sem 
bárust frá símafyrirtækinu verið eytt,“ 
sagði í tilkynningu bæjarins 18. febr-
úar. 

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, Guðmundur Oddsson, formaður 
GKG og Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar við undirritun samnings 
vegna Íþróttamiðstöðvar GKG.

Framhald á bls. 14.

Hér má sjá skjámyndir af hluta tölvupóstsamskipta yfirmanns hjá bænum og 
Vodafone. Efst er spurt um símnotkun. Í miðjunni er svar Vodafone og loks 
önnur fyrirspurn frá bænum.

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri í símanum. „Bæjó liggur á bakinu á mér“ 
segir í einum töluvpósti frá Hafnarfjarðarbæ þar sem rekið var eftir upplýs-
ingum frá Vodafone.
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A
F A G M E N N S K A

M E T N A Ð U R

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 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 bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Naustavör 2
Bryggjuhverfinu í Kópavogi bygg.is

NÝTT

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

• 2ja til 4ra herb. íbúðir
• Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum
• Vandaðar íslenskar innréttingar

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586
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Úr eigin vasa?
Samkvæmt 76. grein íslensku 

stjórnarskrárinnar skal öllum, 
sem þess þurfa, tryggður í lögum 

réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, ör-
orku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 
sambærilegra atvika. Nú hafa mál skip-
ast svo í samfélaginu að skilin á milli 
þátttöku hins opinbera og einkageirans 
hvað varðar þjónustu er ekki lengur 
ljós. Í úttekt sem framkvæmd var af 
einu fremsta ráðgjafafyrirtæki heims 
Boston Consulting Group á vegum 
velferðarráðuneytisins í ráðherratíð 
Guðbjarts Hannessonar er m.a. fjallað 
um skipulag heilbrigðiskerfisins og 
ráðstöfun fjármuna. Þar kemur fram 
að bæta þurfi til muna áætlanagerð og 
árangursstjórnun í heilbrigðiskerfinu 
og einnig að stjórnvöld þurfi að hafa 
stefnu. Stjórnmálamenn eigi ekki að 
ætlast til þess að starfsfólk heilbrigð-
isþjónustunnar geti veitt fullkomna 
heilbrigðisþjónustu án þess að tryggja 

því um leið nægilegt fjármagn til að svo 
megi vera. (Jakob Falur Garðarsson, 
Heilbrigðisþjónusta og forgangsröðun, 
Viðskiptablaðið). 

Árekstrar
Í október 2012 kom út önnur skýrsla 
ráðgjafarhóps sem kanna átti einka-
rekna heilbrigðisþjónustu undir titl-
inum: Hver stendur vörð um réttindi 
og öryggi sjúklinga í heilbrigðisþjón-
ustunni? 

Það er athyglisvert að ráðgjaf-
arhópurinn telur að starf hans geti 
best orðið að gagni setji hann sig í spor 
almennings og skoði heilbrigðisþjón-
ustuna gagngert frá þeim sjónarhóli. 

Hópurinn segir m.a. : „Ljóst er að 
hinn almenni borgari metur stöðu 
sína gagnvart heilbrigðisþjónustunni 
frá ýmsum sjónarhornum. Það sem 
fyrst kemur í huga eru réttindi fólks 
til að fá heilbrigðisþjónustu sem veitt 

er og varin samkvæmt lögum. Þessi 
réttur eru hluti þess samfélagssátt-
mála sem í gildi er. Ráðgjafarhópur-
inn telur að góð sátt, skilningur og 
viðurkenning á heilbrigðisþjónustu á 
félagslegum grunni hafi almennt verið 
og sé enn til staðar hjá meginþorra 
fólks. Á síðustu tveim áratugum eða 
svo hafa spurningar þó vaknað um 
ágæti þessa sáttmála. Tvennt stendur 
upp úr í því efni. Annað lýtur að því 
hvernig staðið er að því að veita heil-
-brigðisþjónustuna, hitt tekur til jafn-
ræðissjónarmiða og lögvarins réttar 
almennings. 

Færst hefur í vöxt hér á landi að 
heilbrigðisþjónusta sé veitt jöfnun 
höndum af opinberum stofnunum 
og einkaaðilum. Almennt er viður-
kennnt að aðstæður þurfi að vera 
fyrir einkarekna heilbrigðisþjónustu 
til jafns við hina opinberu. Slíkt gefur 
færi á vali fólks og er iðulega talið 
fjárhagslega hagkvæmt. Reynslan 
frá öðrum löndum er sú að sé ekki 
skilmerkilega gengið frá reglum og 
starfsskilyrðum allra þeirra sem heil-
brigðisþjónustu veita geti komið til 
árekstra milli þessara tveggja megin 
rekstrarforma.“

Lögvarinn réttur
Þarna er komið að kjarna málsins. 
Hvað með jafnréttissjónarmiðin 

og lögvarinn rétt almennings og 
eins ef ekki er gengið út frá reglum 
og starfsskilyrðum þá getur komið 
til árekstra á milli þessara tveggja 
rekstrarforma, því öllum, sem þess 
þurfa, skal tryggður í lögum réttur 
til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, 
elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sam-
bærilegra atvika. 

Tvöfalt kerfi
Við erum öll sjúkratryggð, en er heil-
brigðiskerfið að virða lögvarinn rétt 
okkar? Tökum aðeins eitt dæmi úr 
kerfinu. Nú hefur t.d. fjölgað mjög 
í hópi fólks sem þarf á nýjum auga-
steinum að halda og var biðtími í okt 
s.l. samkvæmt upplýsingum frá Land-

læknisembættinu að 2068 einstak-
lingar eru á biðlista (hafa beðið lengur 
en þrjá mánuði eftir aðgerð). Einka-
reknar stofnanir mega framkvæma 
ákveðinn fjölda aðgerða á kostnað 
ríkisins, en þeir sem treysta sér ekki 
til þess að bíða árum saman greiða 
kostnaðinn við augasteinaaðgerðir 
úr eigin vasa. En samkvæmt upp-
lýsingum frá Landspítalanum þá er 
einhver smá munur á þeirri upphæð 
sem viðkomandi greiðir fyrir aðgerð 
og fer eftir því hvort einstaklingurinn 
er með afsláttarkort, en upphæðin fer 
ekki yfir tíu þúsund krónur. Fari við-
komandi hins vegar til einkarekinnar 
stofnunar þá greiðir hann 175 þúsund 
krónur, eða 350 þús. kr. fyrir aðgerð 
á báðum augum. Samkvæmt upplýs-
ingum frá velferðarráðuneytinu segir: 
„Ef biðtíminn er þrjú ár, hefur ráðu-
neytið í hyggju að gera öllum borg-
urum jafnt undir höfði hvað varðar 
kostnað við aðgerðina.“ 

Erum við ekki öll sjúkratryggð? Væri 
ráðuneytinu ekki hollt að fara nú að líta 
í skýrslurnar sem unnar hafa verið af 
fagfólki til þess að nýta sér þær upplýs-
ingar sem þar er að finna og vinna eftir 
þeim. Það þarf að gera þegnunum jafnt 
undir höfði, í þessu tvöfalda heilbrigð-
iskerfi sem nú ríkir. Fólk á að geta notið 
stjórnarskrárbundins réttar síns hvað 
varðar heil-brigðisþjónustu.

HAFNARFJÖRÐUR / GARÐABÆR
5. TBL. 5. 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, 
Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang.  svavar@islenskurmatur.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. Dreifing: Póstdreifing.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  13.500  E INTÖKUM  
Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  HAFNARFIRÐI  /  GARÐABÆ

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti, í bullandi ágreiningi, að gera á úttekt á 
stjórnsýslu, fjármálum og rekstri Hafnarfjarðarhafnar – tíu ár aftur í tímann.
Upphaflega kom fram tillaga frá bæjarfulltrúum minnihlutans um úttekt á 

starfsemi hafnarinnar. Meðal annars að „svara þeirri spurningu hvort hvort stjórn-
armenn í hafnarstjórn eða meirihluti hafnarstjórnar hafi í einhverjum tilvikum 
umboð til þess að hlutast til um málefni einstakra starfsmanna.“
Það blasir við að tilefnið er áminning sem pólitísk stjórn á að hafa veitt starfs-
manni hafnarinnar, eða reynt að veita. Það er altalað í bænum og langt út fyrir 
hann að fulltrúar meirihlutans hafi verulegar áhyggjur af einmitt þessu. Og með 
réttu. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru engir byrjendur í pólitík og oddviti 
Bjartar framtíðar stýrði árum saman einu stærsta stéttarfélagi landsins. Þau gera 
sér alveg grein fyrir alvarleika málsins. 
En spurningar hrannast upp, svör eru sumpart loðin, gögnum er sagt hafa verið 
eytt. Ekki fást upplýsingar um hverjir hefðu getað haft aðgang að gögnum um 
símnotkun sem bæjarstjóranum var sýnilega mikið í mun að yrði aflað.
Í staðinn var formaður Hafnarstjórnarinnar gerður út af örkinni í bæjarstjórninni 
með smjörklípu um tíu ára rannsókn. Það á greinilega ekki að skoða of náið hvort 
núverandi meirihluti hafi farið fram úr sér. Og með því að láta úttektina ná áratug 
aftur í tímann, er auðvitað verið að beina sjónum að Samfylkingunni sem hélt um 
stjórnartaumana megnið af þessum tíma. Gott og vel. Finnist spilling eða rugl, þá 
finnst það. En að hverju eru menn þá að leita?
Lykilmenn í núverandi meirihluta hafa setið í Hafnarstjórn á þessu tímabili. 
Kristinn Andersen og Ólafur Ingi Tómasson, svo dæmi séu tekin. Þeir ættu að geta 
frætt samherja sína og okkur hin um stjórnsýslu hafnarinnar, fjármál og rekstur, 
enda hafa þeir borið á henni ábyrgð. En hvert er tilefnið? Hvað gefur tilefni til 
slíkrar könnunar? Er grunur um óreglu í stjórnsýslu og fjármálum hafnarinnar 
frá 2005? Gerðist eitthvað þetta ár? Af hverju ekki að miða við 2006, 2002 eða 
1998? Ár sem kosið var til bæjarstjórnar. Engin rök hafa komið fram um tilefni 
þessarar víðtæku rannsóknar. Í öllu falli fylgir engin greinargerð með samþykkt 
meirihlutans í fundargerð bæjarstjórnar frá því á miðvikudag.
Á sama tíma er fullt tilefni til þeirrar athugunar sem minnihlutinn lagði upphaflega 
til og hún er studd gildum rökum. Oddviti Samfylkingarinnar hefur í kjölfarið lagt 
fram tólf spurningar. Þar á meðal um hina vafasömu áminningu.
Nú þarf svör. Ekki meira smjör.

Ingimar Karl Helgason

Svör eða smjör

Leiðari

Höfundur er

J. Bryndís Helgadóttir

Framhaldsskólakennari

Tveggja ára þróunarverkefni í Hafnarfirði: 

Vilja upp fyrir lands- 
meðaltal á samræmdu
Skólar Hafnarfjarðar hafa 

undanfarin 5-6 ár verið undir 
landsmeðaltali í samræmdum 

könnunarprófum og talsvert undir 
meðaltali annarra sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu. Það er eitthvað sem 
við sættum okkur ekki lengur við og 
leggjum mikla áherslu á að snúa við,“ 
segir Rósa Guðbjartsdóttir formaður 
fræðsluráðs Hafnarfjarðar. 

Á fundi ráðsins á dögunum var sam-
þykkt að efna til samstarfs við leik-
-og grunnskólana í bænum um nýtt 
þróunarverkefni sem beinist að því 
að bæta námsárangur í öllum skólum 
bæjarins. Fjallað er um málið á vef 
Hafnarfjarðarbæjar. 

Þróunarverkefnið er hugsað til 
tveggja ára og beinist að því að efla 
læsi, virkni og námsáhuga á öllum 
námssviðum og námsgreinum, með 
sérstakri áherslu á íslensku og stærð-
fræði. 

„Þetta þróunarverkefni sem nú 

hefur verið samþykkt að ráðast í er 
góð viðbót við það en mun leggja sér-
staka áherslu á íslensku og stærðfræði. 
Þessi verkefni styðja því vel hvort við 
annað. Við höfum allt til alls hér í 
Hafnarfirði til að verða í fararbroddi, 
frábært starfsfólk, skóla og nemendur 
og það þarf að komast að því hvað þarf 
að gera til að námsárangur verði betri 
og bregðast strax við með því að láta 
verkin tala,“ segir Rósa, en ummælin 
eru höfð eftir henni í umfjöllun á vef 
bæjarins. 

Í bókun frá ráðinu segir að það sé 
stefna og markmið fræðsluyfirvalda í 
Hafnarfirði að hafnfirskir nemendur 
standi a.m.k. jafnfætis nemendum 
nágrannasveitarfélaga í námsárangri. 

Læsisverkefni hefur verið í gangi 
á þessu skólaári, segir á vef bæjarins, 
sem gengur út á að auka lestrarfærni 
og lesskilning í leik- og grunnskólum 
bæjarins. Það nýja verkefni sem nú er 
samþykkt að ráðast í miðar einnig að 

því að efla læsi og bæta námsárangur 
með sérstaka áherslu á íslensku og 
stærðfræði og munu þessi verkefni því 
styðja við hvort annað. Fræðsluyfirvöld 
leggja áherslu á innviði skólastarfs og 
auk þessa sem að ofan greinir stendur 
til að 120 milljónum króna varið til 
ýmissa þróunarverkefna á yfirstand-
andi fjárhagsári. 

Ólöglegur hnappur
Ábendingahnappur á vefsíðu 

Tryggingastofunar stenst 
ekki lög. Þetta kemur fram í 

úrskurði Persónuverndar, en Öryrkj-
arbandalagið vekur athygli á málinu 
í fréttatilkynningu. 

Þann 25. febrúar síðastliðinn kvað 
Persónuvernd upp úrskurð í máli 
einstaklings sem kvartaði til stofn-
unarinnar yfir hnappi á heimasíðu 

Tryggingastofnunar fyrir ábendingar 
um misferli. Sá sem kvartaði naut að-
stoðar lögfræðings Öryrkjabandalags 
Íslands í málinu. Niðurstaðan varð sú 
að ekki aðeins ætti manneskja rétt á 
því að vita um vinnslu persónuupp-
lýsinga um sig, heldur einnig hvaða 
umlýsingarnar kæmu. 

Í ljósi þess að hægt var að senda 
inn ábendingar án þess að gefa upp 

nafn né netfang sendanda kæmi það 
í veg fyrir að hinn skráði gæti notið 
réttinda sinna. Þegar af þeirri ástæðu 
færi vinnsla Tryggingastofnunar í 
bága við lög um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga. Einnig 
bæri Tryggingastofnun að láta af 
móttöku slíkra ábendinga, segir í 
tilkynningu Öryrkjabandalagsins. 
Tryggingastofnun ríkisins hefur nú 
þegar orðið við úrskurðinum og tekið 
ábendingarhnappinn út af heimasíðu 
sinni. 



FJÖLPÓSTUR
SEM VIRKAR!

Fjölpóstur er óáritað kynningar- og auglýsingaefni sem er dreift til fyrirtækja og heimila. 
Fjölpóstur er einn sterkasti auglýsingamiðillinn sem völ er á, í góðum fjölpósti er hægt  
að koma fyrir betri upplýsingum um vöru eða þjónustu heldur en í hefðbundnum 
auglýsingum. Samkvæmt könnun Gallup lesa um 61% landsmanna fjölpóst og af þeim  
eru um 22% sem kaupa auglýstan hlut/þjónustu.

Óáritað kynningar- og auglýsingaefni.

Staðbundin skilaboð, hægt að velja póstnúmer, hverfi, tegund húsa o.s.frv.

Sterkur og áhrifaríkur auglýsingamiðill.

198.250 Íslendinga eða 61%  
lesa fjölpóst.

Af þessum 61%  
versla 22% auglýsta vöru.

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300

www.postdreifing.is  | postdreifing@postdreifing.is     
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Hversdagurinn góður efniviður 
„Ég nota oftast hversdagslega hluti vegna þess að þeir eru hendi næst og mér 
finnst óþarfi að leita langt yfir skammt. Það að auki eru hversdagshlutirnir 
ekki mjög merkingarhlaðnir í sjálfu sér, og er þess vegna auðvelt að nota þá 
sem efnivið án þess að þeir hafi mikil áhrif á sjálft viðfangsefnið. Hlutirnir 
eru semsagt ekki beint viðfangsefni heldur hráefni, t.d. til að vinna með 
eitthvað allt annað, eins og skynjun á hraða, tíma og rúmi. Þó hef ég líka 
gaman af að nota hversdagsleikann vegna þess að það er svo óhátíðlegt, 
og langt frá því að vera fínt eða upphafið á nokkurn hátt,“ segir myndlist-
armaðurinn Tumi Magnússon en nú stendur yfir sýningin Largo-Presto 
á verkum hans í Hafnarborg. 
Tumi stundaði nám í Myndlista-og 
handíðaskóla Íslands 1976-1978 og 
fór þaðan í Academie voor Beeld-
ende Kunst í Enschede, í Hollandi og í 
Granada á Spáni. 

Frá því hann hélt sína fyrstu einka-
sýningu í Rauðahúsinu á Akureyri 
1981 hefur hann haldið fleiri en fjör-
tíu einkasýningar og átt verk á fjölda 
samsýninga bæði hérlendis og erlendis. 
Varanleg verk eftir hann er að finna í 
almenningsrýmum í Danmörku hvar 
hann býr og starfar jöfnum höndum og 
á Íslandi. Þá eru verk eftir hann í eigu 
safna á Íslandi og erlendis. 

Samhæfður taktur
Á sýningunni í Hafnarborg gefst 
gestum kostur á að upplifa verk sem 
samanstendur af átta myndböndum 
og hljóði tengdu þeim. Hvert mynd-
band sýnir atburð sem á einhvern hátt 
orsakar taktfasta hreyfingu og hljóð, 
t.d. gangandi einstakling, fingur sem 
bankar í borð og hlið sem slæst í vindi. 
Allir taktarnir eru samhæfðir þannig 
að allt slær samtímis. „Fyrst er takt-
urinn mjög hægur í hálfa mínútu, það 
er taktur garðhliðsins, og allt hitt er 
alltof hægt. Svo herðist aðeins á, og 
taktur óþolinmóða fingursins á borðinu 
verður réttur en garðhliðið aðeins of 
hratt. Svo herðist meira og meira á 
taktinum uns að lokum að hraða mót-
orhljóðs í bátnum á einu videóinu er 
náð og allt annað er alltof hratt. Þá fer 
smám saman að hægjast á öllu aftur. Í 
allt eru þetta 8 mínútur, endurteknar 
í sífellu.“

Í minna sýningarrými Hafnarborgar 
má sjá myndir eftir Tuma af hlutum 
sem prentaðir eru á límfólíur sem aftur 
eru límdar beint á vegg. Hlutirnir eru 

í raunstærð á hæðina en teygðir mis 
mikið á langveginn sem Tumi segir gefa 
tilfinningu fyrir hraða. Lengd mynd-
anna er frá 1,5 metrum uppí 13 metra. 

Afstæði tíma  
og skynjunnar
Tumi, sem hefur unnið með afstæði 
tíma og skynjunnar í nokkur ár segir 
Largo-presto vera framhald af þeim 
hugmyndum. Einnig sé hann spenntur 
fyrir tengingu hljóðs og myndar. „Í 
rauninni má samt segja að hugmyndin 
hafi kviknað út frá því að mig lang-
aði til að búa til hljóð og myndverk 
þar sem taktur væri samhæfður og 
myndaði áhrifaríkan slátt gegnum 
allt rýmið.“ Við vinnslu á verkinu tók 
Tumi upp hljóð og mynd samtímis 
en í eftirvinnslunni byrjaði hann á að 

samræma hraðann í hljóðinu og færði 
síðan myndina að því. 

Tímar nýja málverksins
Í kynningartexta fyrir sýninguna segir: 
„Tumi kvaddi sér hljóðs á tímum nýja 
málverksins og hefur ætíð reynt á 
þanþol málverksins með því að tengja 
það rými eða færa lögmál þess um 
merkingarbæran myndflöt inn í heim 
kvikra mynda og hljóðs.“ Aðspurður 
hver hafi verið tími nýja málverksins 

segir Tumi það fyrst og fremst hafa 
verið 9. áratuginn. 

„Ég var nýkominn úr skóla árið 
1981, hafði mest verið að vinna með 
ljósmyndir og 8 mm kvikmyndir, en 
var að leita leiða út úr þeirri list sem 
var ríkjandi á tímanum og vildi finna 
meira spontant leið. Nýja málverkið 
var mjög hrátt og hentaði vel þessum 
hugmyndum.“

Reynslan styttir leiðina
Samhliða eigin listsköpun hefur Tumi 
sinnt kennslu í myndlist. Hann gegndi 
stöðu prófessors við Listaháskóla Ís-
lands 1999-2005 og við Konunglegu 
listaakademíuna í Kaupmannahöfn 
2005-2011. „Ég legg mesta áherslu á 
vinnu og leit nemendanna sjálfra. Ég 
sé sjálfan mig sem einhvern með meiri 
reynslu en þau sem getur ef til vill stytt 
þeim leiðina að sinni eigin list.“

Næsta verkefni Tuma er einkasýning 
í CirkulationsCentralen í Malmö sem 
opnar 1. maí. „Það er listamannarekið 
gallerí, nýkomið í nýtt húsnæði með 
þremur ólíkum herbergjum/sölum sem 
ég hlakka til að takast á við.“

Sýningin í Hafnarborg stendur til 
22. mars en í október verður hún sett 
upp í MACMO samtímalistasafninu í 
Montevideo í Uruguay. „Ég held það 
sé vegna þess að stjórnendur safns-
ins sá verk eftir mig á hljóðlistathátíð 
í Montevideo árið 2013. Hátíðin hét 
auðvitað Monteaudio. “

6

Bláber
Bláber eru rík af vítamínum, steinefnum og 
trefjaefnum. Þá eru þau auðug af vítamínum, 
m.a. C og E vítamínum sem eru andoxunar-
efni en þau hindra myndun skaðlegra 
sindurefna í frumum líkamans. Þessi sindur-
efni eru talin tengjast hrörnun og því að 
ákveðnir sjúkdómar þróast í líkamanum, 
s.s. krabbamein, æðakölkun og ský á auga. 
Rannsóknir hafa sýnt að bláber hafa sérstak-
lega mikla andoxunarvirkni en auk áður-
nefndra vítamína er litarefnið anthocyanin, 
sem gerir þau blá, virkt andoxunarefni en það 
er talin vera ástæðan fyrir þessari sérstöðu 
bláberjanna. (Samkvæmt vef landlæknis-
embættisins) Vísindamenn við háskólann í 
Reading á Englandi komust að því að bláber 

vinna ekki aðeins gegn sindurefnum í frum-
unum heldur virkja þau þann hluta heilans  
sem stjórnar námi og minni.

Fiskiolía
Rannsóknir hafa sýnt fram á að Omega-3 
fitusýrur í fiskiolíu, sérstaklega EPA og 
DHA, geta hjálpað sjúklingum með krans-
æðasjúkdóma með því að jafna hjartsláttar-
óreglu, lækka blóðþrýsting og koma í veg 
fyrir æðakölkun. Omega-3 fitusýrur hafa 
einnig mjög góð áhrif á taugakerfið. Þá hafa 
niðurstöður rannsókna ennfremur sýnt fram 
á að Omega-3 fitusýrur geta dregið úr bólgu-
myndun í líkamanum og verkjum í liðum, 
aukið liðleika, hreyfigetu og dregið úr eða 
seinkað slitgigt í hnjám. 

Fiskiolía og bláber í einum pakka

Fyrir
• Ónæmiskerfið 
• Kolesterol 
• Liðina 
• Hjartað og æðar
• Gegn skaðlegum  

sindurefnum  
í frumum líkamans  
sem tengjast hrörnun,  
skýi á auga og krabbamein

Sími 555 2992 og 698 7999

Það gerist varla betra

MENNING
Hildur  

Björgvinsdóttir

Tumi Magnússon.  http://konradkorabiewski.blog.com/
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Mikið öskudagsfjör á Bókasafni Hafnarfjarðar: 

„Láttu nammið detta“
Fjölmargir krakkar í fjöl-

breyttum og flottum bún-
ingum lögðu leið sína í Bóka-

safn Hafnarfjarðar á öskudeginum nú 
fyrir skömmu. Starfsfólk bókasafnsins 
lét ekki sitt eftir liggja í búningum, 
og tók mjög vel á móti krökkunum. 
Mikið fjör var á safninu allan daginn 
og þóttu krakkarnir almennt syngja 
listavel. 

Starfsfólk safnsins hélt skrá yfir 
vinsælustu öskudagslögin að þessu 
sinni. Lagið Alouette (láttu nam-
mið detta) var vinsælast, samkvæmt 
könnun starfsmanna. Það var sungið 
25 sinnum. Þá kom Gamli Nói, í alls 
konar útgáfum, alls fjórtán sinnum. 
Þá Úti í bæ á öskudag, sjö sinnum. 
Eurovision fimm sinnum segir starfs-
fólk safnsins. Krummi svaf í kletta-

gjá kom fyrir tvisvar, en einnig voru 
sungnar Bjarnastaðabeljur, Draumur 
um Nínu og fleiri lög. Starfsfólk 
bókasafnsins bætir því við á Face-
book síðu safnsins að einnig hafi 
ótalmörg önnur lög sungin og jafnvel 
dansað með. Frumsamin lög, stað-
færðir textar, rapp, röddun, einsöngur, 
dúetter, tríó, kvartettar, kvintettar og 
enn fleira. 

Ný sýning í tengslum við Hönnunarmars: 

Á gráu svæði
Á morgun laugardag verður 

opnuð í Hafnarborg sýn-
ing á nýjum verkum skoska 

hönnuðarins David Taylor. Sýningin 
ber yfirskriftina Á gráu svæði. 

David Taylor hefur vakið athygli 
víða um heim fyrir einstaka og fram-
sækna hönnun, segir í tilkynningu 
frá Hafnarborg. Á gráu svæði er hans 
fyrsta sýning hér á landi. Sýningin 
samanstendur af hversdagslegum 
hlutum eins og lömpum, klukkum 
og speglum sem að allir bera með 
sér sterk skúlptúrísk einkenni og eru 
oft á tíðum unnin úr óhefðbundnum 
efnivið. Breið efnistökin mæta sér-
fræðikunnáttu hans í málmsmíðum 
sem hann nálgast á afslappaðan hátt. 
David vinnur á gráu svæði, hann er 
hönnuður sem vinnur í nágrenni 
myndlistar eða það sem hann kallar 
contemporary craft sem á íslensku 
myndi þýðast sem samtíma hand-
verk. Verkin eru öll ný og sérstak-
lega unnin fyrir sýninguna sem er 
hluti af Hönnunarmars og er sett upp 
í samstarfi við hönnunarverslunina 
S/K/E/K/K. 

Hátt í 900 starfs- 
menn á læsisþingi
Nálægt 900 starfsmenn leik- 

og grunnskóla Hafnar-
fjarðar, auk gesta, sátu á 

dögunum málþing um læsi. Almenn 
ánægja er sögð hafa verið með með 
fyrirlestra og málstofur sem i boði 
voru. 

Málþingið var hluti af læsisverkefni 
bæjarins sem farið var af stað með í 
fyrra. Verkefnið miðar að því að stuðla 
að því að efla og styrkja nemendur í 
námi með víðtækum aðgerðum út frá 
greiningum, skimunum og íhlutunum 
á lestri upp allan leik- og grunnskól-
ann. 

Málstofustjóri, Ingibjörg Einars-
dóttir, skrifstofustjóri á Skólaskrif-
stofunni setti þingið. Rósa Guðbjarts-
dóttir formaður fræðsluráð ávarpaði 
þingið og sagði m.a. : „Við höfum allt 
til alls í Hafnarfirði til að hægt sé að 
bæta námsárangur og verða í farar-
broddi, - frábært starfsfólk, skóla og 
nemendur og við þurfum að kom-
ast að því hvað hægt er að gera til að 
námsárangur verði betri - og bregðast 

strax við af ábyrgð með því að láta 
verkin tala. Og það er svo sannarlega 
verið að gera með þessu vandaða og 
ítarlega læsisverkefni sem sett hefur 
verið af stað í Hafnarfirði.“

Dr. Hermundur Sigmundsson og 
dr. Freyja Birgisdóttir voru aðal fyr-
irlesarar á ráðstefnunni. Erindi Her-
mundar nefndist „Ný sjónarhorn á 
nám og færniþróun“. Erindi Freyju 
bar heitið „Málþroski og læsi leik- og 
grunnskólanemenda“. 

Að loknum erindum þeirra tóku 
við fjórar þematengdar málstofur út 
frá ólíkum aldri nemenda og við-
fangsefnum starfsmanna í skólum 
þar sem nokkur erindi voru flutt í 
hverri málstofu. 

Meðal annars var fjallað um eflingu 
orðaforða og hlustunarskilnings barna 
með bóklestri. Leikskólalæsi, helstu 
undirstöðuatriði lestrar, leik og læsi, 
einstaklingsmiðaða lestrarkennslu í 
fyrsta bekk, foreldrasamstarf, svo-
nefnda PALS lestrarþjálfun, stuðning 
við læsi eldri nemenda og fleira. 



Sverrir Einarsson
Sími: 896-8242

Kristín Ingólfsdóttir

Útfararstofa Hafnarfjarðar
Flestir þurfa einhvern tímann að horfast í augu við dauðann.

Að missa ástvin eða ættingja er eitt það erfiðasta sem við 
göngum í gegnum. Tilfinningar eru margvíslegar. Sorgin er 
eðlileg viðbrögð. Óhjákvæmilega þarf þá að huga að þeim 

þáttum er snúa að útför þess látna.

Spurningarnar eru margar. Þá er gott að geta leitað til  
aðila sem hafa þekkingu og reynslu á þeim þáttum. Við hjá 

Útfararstofu Hafnarfjarðar búum yfir þessari reynslu og  
höfum starfað við útfararþjónustu um árabil.

Skrifstofa Útfararstofu Hafnarfjarðar er til húsa í Flatahraun 5a, 
220 Hafnarfirði. Þar er einnig góð aðstaða sem prestar og að-

standendur geta rætt saman í næði. Skrifstofan er opin frá 8.00 
til 17.00 virka daga, en þjónusta er allan sólarhringinn  

og um helgar. Sími: 565-5892 og 896-8242
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Er tveggja milljarða greiðsla HS veitna birtingarmynd óæskilegrar einkavæðingar? 

„Hagkvæmara fyrir 
hluthafa skattalega séð“
HS veitur, grunnþjónustufyrirtæki 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 fyrir-
komulagi, miðað við að arður yrði greiddur úr félaginu. Hann vill heldur að 
Reykjanesbær fái milljarð króna úr HS veitum en 800 milljónir. Sama hlutfall 
má ætla að Hafnarfjarðarbær spari sér með þessari aðferð. Í heild hefðu um 
400 milljónir verið greiddar til ríkisins af þessum greiðslum, hefður þær verið 
greiddar til eigenda sem arður. Hafnarfjarðarbær segir enga ástæðu til að 
fordæma gjörninginn. Hann sé í samræmi við hlutafélagalög. Sérfræðingar 
sem blaðið hefur leitað til spyrja þó spurninga um þessa aðferð og Alþingis-
menn spyrja líka spurninga. Eigendur HS veitna hafa fengið milljarða króna 
frá ríkinu og öðrum sveitarfélögum undanfarin ár í formi jöfnunarframlaga. 

Einkavædd grunnþjónusta
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. Bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar samþykkti nýlega 
að nota peningana til að greiða niður 
skuldir. 

Fær vel upp í kaupverðið
Félagið HSV eignarhaldsfélag slhf. 
á rúman þriðjungshlut í HS veitum. 
Upphaflega var það athafnamaðurinn 
Heiðar Má Guðjónsson sem keypti sig 
inn í HS veitur í fyrra í gegnum félagið 

Ursus í fyrra. Ásamt Heiðari Má voru 
lífeyrissjóðir og fleiri í hópi hluthafa 
þegar síðast fréttist. Félagið fær um 
700 milljónir króna frá HS veitum. 
Greiðslan nemur tæpum fjórðungi af 
kaupverðinu frá í fyrra, en það nam 
um þremur milljörðum króna. 

Félag Heiðars eignaðist hlutinn í 
HS veitum fyrir rétt tæpu ári. Þá voru 
keyptir hlutir af Reykjanesbæ auk þess 
sem Orkuveita Reykjavíkur seldi allan 
sinn hlut í fyrirtækinu. Í tengslum við 
söluna var gert hluthafasamkomulag 
sem færir einkafyrirtækinu mikil 
völd, þrátt fyrir að eiga minnihluta í 
félaginu. Þá var greint frá því í Reykja-
vík vikublaði að Orkustofnun taldi að 
þættir í tengslum við söluna stönguð-
ust á við lög. 

Klára í mars
Tillaga um að HS veitur kaupi hluti 
í sjálfu og greiða eigendum sínum 
tvo milljarða króna fyrir sér var lögð 
fram á hluthafafundi 19. janúar. Ekki 
hefur komið fram hver lagði þetta til. 
Júlíus Jónsson forstjóri segir það eitt 
að þessi hugmynd hafi komið í upp í 
stefnumótun stjórnar seint á síðasta ári. 

Nú í byrjun febrúar sendi Júlíus 
Jónsson, forstjóri félagsins, formlegt 
erindi til eigendanna um þetta. Þar 
segir að á hluthafafundinum hafi verið 
„lögð fram tillaga um að félagið keypti 
eigin hlutabréf af hluthöfum fyrir 2 
milljarða króna með þeim fyrirvara að 
hagkvæm fjármögnun fengist.“ Síðan 
segir í bréfi forstjórans að stefnt sé á 
að ganga frá þessu fyrir aðalfund fé-
lagsins sem til stendur að halda í mars. 
Þá stendur til að færa hlutafé félagsins 
niður, um milljarðana tvo. Hugmynd 
eigendanna er að eignarhlutföll raskist 
ekki. Um þetta bréf var fjallað í stofn-
unum Hafnarfjarðarbæjar. 

Taka lán fyrir kaupunum
Júlíus Jónsson, forstjóri HS veitna segir 
í svari við fyrirspurn blaðamanns að 
áætlað sé að taka lán fyrir kaupum á 
hlutabréfum eigendanna. „Handbært 
fé HS Veitna er yfir 2 milljarðar en 
vegna mikilla áætlaðra fjárfestinga á 
þessu og næsta ári þarf á því tímabili 
að taka um 2,5 milljarða að láni.“

Hann segir að eiginfjárhlutfall fé-
lagsins 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 fjár-
hagsreglu að eiginfjárhlutfall 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 
undanfarin 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 hlut-
hafa skattalega séð,“ segir Júlíus. Hann 
bætir því við að sé bókfært verð bréf-
anna það sama eða hærra en sölu-
verðið, þá verði ekki til skattskyldur 
söluhagnaður. Af arðgreiðslu þurfi 
hins vegar að greiða 20 prósenta skatt. 

Sé miðað við það þá verða sameig-
inlegir sjóðir af um 400 milljónum 
króna með þessum gjörningi, sem að 
hluta til rennur til sveitarfélaga, en líka 
til einkafyrirtækis. 

„Vart ástæða  
til fordæmingar“
Blaðið sendi bæjarstjóra Hafnarfjarðar 
fyrirspurn um málið fyrir rúmri viku 
og spurði hvort eðlilegt gæti talist að 
opinberir aðilar nýttu sér leiðir til að 
greiða ekki til sameiginlegra sjóða. 

Í svarinu er rakið að eiginfjár-
hlutfallið sé fært niður „þannig að 
það verði nær því sem stjórnvöld og 
Orkustofnun telja eðlilegt fyrir raf-
orkudreifingu,“ segir meðal annars í 
svarinu, líkt og forstjóri félagsins sagði 
áður. En um skattgreiðslurnar segir í 
skriflegu svari bæjarfélagsins: 

„Um starfsemi hlutafélags, sem er 
félagsform ætlað til rekstrar í fjárhags-
legum tilgangi og um umgengni hlut-

Mikill 
hagnaður í ár
Heildarhagnaður HS veitna árið 
2014 nam 804 m.kr. á móti hagn-
aði árið 2013 uppá 666 m.kr. Það er 
hagnaðaraukning upp á 139 m.kr. 
sem skýrist í meginatriðum með 
lækkun fjármagnsliða upp á 224 
m.kr. Hækkun tekna nam 222 m.kr. 
segir í fréttatilkynningu HS veitna 
um hagnað síðasta árs. Félagið sinnir 
grunnþjónustu. Það dreifir drykkj-
arvatni og heitu vatni og rafmagni. 

Átök um sölu
HS veitur hafa skilað stöðugum arði 
til Hafnarfjarðabæjar undanfarin ár. 
Hafnarfjarðarbær á um 15 prósenta 
hlut í félaginu og hefur árlega fengið 
tugi milljóna króna í sinn hlut. Í 
fyrra, þegar Heiðar Már Guðjónsson 
fjárfestir keypti Orkuveitu Reykja-
víkur út úr fyrirætækinu og stóran 
hlut af Reykjanesbæ, var Hafnarfirði 
einnig boðið að selja. Ákveðið var 
að gera það ekki, en ekki var ein-
ing um það innan bæjarstjórnar. 
Þáverandi meirihluti vildi halda 
í hlut Hafnarfjarðarbæjar, enda 
væri starfsemi fyrirtækisins hluti af 
grunnþjónustu við bæjarbúa. Sjálf-
stæðismenn vildu hins vegar selja og 
greiða niður skuldir. Eins og fram 
kemur hér annars staðar á opnunni, 
fékk Orkuveita Reykjavíkur um einn 
og hálfan milljarð króna fyrir sinn 
hlut, sem var svipaður og hlutur 
Hafnarfjarðar. Raunar var upplýst í 
Reykjavík vikublaði að Orkuveitan 
hefði selt arðgreiðslu síðasta árs með 
hlutnum, svo verðið fyrir sjálfan 
hlutinn hefur að líkindum verið 
lægra sem því nam. 
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Losnaði við sykurþörfina 
og 13 kíló farin!

20 kíló farin!

„Mittismálið minnkaði og ég er  
orkumeiri. Einnig finnst mér ég 
ekki þurfa borða eins mikið og 
áður og sleppi sælgæti algjörlega.“ 

Sykurlöngunin hvarf og 
mittismálið minnkaði!

„Raspberry Ketones frá 
Natures Aid  hefur gert 
frábæra hluti  fyr ir  mig 
og ég mæli 100% með þeim.„  

Sigrún Emma Björnsdóttir,
íþróttakona

Karen Hauksdóttir  starfar við 
garðyrkju á höfuðborgarsvæðinu.

Jóhanna Sverrisdóttir

,,Raspberry Keytones 
er það eina sem hefur 
virkað fyrir mig.”
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hafa gagnvart hlutafélagi og fjármálum 
þess gildir ítarlegur lagabálkur. Efni 
lagareglnanna dregur óhjákvæmilega 
og augljóslega dám af þeim tilgangi 
með rekstri hvers slíks félags sem 
vísað er til. Því er markaður farvegur 
með skýrum fyrirmælum settra laga 
með hvaða hætti hluthafar mega njóta 
arðs af hlutafjárframlögum sínum og 
hvernig þeir mega aftur taka til sín frá 
félaginu, þau framlög sem til þess hafa 
verið lögð. Sé þeim lagafyrirmælum 
fylgt eru vart efni til fordæmingar á 
framgangi hluthafanna.“

Stefna á miklar  
arðgreiðslur
Í svarinu er enn fremur farið yfir vænt-
anlega arðgreiðslu út úr fyrirtækinu til 
hluthafa, en umtalsverður hagnaður 
varð af rekstri HS veitna á síðasta ári, 
eins og raunar undanfarin ár. 

„HS Veitur stefna á að greiða sömu 
upphæð í arð og greidd var á síðasta 
ári eða 450 m. kr. og af því verða þá 
greiddar 90 m. kr. í fjármagnstekju-
skatt auk þess sem reiknaður tekju-
skattur á fyrirtækið sjálft er 146 m. 
kr.“

Birtingarmynd óæski- 
legrar einkavæðingar
„Ég tel að það þurfi að skoða þetta 
betur,“ segir Willum Þór Þórsson, 
þingmaður Framsóknarflokksins og 
fulltrúi í efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis. 

Hann segist „hugsi“ yfir tveggja 
milljarða greiðslu HS veitna til eigenda 
sinna og spyr hvort hér kunni að vera 

birtingarmynd óæskilegrar einkavæð-
ingar. Þó þurfi að ígrunda gagnrýni 
á gjörninginn vandlega. Löggjafinn 
hafi skapað þennan farveg og sterk rök 
þurfi til þess að breyta lögum. 

Blaðið sendi öllum þingmönnum í 
efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
fyrirspurn um málið, og þingmönnum 
úr öllum flokkum í fjárlaganefnd. 
Svörin sem blaðinu hafa borist á rúmri 

viku eru fá, en aðeins þrír þingmenn 
virtu blaðið svars. 

Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, spurði í svari til 
blaðsins hvort gjörningurinn væri ekki 
í samræmi við hlutafélagalög. „Ef svo 
er þá segi ég ekkert,“ segir í svarinu. 
Sé svo ekki, ættu viðeigandi yfirvöld 
að fjalla um málið, efnahagsbrotadeild 
eða skattayfirvöld. Einn þingmaður 
enn svaraði fyrirspurn blaðsins. „Mér 
finnst þetta merkilegur snúningur til 
að komast hjá því að greiða skatt, ekki 
síst þar sem um er að ræða fyrirtæki 
að miklu leyti í eigu almennings/
skattgreiðenda,“ sagði þingmaðurinn, 
sem samt sem áður óskaði eftir því 
að ummælin yrðu ekki höfð eftir sér, 
þar sem viðkomandi vildi kynna sér 
málið betur. 

Vekur spurningar
Háskólamenn sem rætt hefur verið 
við hafa sagt þennan gjörning vekja 
spurningar, eða jafnvel sagt hann 
óeðlilegan, en búast megi við að 
hann standist lög. Einn viðmælandi 
blaðsins, sérfræðingur utan háskóla-
samfélagsins, spurði sig raunar hvort 
gjörningurinn kynni að brjóta í bága 
við 11. grein laga um tekjuskatt. Sú 
grein fjallar um skattskyldan arð, og 
sagði viðmælandinn sennilegt að líta 
bæri á þessa greiðslu út úr fyrirtækinu 
sem arðgreiðslu. Enginn fullyrti þó að 
um lögbrot væri að ræða. 

Ábyrgt gagnvart  
nærsamfélaginu? 
Willum Þór Þórsson þingmaður Fram-
sóknarflokksins spyr ennig hvort þessi 

aðferð eigenda HS veitna sé þjóhags-
lega ábyrg, og svarar spurningunni 
sjálfur neitandi. 

Hins vegar þurfi einnig að svara 
þeirri spurningu hvort aðferðin sé sam-
félagslega ábyrg, til dæmis með tilliti til 
þeirra nærsamfélaga sem málið snertir, 
nefnilega hagsmuna Reykjanesbæjar 
og Hafnarfjarðar. Sem kunnugt er hafa 
Hafnfirðingar samþykkt að verja fénu 
til að greiða niður skuldir. 

Forstjóri HS veitna sagði um þetta 
mál í fréttum Stöðvar 2, aðspurður 
um hvort eðlilegt væri að ekki væri 
greiddur af þessu skattur, sagði hann 
að sem íbúi Reykjanesbæjar, vildi hann 
heldur að bærinn fengi milljarð úr 
fyrirtækinu en 800 milljónir. Þá hefur 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkt að 
verja fénu til að greiða niður skuldir. 
Bæði sveitarfélögin eru mjög skuldsett. 
Reykjanesbær þó sérstaklega. 

Rífleg framlög frá öðrum
Bæði sveitarfélögin hafa fengið rífleg 
framlög frá öðrum sveitarfélögum og 
ríkinu í formi framlaga úr Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga. Í fyrra var áætlað 
að framlögin til þeirra myndu nema 
samtals 2,8 milljörðum króna, og fékk 
Reykjanesbær tvo þriðju, eða sem 
svarar um 110 þúsund krónum á íbúa í 
sveitarfélaginu. Hafnarfjörður átti skv. 
sömu áætlun að fá um milljarð króna 
úr Jöfnunarsjóðnum í fyrra.

Gert er ráð fyrir því að í ár fái 
Hafnarfjarðarbær um 980 milljónir 
króna, upp undir milljarð, úr jöfnunar-
sjóðnum samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu sjóðsins. Gert er ráð fyrir 
því að Reykjanesbær fái ríflega 1.380 
milljónir króna, hátt í 1,4 milljarða 
króna. 

Frá Hruni hefur Reykjanesbær 
fengið hátt í 10 milljarða króna úr 
Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga, ef marka 
má yfirlit Hagstofunnar að viðbættu 
áætluðu framlagi ársins í ár. Hafnar-
fjarðarbær hefur skv. sömu heimildum 
fengið vel á sjötta milljarð króna úr 
sjóðnum á árunum 2009-15.

Ríkið greiðir um helming fjárins 
sem fer í Jöfnunarsjóðinn. Samkvæmt 
ársreikningi sjóðsins fyrir árið 2013 
nam ríkisframlagið um 16 milljörðum 
króna. Stærstu framlög sveitarfélaga 
koma úr vösum íbúa fjölmennustu 
sveitarfélaganna. Nefna má Reykja-
vík, Kópavog, Hafnarfjörð sjálfan og 
Garðabæ í þessu sambandi.

Heiðar Már eignaðist þriðjung Hs 
veitna í einkavæðingu í fyrra.

rósa Guðbjartsdóttir, oddviti sjálf-
stæðismanna, sem vildu selja í fyrra.

Hagkvæmt skattalega segir Júlíus 
Jónsson forstjóri.

Guðrún Ágústa var í forsvari fyrir bæ-
inn þegar honum var boðið að selja.

Ef farið er að lögum er engin ástæða til 
viðbragða segir Vilhjálmur Bjarnason.

Vekur spurningar segir Willum Þór.

Hs veitur eru grunnþjónustufyrirtæki sem almenningur á suðurnesjum byggði upp. rafveita Hafnarfjarðar fór síðar 
inn í fyrirtækið og myndaði það sem nú er 15 prósenta eigin bæjarins í fyrirtækinu.



hús & heilsa 

ástandsskoðun ◦ kaup ◦ sala 
rakamæling ◦ sýnataka  ◦ loftgæðamælingar 

www.husogheilsa.is   ◦  hh@husogheilsa.is  ◦ s: 695 0525 

rannsóknir & ráðgjöf  ◦  fagmennska & vísindi 

◦ endurbætur ◦ framkvæmdir ◦ mygla ◦ matsgerð ◦ 
◦ leyndir gallar ◦ viðhald ◦  rakavandamál ◦  

fyrst á Íslandi í myglurannsóknum 

www.gunnars.is

GOTT FRÁ GUNNARS!
Gunnars majones, remolaði og sósur.

Allar Gunnars vörurnar eru EÐAL, einungis unnar úr úrvals hráefni.

Kynnum nýja úrvals sósu 
Bearnaise sósa, sú nýjasta í sósufjölskyldunni frá Gunnars. 

Gæða sósa með öllum mat og sérstaklega góð með öllum fiskréttum.

ÞAÐ VERÐUR AÐ VERA EÐAL! - ÞAÐ VERÐUR AÐ VERA GUNNARS!

GÆÐI

NÝTT OG 

GOTT 

Frá Gunnars

www.isfell.is

Vinnufatnaður
Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is
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Bráðskemmti-
legur bakaraofn
Í sögu heimsbókmennta, leiklistar og kvikmynda hafa matsölustaðir af 
ýmsu tagi verið sögusviðið eða skipt sköpum varðandi framvindu. Enginn 
mafíósastjóri í bíómynd er trúverðugur nema að hann sitji dagana langa 
við skuggalegt borð úti í horni á ítalska veitingastaðnum sínum. Væru 
Dýrin í Hálsaskógi sama perlan ef í verkið vantaði Héraðsstubb og bakaríið 
hans – eða piparkökusönginn. Matur stendur okkur nærri og flestir geta 
samsamað sig með hrakföllum eða ævintýrum í eldhúsum og við matseld. 

Ærslafullur gamanleikur
Gaflaraleikhúsið hefur sett upp 
skemmtilegan ærslaleik sem þar 
sem þeir Gunnar Helgason og Felix 
Bergsson – eða Gunni og Felix – fara 
á kostum. Verkið heitir Bakaraofninn 
og gerist á samnefndum veitingastað. 
Von er á grimmum matargagnrýn-
anda og ekkert er tilbúið. Atburð-
arrásin einkennist af klaupaskap, 
misskilningi og vanmætti þeirra 
Gunna og Felix eftir því sem stóra 
stundin nálgast. Furðulegur iðnaðar-
maður sem reynist hálfgerður ham-
skiptingur og framliðin amma eru 
skemmtilegt krydd í þennan ærslaleik. 

Einvala lið
Jafnvel þótt verkið sé fyrst og fremst 
ætlað börnum þá sækja höfundar 
efnivið í bókmenntir og þjóðmál 
og húmor handa hinum fullorðnu 

er aldrei langt undan. Tónlistinn 
skipar veglegan sess en þar nýtur 
Gaflaraleikhúsið krafta Mána Svav-
arssonar. Leikstjóri er Björk Jakobs-
dóttir, eiginkona Gunnars Helgasonar. 
Auka þeirra Gunna og Felix leika í 
verkinu þau Elva Ósk Ólafsdóttir 
og edduverðlaunahafinn Ævar Þór 
Benediktsson, betur þekktur sem 
Ævar vísindamaður. Allir leikararnir 
fara á kostum. 

Frábær skemmtun
Bakaraofninn er vel heppnaður farsi 
og frábær skemmtun fyrir alla fjöl-
skylduna. Það var samdóma álit allra 
ungana á heimili undirritaðs eftir 
sýningu að þetta hafi verið hin besta 
skemmtun. Leikmynd, ljós, hljóð og 
annað slíkt var vel útfært og sniðugt 
þótt það markist vissulega af rýminu 
sem er í boði. Svo er bara að bíða og 

sjá hvort tónlistinn komi ekki út á 
geisladiski fyrir næstu jól. En hvers 
vegna að skrifa um leiksýningu á 
matarsíðu? Jú, augljóslega er snerti-
flötur þar sem verkið gerist að öllu 
leyti á veitingastað. En það er fleira 
sem kemur til. 

Leynd matarskilaboð
Í verkinu leynast litlir og áhugaverðir 
molar sem gefa því meira vægi og vigt. 
Eitt er það hvernig vel heppnaður og 
góður matur er skilgreindur. Hann er 
dæmigerður íslenskur heimilismatur 
– og hollur. Vondi og misheppnaði 
maturinn er hins vegar stútfullur af 
óæskilegum efnum, t.d. salti, eða 
illskilgreinanlegum þrifaefnum, sem 
gefur þau skilaboð að við verðum að 
vita hvað er í matnum okkar – það 
sé ekki í lagi að borða hvað sem er. 
Síðan hverfist allur farsinn um rullu 
með þúsund ára gömlum alíslenskum 
uppskriftum. Í henni hlutgervist allt 
það sem er gott, hreint, hollt og fallegt 
við mat. Skilaboðin sem eftir sitja í 
hugum ungviðisins eru semsagt þau 
að heimilismatur sé góður og æski-
legur. Á mínu heimili var a.m.k. beðið 
um fiskibollur í kvöldmatinn.

Svavar 
Halldórsson

MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is



Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Tvær sýningar  =  Tvö hlátursköst

“Ég er enn með svo miklar harðsperrur í kjálkanum eftir 
hlátrasköllin að ég get ekki talað með góðu móti”
  Silja Aðalsteinsdóttir  í  Tímariti máls og menningar

“Litli kallinn minn var orðinn máttlaus af hlátri og það sem undarlegra var, 
amman ég líka. Við hlógum þarna eins og vitleysingar bæði af 
uppátækjunum þeirra, svipbrigðum og háttsemi.”
  Helga Völundardóttir  í Kvennablaðinu

          Konubörn - næstu sýningar
Fimmtudagur  12 mars  kl.20.00  UPPSELT
Föstudagur  13. mars kl 21.30  UPPSELT
Laugardagur  14 mars  kl 21.30  UPPSELT
Föstudagur  20 mars kl 20.00  Aukasýning
Föstudagur  27 mars  kl 20.00  örfáir miðar

      Bakaraofninn - næstu sýningar

Sunnudagur  8. mars kl 13.00  UPPSELT
Sunnudagur  15 mars  kl 13.00 og kl 16.00 
Sunnudagur  22 mars  kl 13.00 og kl 16.00
Sunnudagur  29 mars  kl 13.00  

 Frosti  í Harmageddon

“Ótrúlega skemmtileg”
  Hlín Agnarsdóttir í Djöflaeyjunni

“Ég vona að sem allra flestir, ungir sem gamlir, kvenbörn og karlbörn 
fái að njóta þessarar sýningar”
  Silja Aðalsteinsdóttir Tímarit Máls og Menningar

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

LAGERSALA  

Allt að 80% 
afsláttur 
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Unnið gegn matarsóun í Hofsstaðaskóla: 

Finnst maturinn betri
„Þetta hefur gengið vel, eldri nemendur hafa orð á því að þeim finnst 
maturinn betri,“ segir Margrét Harðardóttir skólastjóri Hofsstaðaskóla 
í Garðabæ. 

Nemendur skólans taka þessa dagana 
þátt í tilraunaverkefni í matsal skólans 
með því að skammta sér sjálfir matinn 

í hádeginu. Verkefnið hófst fimmtu-
daginn 26. febrúar og þann dag var 
plokkfiskur í matinn og skömmtunin 

gekk mjög vel. Einnig sóttu nemendur 
sér sjálfir rúgbrauð og ávexti/grænmeti 
í salatbarinn. Lífrænn úrgangur var í 
sögulegu lágmarki en aðalmarkmiðið 
er að minnka hann. Tilraunin heldur 
áfram næstu daga í skólanum, en mark-
miðið er að skipulagið verði framvegis 
með þessum hætti, segir í umfjöllun á 
vef Garðabæjar. 

„Við erum auðvitað rétt að byrja, 
seinni hluta viku förum við stjórn-
endur í bekki og heyrum hljóðið í 
nemendum og kennurum,“ segir Mar-
grét skólastjóri í svari við fyrirspurn 
blaðsins um stöðu mála. 

Umræða í bekkjum um 
matarsóun
Kveikjan að þessari tilraun er að mikil 
umræða hefur verið um matarsóun, 
en oft eru hálffullir rusladallar af mat 
eftir hádegisverðinn. Nemendur eru 
þátttakendur í þessu verkefni sem 
hófst með umræðum í bekkjum og 
hélt áfram á umhverfisnefndarfundi. 

Fyrirmynd að austan
„Við höfum lengri rætt um hvernig 
við getum dregið úr sóun matvæla og 
minnkað lífrænan úrgang,“ segir Mar-
grét við blaðið. „Við sátum þrjá fundi í 
janúar og febrúar með nemendum í 2. 
-7. bekk og ræddum málið. Þetta var 
ein hugmynd, en við höfðum lesið frétt 
frá Egilsstaðaskóla í desember þar sem 
þetta var gert með góðum árangri.“

Í framhaldi af því funduðu fulltrúar 
skólans og nemenda með starfsfólki 
Skólamatar, sem útbúa skólamatinn 
fyrir Hofsstaðaskóla, þar sem ýmis 
mál varðandi mötuneytið voru rædd. 
Nemendur hafa komið með margar 
góðar tillögur og hefur nú þegar verið 
brugðist við sumum þeirra. 

Úrgangur vigtaður
Það stendur til að vigta úrganginn í 
matsal og gera nemendur meðvitaðri 
um góða nýtingu enda flaggar skólinn 
Grænfánanum og vill að nemendur 
séu meðvitaðir um ábyrgð sína í um-

hverfismálum. Í nóvember var til 
dæmis úrgangur í matsal vigtaður í 
tvær vikur og þá kom í ljós að hann 
hafði aukist frá því haustið 2013. Líf-
rænn úrgangur í bekkjarstofum var 
vigtaður á sama tíma en þá kom í ljós 
að hann hafði minnkað umtalsvert 
í mörgum bekkjum og jafnframt í 
heildina miðað við haustið 2013. 

Verðlækkun? 
Yfir 450 nemendur eru í skólanum í 
1. - 7. bekk. Við skólann starfa um 40 
kennarar að skólastjórnendum með-
töldum. Aðrir starfsmenn eru rúmlega 
30, svo víst er að margir diskar eru á 
lofti í hverju hádegi.

Blaðamaður spurði Margréti hvort 
verð fyrir skólamatinn myndi lækka, 
kannski ekki síst í ljósi þess að nem-
endur vinna hluta vinnunnar sjálfir 
með skömmtuninni. „Það er of 
snemmt að velta fyrir sér hvort matur-
inn lækkar,“ segir Margrét við blaðið.
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KLÁRLEGA ÓDÝRARI 

KOSTUR

Það er ekki alltaf ódýrast að versla þar sem þú heldur :)

Samtals 5.201 kr.Samtals 4.840 kr.Samtals 5.107 kr.
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Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur | S: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/kostur.dalvegi

Lasagna uppskrift

500 gr Nautahakk

Laukur, smátt skorinn

1 dós Pastasósa

lítil dós Kotasæla

Lasagnaplötur

Gratín ostur

Oregano, basilíka, salt  

og pipar eftir smekk

Fátt segir um fyrri upplýsinga-
beiðnina í tilkynningum bæjarins. 
Hins vegar var þess getið að aðeins 
hefðu verið sendar upplýsingar um 
hringingar úr númerum sem bærinn 
greiðir fyrir að fullu. 

„Í framhaldi af kvörtun til Persónu-
verndar kom í ljós, samkvæmt upplýs-
ingum frá Vodafone, að gögnin voru 
mun afmarkaðri en áður hefur komið 
fram. Þar sem þeim hafði verið eytt var 
Hafnarfjarðarbæ ekki unnt að ganga úr 
skugga um það en yfirlýsing Vodafone 
leiðir hið rétta í ljós.“ 

Gögnin voru rafræn
Eins og fram kemur á forsíðu var 

gögnum frá Vodafone miðlað raf-
rænt á svonefndar „Mínar síður“ hjá 
bænum. Bærinn hefur ítrekað sagt að 
gögnunum hafi verið eytt. Almennt er 
ekki hægt að eyða gögnum úr Mínum 
síðum, en þau eyðast sjálfkrafa hálfu ári 
eftir að þau verða til. Í svari Vodafone 
við fyrirspurn blaðsins segir hins vegar 
að í tilvikum sem þessum séu gögn 
vistuð í svonefndri skjalageymslu á vef-
svæðinu. Þaðan geti notendur fjarlægt 
gögnin. Ekki hafa fengist upplýsingar 
um það hjá bænum hvaða starfsmenn 
bæjarins hafi aðgang að „Mínum 
síðum“. Bærinn hefur fullyrt að einn 
starfsmaður hafi farið yfir þessi síma-
gögn.

Framhald af bls. 2.



www.vidreisnin.is
Viðreisn

Smáþjóð verður að eiga bandamenn þegar hún lendir í vanda.

Stöðugt efnahagsumhver� og trú viðskiptalanda á Íslandi eru forsendur þess að þjóðin geti 
byggt upp atvinnulíf. Gengissvei�ur ógna fyrirtækjum og einstaklingum.

Með inngöngu kæmu Íslendingar að setningu �ölmargra laga og reglugerða sem hafa áhrif 
á Íslandi um langa framtíð. Fulltrúar smáþjóða hafa mikil áhrif. 

Samræming laga og reglna er grunnur að frjálsum og opnum markaði 28 fullvalda ríkja. 
Danir hafa verið í Evrópusambandinu í tæplega 40 ár og halda hnarreistir fullveldi sínu. 

Friður, frelsi, mannréttindi, jafnrétti og umhver�svernd eru meðal grunngilda sambandsins. 
Með aðild taka Íslendingar þátt í því að vernda þessi gildi í allri Evrópu. 

Evrópusambandið hefur gert �ölmarga alþjóðasamninga og hefur á að skipa sérfræðingum 
á öllum sviðum alþjóðamála. Íslendingar verða í liði með færustu sérfræðingum heims.

Lítil málsvæði hafa fengið stuðning og miklum �ármunum er varið til þess að þýða bækur frá 
smáþjóðum y�r á önnur mál og öfugt. 

Á Evrópuþinginu sitja nú um 750 þingmenn. Enginn þeirra kemur frá Íslandi. Við inngöngu 
fengju Íslendingar 6 þingsæti eða tæplega 1% þingmanna. 

Engin erlend þjóð fengi rétt til þess að veiða við Ísland við inngöngu Íslands í ESB og 
�skveiðistjórnunarker�ð yrði samkvæmt ákvörðun Íslendinga. 

Svíar og Finnar fengu samþykkt að styrkja má landbúnað norðan 62. breiddargráðu meira en 
almennt gerist innan sambandsins. Sama myndi gilda á Íslandi. Reynsla  nágrannalandanna 
er að inngangan hefur jákvæð áhrif, bæði fyrir bændur og neytendur.

Tólf góð rök með aðild Íslands!

Á Íslandi borgum við margfalda vexti á við fólk í nágrannalöndunum. Vaxtaálag á lán vegna 
krónunnar er allt að 4,5%. Umframvaxtakostnaður þjóðarinnar er y�r 200 milljarðar á ári sem 
er um  2 milljónir króna á hvert heimili. Ríkissjóður greiðir um þrefalt hærri vexti en hann 
þyrfti miðað við kjör Grikkja.

Líklegt er að smæð þjóðarinnar verði okkur styrkur ásamt með því að við erum að semja við  
margar hefðbundnar vinaþjóðir. Til slíkra viðræðna hlýtur þjóðin að ganga sannfærð um það 
að reyna að ná fram hinu besta, en jafnframt tilbúin til þess að hverfa frá þeirri leiðinni, ef 
niðurstaðan er ekki þolanleg.

Þjóð meðal þjóða

Sterkara Ísland

Ný tækifæri í landbúnaði

Íslendingar halda öllum sínum auðlindum og fullum y�rráðum y�r þeim

Mikilvæg áhrif á Evrópuþingi

Áhersla á lítil menningarsvæði

Styrkari samningsstaða út á við

Góð grunngildi

ESB er hagsmunasamband ríkja

Bein áhrif á alþjóðamál

Efnahagsstöðugleiki
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Evrópusambandið
Stjórnmálastöðugleiki




