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Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skora á þingmenn að leysa Evrópumálin í sátt: 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar kallar 
eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB
Flokkarnir í meirihlutanum í bæj-

arstjórn Hafnarfjarðar fóru hvort 
sína leið þegar meirihluti bæjarfull-

trúa og þar með bæjarstjórnar samþykkti 
á miðvikudag áskorun til ríkisstjórnar-
innar og Alþingis að framhald viðræðna 
við Evrópusambandið verði leitt til lykta í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Tillaga um áskorunina var samþykkt 

með sex atkvæðum bæjarfulltrúa Sam-
fylkingarinnar, Vinstri grænna og Bjartar 
framtíðar. Fimm bæjarfulltrúar Sjálfstæð-
isflokksins sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. 

Fram kemur í bókun Rósu Guðbjarts-
dóttur oddvita sjálfstæðismanna að þeir 
telji að sem breiðust sátt verði um framhald 
aðildarviðræðna Íslands við Evrópusam-
bandið. „Ákvörðun og bréf ráðherra til 

ESB um stöðu aðildarviðræðnanna er hins 
vegar ekki viðfangsefni sveitarstjórnar-
stigsins heldur Alþingis og ríkisstjórnar. 
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skora 
á og treysta því að kjörnir fulltrúar á þeim 
vettvangi leiði málið til lykta þannig að sem 
víðtækust sátt náist um það,“ segir í bókun 
sjálfstæðismanna. 

Sjá bls. 4. 

Hafnfirðingar og Garðbæingar urðu óhjákvæmilega varir við veðurofsann sem  gekk yfir landið um síðustu helgi. allt fauk sem 
ekki var tryggilega fest. Fullorðið fólk fauk og slasaðist og tréf rifnuðu upp með rótum.  Sjá myndir bls. 11.
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Formaður Sambands Sveitarfélaga um greiðslur úr HS veitum: 

„Svona eru lögin“
Svona eru lögin og um er að ræða 

hlutafélag sem starfar í samræmi 
við það lagaumhverfi sem því er 

búið af Alþingi. Hlutafélagið er í sam-
eign opinberra aðila og einkaaðila og 
taka verður tillit til þeirra hagsmuna,“ 
segir Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Blaðið innti hann álits á þeirri 
ákvörðun eigenda HS veitna að greiða 
sér tvo milljarða króna út úr fyrirtæk-
inu. Þetta er gert með því að lækka 
hlutafé félagsins, en forstjóri HS veitna 
sagði að féð færi ekki til hluthafa sem 
arður, því þeir hefðu af því skattalegt 
hagræði. 

Hafnarfjörður á 15 prósenta hlut í 
fyrirtækinu á móti Reykjanesbæ sem 
ég um helming og HSV eignarhalds-
félagi sem á um 34 prósent. Síðast 
nefnda félagið er í eigu einkafjárfesta 
og lífeyrissjóða. Hafnarfjörður fær 300 
milljónir vegna þessara ráðstafana, en 

bæjarstjórn hefur samþykkt að féð 
renni til að borga niður skuldir. 

Sérfræðingar sem blaðið hefur rætt 
við hafa spurt spurninga um þessa að-
ferð og þingmenn einnig. Í skriflegu 
svari Hafnarfjarðarbæjar um málið 
sem birtist í síðasta tölublaði sagði að 

aðferðin við að greiða út úr HS veitum 
væri „vart efni til fordæmingar“. 

Um 400 milljónir króna hefðu 
runnið til ríkisins sem fjármagnstekju-
skattur hefði féð verið greitt út í formi 
arðs. 

Ættu þau að borga skatta? 
Halldór Halldórsson bætir því við í 
samtali við blaðið að hafa megi í huga 
að ef ríkið greiddi sér arð frá Lands-
virkjun, þá fengi það allt óskert hvort 
sem það greiddi skatt af arðinum að 
forminu til eða ekki, því allt rynni til 
ríkisins. „Svo má spyrja,“ segir Halldór 
enn fremur, „hvort eðlilegt sé að starf-
semi á vegum sveitarfélaga sem byggist 
á því að veita íbúum þjónustu eigi að 
vera skattandlag fyrir ríkið eins og öll 
sú virðisaukaskattsskylda starfsemi 
sem þau stunda í þágu íbúa og greiða 
sennilega á annan tug milljarða króna 
í virðisaukaskatt.“

Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Fyndnustu sýningarnar í bænum

Föstudagur 20 mars kl 20 örfáir miðar
Föstudagur 27 mars kl 20 UPPSELT

 
Sunnudagur  22 mars  
Sunnudagur 28 mars 
Sunnudagur 12 apríl UPPSELT 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl

Stjórnarflokkarnir drógu 54 milljónir  
úr sjó á síðasta kjörtímabil: 

Í áskrift hjá 
útgerðinni? 
Núverandi ríkisstjórnarflokkar 

Framsóknarflokkur og Sjálf-
stæðisflokkur fengu á síðasta 

kjörtímabili greiðslur upp á 54 milljónir 
króna, frá fyrirtækjum í sjávarútvegi. 
Sjálfstæðisflokkurinn fékk heldur meira 
af peningum en Framsóknarflokk-
urinn. Útgerðir borga mest. 

Þetta kemur í ljós þegar teknar eru 
saman peningaupphæðir sem fyrirtæki 
í sjávarútvegi létu renna til stjórnmála-
starfs á árunum 2009 til 2013. Þá voru 
núverandi stjórnarflokkar í stjórnar-
andstöðu. Á kjörtímabilinu öllu fengu 
þessir flokkar tveir á milli 90 og 95 
prósent allra styrkja sjávarútvegsfyr-
irtækjum. 

Á kosningaárinu 2013 fengu núver-
andi stjórnarflokkar um sjö milljónir 
hvor frá sjávarútvegsfyrirtækjum eins 
og fréttastofa Rúv fjallaði raunar um 
á dögunum. Samanlagt fengu aðrir 
flokkar, Samfylking, Björt framtíð 
og VG, minna frá sjávarútvegsfyr-

irtækjum, á öllu kjörtímabilinu; VG 
áberandi minnst. 

Píratar fengu raunar 100 þúsund 
króna styrk frá Samherja, og þar með 
minna en VG, en Píratarnir buðu fyrst 
fram í kosningunum 2013.

Árlegar greiðslur sjávarútvegsfyr-
irtækjanna til Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks námu tugum milljóna 
króna, allt síðasta kjörtímabil. Sjálf-
stæðisflokkurinn hafði fram að kosn-
ingaárinu 2013 fengið 27 milljónir og 
Framsóknarflokkurinn hafði þá þegar 
tekið við þrettán milljónum. Hvor 
flokkur fékk svo sjö milljónir til við-
bótar á kosningaárinu 2013. Þannig 
fékk Sjálfstæðisflokkurinn 34 milljónir 
og Framsókn 20. 

Útgerðarfyrirtæki eru mest áberandi 
á lista yfir greiðendur. Fyrirtæki sem fá 
úthlutað um 75 prósentum af kvótanum 
við Ísland styrktu þessa flokka. Ætla má 
að þar séu helstu greiðendur veiðgjalda. 

Sjá bls. 11. 

Stóra upplestrarkeppnin
Lokahátíð Stóru upplestrar-

keppninnar í Hafnarfirði fór 
fram í Hásölum á dögunum en 

fresta þurfti keppninni vegna veðurs 
frá þriðjudeginum síðasta. Hátíðin var 
falleg og ljúf að venju og erfitt að velja 

sigurvegara. Sigurvegara varð þó að 
velja. Í þriðja sæti varð Gunnar Árna-
son úr Setbergsskóla og í öðru sæti 
Katla Sif Snorradóttir úr Áslandsskóla. 
Sigurvegari varð Eygló Ylfa Jóhann-
esdóttir úr Víðistaðaskóla. 

Tryggingastofnun rann- 
sakaði yfir 500 manns
Yfir 500 skjólstæðingar 

Tryggingastofnunar ríkisins 
voru rannsakaðir sérstaklega, 

á grundvelli upplýsinga sem stofnunin 
sóttist eftir frá fólki úti í bæ. Upplýs-
ingarnar sendi fólk til TR með svo-
nefndum ábendingahnappi sem settur 
var á heimasíðu stofnunarinnar í þessu 
skyni. Hver sem er gat í skjóli nafn-
leyndar látið TR á upplýsingar um 

nafngreint fólk. Í framhaldinu fór fram 
rannsókn á högum þeirra og hvort þeir 
hefðu látið TR réttar upplýsingar í té 
um stöðu sína. 

Persónuvernd úrskurðaði nýlega 
að þessi upplýsingasöfnun væri brot á 
lögum um persónuvernd. TR fjarlægði 
hnappinn í framhaldinu. Blaðamaður 
spurði TR í kjölfarið um umfang starf-
seminnar. 

Óvíst er um heildarfjölda 
ábendinga, því þeim sem ekki voru 
taldar veita tilefni til að rannsaka 
skjólstæðing, var eytt jafn óðum, 
segir í svari Tryggingastofnunar. Þar 
segir frá þeim 521 skjólstæðingi sem 
var tekinn til rannsóknar. Í þriðjungi 
tilvika, 172 málum, hefði eitthvað slíkt 
reynst vera á bak við. Ekkert sannaðist 
á tvo þriðju þeirra í rannsóknunum 
349 skjólstæðinga í allt. En Trygginga-
stofnun bætir við að þetta þýði nú ekki 
að ábending hafi ekki átt við rök að 
styðjast. 

 Sjá bls. 14. 

Björt framtíð átelur bæjaryfirvöld í Garðabæ fyrir að draga lappirnar í átaki lögreglu: 

„Er heimilisofbeldi neðar 
á forgangslistanum hér?“
Guðrún Elín Herbertsdóttir, 

oddviti Bjartrar framtíðar í 
Garðabæ, ritaði eigin bæj-

arráði sérstakt bréf þar sem skorað 
er á bæjaryfirvöld að lýsa strax yfir 
þátttöku í átaki lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu gegn heimilisofbeldi. 
Þar er einnig gagnrýnt að Garðabær 
sitji eftir á meðan önnur sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu séu þegar komin 
í samstarf um málið. 

Björt framtíð er með tvo fulltrúar í 
bæjarstjórn Garðabæjar. Guðrún Elín 
situr sjálf í bæjarráðinu. 

Átak um allt  
höfuðborgarsvæðið
Fjallað hefur verið um átakið gegn 
heimilisofbeldi hér í blaðinu en Sig-
ríður Björk Guðjónsdóttir lögreglu-
stjóri hefur farið í öll sveitarfélög hér á 
höfuðborgarsvæðinu til að kynna það 
fyrir bæjaryfirvöldum. Þar á meðal 
í Garðabænum. Þá var Alda Hrönn 
Jóhannsdóttir aðstoðarlögreglustjóri 
í ítarlegu viðtali hér í blaðinu nýlega, 
þar sem hún lýsti verkefninu. 

Veruleiki sem þarf  
að takast á við
Guðrún Elín segir í bréfinu til bæj-

arráðsins að þar ítreki hún ósk sína 
um að Garðabær taki þátt í átakinu 
eins og önnur sveitarfélög. „Er heim-
ilisofbeldi neðar á forgangslistanum 
hér? “ spyr hún meðal annars í bréfinu. 
Þar segir að enda þótt tíðni ofbeldis sé 
„kannski ekki há í bænum, en þetta er 
samt veruleiki sem þarf að takast á við. 
Þetta eru 9-13 útköll á ári,“ segir einnig 
í bréfi Guðrúnar Elínar. 

Það ætti að vera sjálfsagt mál fyrir 
Garðabæ að sýna verkefninu áhuga og 
samstarfsvilja. Ekki sé um það að ræða 
að þetta kosti bæinn neinar fjárhæðir 
sem vert sé að hafa áhyggjur af í jafn 
alvarlegum málum. 

Löng bið
Guðrún Elín rifjar upp að Hafnar-
fjarðarbær hafi þegar í september í 
fyrra óskað eftir samstarfi við Garðabæ. 
Undirtektir hafi einnig verið góðar hjá 
lykilfólki í bænum þegar verkefnið var 
kynnt og nefndarmenn fjölskylduráðs 
tekið undir mikilvægið. Sérstök beiðni 
frá lögreglu um samstarf hafi borist í 
desember í fyrra. Bæjarstjóri og félags-
málastjóri hafi ekki rætt við lögreglu 
fyrr en í lok janúar. Í kjölfarið hafi 
menn ákveðið að kynna sér kostnað 
og verklag í nágrannasveitarfélögum. 

„Nú virðast menn vera að bíða eftir 
kostnaðaráætlun frá Hafnarfjarðarbæ,“ 
segir Guðrún Elín, í bréfinu sem er 
dagsett 12. mars. 

„Vinna áfram að málinu“
Bréfið var til umfjöllunar í bæjarráði 
Garðabæjar á fundi þess 17. þessa 
mánaðar. Þar segir að bæjarstjóri hafi 
gert grein fyrir stöðu málsins og við-
ræðum við bæjarstjóra Hafnarfjarðar 
og Kópavogs um samstarf. Ekki er þess 
getið í fundargerð hver staða málsins 
er, en bæjarráð Garðabæjar fól bæj-
arstjóra að „vinna áfram að málinu“.

sigurvegararnir ásamt skólastjórum sinna skóla.

Halldór Halldórsson segir greiðslur 
frá Hs í lagi og spyr um leið hvort 
þjónusta á vegum sveitarfélaga eigi 
að bera skatt til ríkisins.

Guðrún Elín oddivi Bjartrar framtíðar 
skoraði á bæjarráð með bréfi og spyr 
hvort heimilisofbeldi sé neðar á for-
gangslistanum í Garðabæ en annars 
staðar.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára 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 Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja og 4ra 
herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-6 Sjálandi í Garðabæ
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Naustavör 2
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúð-
irnar 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.

Bryggjuhverfinu 
í Kópavogi

bygg.is

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetn-
ing íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt 
með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, 
afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Lundur 2-6 Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Skoðið teikningar á bygg.is

4 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

6 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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Leikskólapláss afturkölluð vegna vanskila foreldra. Hyggjast breyta verklagi: 

Börn send heim í þrjá mánuði
Tvö leikskólabörn í Hafnarfirði 

voru send heim í fyrra vegna 
vanskila foreldra og fengu 

ekki koma aftur á leikskóla fyrr en 
fimmtán vikum síðar. Bærinn hyggst 
breyta verklagi við innheimtu þar sem 
foreldrar leikskólabarna hafa lent í van-
skilum. Ekki á að láta innheimtu bitna 
á börnunum og leikskólavist þeirra. 
Bæjarráð ákvað þetta á dögunum eftir 
að lagt var fram svar við fyrirspurn 
bæjarráðsfulltrúa minnihlutans um 
þessi mál. 

Útilokuð í yfir þrjá mánuði
Fram kemur í svarinu í fyrra gerðist 
það fjórum sinnum að leikskólapláss 
var afturkallað vegna vanskila. Þetta 
voru tvö fjögurra ára börn og tvö fimm 
ára börn. 

Fram kemur í svarinu að yfirleitt hafi 
þessi staðað aðeins varað örfáa daga 
í einu, yfirleitt innan við viku. Hins 

vegar hafi verið um mun lengri tíma 
að ræða í tveimur af fjórum dómum 
síðasta árs. Börnin hafi verið án leik-
skólapláss í fimmtán vikur. Það er vel 
á fjórða mánuð sem börnin hafa ekki 
fengið að fara í leikskólann, taka þátt í 
starfinu þar eða leik með jafnöldrum. 

Fljótt í lögfræðing
Í svarinu er rakið að í samningi um 
leikskólagjöld sem foreldrar skrifi 
undir segi, að eftir tvo gjaldfallna 
mánuði sé leikskólavist barnsins sagt 
upp. Í framhaldinu sé skuldin send í 
lögfræðiinnhemtu. Framkvæmdin 
hafi hins vegar verið sveigjanlegri, þar 
sem barninu sé ekki vísað úr skólanum 
fyrr en vanskil foreldranna séu farin 
að nálgast þrjá mánuði. Í uppsagnar-
bréfi sem enn fremur tekið fram að 
viðkomandi hafi enn frest til að ganga 
frá málinu. Svona hafi hlutirnir verið 
í að minnsta kosti tíu ár. 

Hyggjast breyta 
Bæjarráðsfulltrúar telja að þessu fyr-
irkomulagi verði að breyta. „Bæjarráð 
telur fullt tilefni sé til að breyta þessu 
verklagi Hafnarfjarðarbæjar og lagt er 
til að litið verði til fordæmi Reykja-
víkurborgar í þessum efnum. Bæjar-
stjóra falið að setja málið í vinnslu og 
leggja fram tillögu um breytingar á 
verklagi fyrir bæjarráð,“ segir í fundar-
gerð bæjarráðs um nýtt verklag. 

Í Reykjavík hefur það tíðkast að 
félagsþjónustan aðstoði fólk sem lent 
hefur í alvarlegum vanskilum. Því 
fylgja kvaðir fyrir fólk. 

Lítið skráð
Fulltrúar meirihlutaflokkanna í bæj-
arráði, Sjálfstæðisflokksins og Bjartrar 
framtíðar, létu bóka sérstaklega að 
þetta verklag hefði verið óbreytt lengi. 
Erfitt sé að átta sig á umfangi eða fjölda 
tilvika og umfangi þess að börnum hafi 

verið vísað úr leikskóla vegna vanskila 
foreldra þar sem ekki virðist vera til 
skráningar um slík dæmi aftur í tím-
ann. 

Fagna breytingum
Bæjarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar 
og fulltrúi VG, sem raunar er áheyrnar-
fulltrúi í bæjarráði, létu einnig bóka 
að gott væri að upplýsingarnar sem 
kallað hefði verið eftir væru loksins 

komnar fram. „Sem og tillaga að bættu 
verklagi sem á að koma í veg fyrir að 
innheimtuaðgerðir bæjaryfirvalda 
bitni á börnum. Þrátt fyrir að það hafi 
tekið óeðlilega langan tíma að fá upp-
lýsingarnar er ástæða til að fagna því 
að þær séu loks fram komnar, sem og 
tillögur að verklagi sem koma á í veg 
fyrir að hagsmunir barna verði undir 
í innheimtuaðgerðum eins og nýleg 
dæmi eru um.“

HAFNARFJÖRÐUR / GARÐABÆR
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Tvenns konar bréf vekja athygli. Óskammfeilin innheimtubréf og svo Evrópu-
bréfið ráðherrans.

Hið fyrra: Það stríðir gegn öllu jafnræði og siðferði að reka lítil börn úr leik-
skóla. Að vísa þeim í burtu frá námi, leiknum við vinina, jafnt úti sem inni, 
og setja alla tilveru lítils barns algjörlega og fullkomlega á hliðina. Hver er 
ástæðan fyrir því að fara svona með lítið barn? Jú. Foreldarar þess gátu ekki 
staðið í skilum með leikskólagjöldin. 

Ég þekki ekki aðstæður foreldanna; hvort sem þetta er viðvarandi fátækt eða 
tímabundnir erfiðleikar. Óháð því hverjar aðstæðurnar nákvæmlega eru, þá 
ættum við aldrei að sýna þá hörku og ómennsku að vísa litlum börnum á 
dyr. Heldur ætti ekki að refsa foreldrum með lögfræðiinnheimtu, þótt það 
geti dregist í einhverjar vikur að borga. Það er gott að Hafnarfjarðarbær ætlar 
taka upp manneskjulegri siði. 

Langflest börn fara í leikskólann þótt ekki sé það skylda. Sveitarstjórnir eiga 
vitaskuld að stefna að því að öllum börnum verði útveguð þessi mikilvæga 
þjónusta án tillits til efnahags. Þetta er alveg eins og grundvallarreglan í 
skólakerfinu og sem ætti að eiga við um samfélagið allt: Það á ekki að skilja 
útundan og svipta fólk tækifærum vegna efnahags. Enn síður vegna efnahags 
einhvers annars.  

***

Hið síðara: Ég skil ekki bréfið frá Gunnari Braga Sveinssyni til ESB. Ekki inntak 
þess eða gildi. Hvað merkja yfirlýsingarnar? Slíta, hætta, sökkva? Landráð að 
… bara eitthvað? Og allt eftir því.

Í fyrra þurfti ráðherrann þingsályktun til hinna langþráðu viðræðuslita. Þá 
var fólk sammála um stjórnskipun og valdheimildir. Þannig var það líka á 
140. þingi þegar Vigdís Hauksdóttir og fleiri skrifuðu þetta á þingskjal nr. 39: 
„Alþingi eitt hefur vald til að draga umsóknina til baka.“ 

Nú er ekkert skýrt. Bréfið, umboðið, yfirlýsingarnar. 

Veistu. Þetta er bara einhver vitleysa. Vitleysu á að afgreiða eins og vitleysu. 
Hún er alveg jafn vitlaus þótt hún komi frá ráðherra. 

Ingimar Karl Helgason 

Ekki skilja  
eftir útundan

Leiðari

Hafnarborg: 

Leiðsögn í hádeginu
Boðið verður upp á hádegisleið-

sögn um sýninguna Largo-
-preso í Hafnarborg í dag, en á 

sýningunni eru verk eftir Tuma Magn-
ússon. Leiðsögnin hefst klukkan 12: 30 
en síðasta sýningarhelgin verður núna 
um helgina. 

Á sýningunni eru ný verk eftir Tuma 
Magnússon sem lengi hefur verið í 
fremstu röð íslenskra listamanna. 

Titill sýningarinnar Largo – presto 
er sóttur í stóra innsetningu sem ein-
kennist af reglubundnum hljóðum 
og hreyfingu segir í tilkynningu frá 
Hafnarborg. Ólíkir taktar, hægir og 
hraðir, sameinast og verða að mót-
sagnakenndri upplifun af síbylju og 
kyrrð. Hamarshögg, bank í borð og 
fótatak eru á meðal þeirra hljóða sem 
sem hljóma um sali Hafnarborgar og 

mynda síbreytilegan takt sem svo ferð-
ast um rýmið og tengist átta aðskildum 
myndflötum. 

Verkin á sýningunni bera sterk höf-
undareinkenni Tuma en hann hefur 
frá upphafi ferils síns unnið með 
hversdagslega hluti eða athafnir sem 
hann sýnir þó ekki á hversdagslegan 
hátt, segir enn fremur í tilkynningu 
Hafnarborgar. 

Sýningin sem nú er í Hafnarborg 
verður sett upp í MACMO samtíma-
listasafninu í Montevideo í Uruguay í 
október næstkomandi. 

Fjölgreindarleikar í Víðistaðaskóla
Fjölgreindaleikar voru haldnir í 

Víðistaðaskóla í vikunni en þá 
einkennir skólastarfið af verk-

efnum sem sjást ekki á hverjum degi 
í skólanum og reyna á mismundandi 
eiginleika og birta ólíka hæfileika. 

Á fjölgreindarleikum er brugðið á 
leik og líkami, sál og hugur virkjaður 
á margvíslegan hátt segir á heimasíðu 
Hafnarfjarðarbæjar. Það er verið að 
kasta boltum, brjóta saman í gogga, 
æfa jafnvægi, leysa þrautir, spila leiki 

á spjaldtölvur, fara í kollhnís, byggja 
úr kubbum og margt fleira. Tíundu 
bekkingar hafa svo undirbúið upp-
færslu á söngleiknum Mamma Mia, 
en frumsýningin fer raunar fram í 
kvöld klukkan 19: 30. 

En sýningar verða einnig á morgun 
laugardag og á sunnudag. Báða dag-
ana klukkan 14. og 17.  Verkið er sýnt 
í íþróttahúsi Víðistaðaskóla. Miða-
salan er við inngang og eru allir vel-
komnir.

Flestir á móti flutningi
Fimmtán umsagnir hafa borist við 

frumvarp forsætisráðherra um 
breytingar á Stjórnarráðinu, en 

samkvæmt því getur ráðherra ákveðið 
einn hvar stofnanir eru settar niður. 
Frumvarpið kom fram í kjölfar þess 

að sjávarútvegsráðherra tilkynnti að 
Fiskistofa yrði flutt norður yfir heiðar. 
Þær yfirlýsingar voru strax gagnrýndar, 
enda gæti flutningurinn haft ýmis nei-
kvæð áhrif, ekki einungis á starfsemi 
stofnunarinnar, heldur einnig hagi 

starfsmanna og fjölskyldna þeirra, sem 
og Hafnarfjarðarbæjar. Bæjaryfirvöld 
í Hafnarfirði hafa talað einum rómi í 
málinu og leggjast alfarið gegn þessum 
flutningum. Sömu skoðunar eru eru 
helstu samtök launafólks í landinu. 

Leikskólabörn njóta samverunnar og leiksins. Tvisvar í fyrra var leikskóla-
börnum sagt upp plássi og voru utan  leikskóla, og þar með starfsins og 
leikfélaganna mánuðum saman, vegna vanskila foreldra vegna innheimtu-
aðferða bæjarins. Foreldrar lentu í vanskilum með leikskólagjöld. Hart var 
gengið eftir og börnin send heim..

Sveitarfélögin fái rödd í ESB máli
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar segir í 

áskorun sinni til þings og rík-
isstjórnar að sveitarfélög verði 

að fá að segja sitt álit, verði breytingar 
á aðildarviðræðum Íslands og ESB. 
Áréttað er að bærinn styðji samþykkt 
stjórnar Sambands íslenskra sveitar-
félaga frá febrúar í fyrra. Þar var hvatt 
til þess að Alþingi tryggði sveitarfé-
lögunum tækifæri til að koma sjónar-

miðum sínum að, áður en breytingar 
yrðu á stöðu aðildarviðræðnanna. 

Einnig er í greinargerð rætt um 
skýrslu um áhrif aðildar á sveitarfélög. 
Vitað sé að þau yrðu mikil en „heildar-
ávinningur sveitarfélaga“ verði óviss 
fyrr en niðurstöður komi úr viðræðum. 

Hlé hefur verið um nokkurt skeið, 
en Íslands hefur formlega haft stöðu 
umsóknarríkis. 

Utanríkisráðherra sendi ESB bréf á 
dögunum þar sem fram komi vilji nú-
verandi ríkisstjórnar. Bréfið hefur verið 
túlkað með ýmsum hætti, en ESB virð-
ist ekki túlka það sem slit á viðræðum. 
Óvissa er um það en ráðherrann og 
ríkisstjórn hafa einnig verið gagnrýnd 
fyrir aðferðina. Aðkoma Alþingis sé 
óhjákvæmileg í svona máli. 



ICEWEAR OUTLET STORE  •  FÁKAFEN 9  •  108 REYKJAVÍK  •  SÍMI 555 7412  •  WWW.ICEWEAR.IS

OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10:00-18:00  •  LAUGARDAGA 10:00-16:00  •  SUNNUDAGA 12:00-16:00

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR
VETRAR- OG ÚTIVISTARFATNAÐUR



20.  Mars 2015

Bestu hugmyndirnar þegar 
hugurinn hættir að þvælast fyrir
„Þetta er yfirlitssýning á því sem mér þykir vænst um á ferlinum, því sem 
hafði áhrif á mig sem grafískan hönnuð, verk sem breyttu mér og opnuðu 
mig, gerðu mig hæfari. Það eru mörg verk á sýningunni, þetta eru t.d. 
logo (auðkennismerki), plaköt, bækur, bókakápur, bæklingar ofl. Sumt 
voru skissur, eitthvað sem ég gat ekki selt á sínum tíma en mér fannst 
áhugaverðar og jafnvel gaman fyrir aðra að sjá. Verkin eru ótal mörg og 
sýna mikinn fjölbreytileika, það mikinn að á tímabili var ég að hugsa um 
að kalla sýninguna: „Ámundar“ - því mér fannst þetta geta verið eftir 
marga. Þó er þetta aðeins brotabrot af því sem ég hef gert, innan við 1%.“ 
segir grafíski hönnuðurinn Ámundi Sigurðsson en þessa dagana stendur 
yfir yfirlitssýning á verkum hans í Hönnunarsafni Íslands. 

Minni tími í nútímanum
Sýningin er haldin í tilefni 30 ára 
starfsafmælis Ámunda sem upplifði 
starfsgreinina fyrir tíma tölvutækn-
innar. Hann segir að þrátt fyrir að allt 
hafi tekið margfalt lengri tíma áður 
fyrr finnist honum engu að síður að í 
dag sé bæði minni tími og peningar. 
Þegar hann byrjaði hafi einungis verið 
notast við myndavél sem hét reprom-
aster til að stækka og minnka form 
og letur. „Allt var unnið svart/hvítt 
þ. e. grafískt. Letur var sett útí bæ og 
fékk maður það sent með leigubílum. 
Allt tók lengri tíma en í dag, margfallt 
lengri tíma. Það gat tekið nokkra daga 
að vinna auglýsingu og jafnvel vikur 
að hanna og gera t.d. bækling tilbúinn 
fyrir prent. Eitthvað sem gæti tekið 
í dag nokkra klukkutíma með vönu 
fólki.“ 

Grafískur hönnunarmiðlill
Ámundi segist eiga sér nokkur uppá-
halds verk sem flest hafa orðið til þegar 
hugurinn hætti að þvælast fyrir, þegar 
hann hefur verið orðinn of þreyttur 
til að leysa verkefnið og er við það að 
gefast upp eða þegar hann þarf að svara 
í símann og heldur áfram að vinna á 
meðan. „…og allt í einu gerist eitt-
hvað og ég stari í forundran, hvaðan 
kom þetta? Gerði ég þetta? Þá finnst 
mér ég stundum vera miðill. Grafískur 
hönnunarmiðill.“ Aðspurður hvernig 
verk honum finnist skemmtilegast 
að vinna segir hann að í seinni tíð sé 

frelsið skemmtilegast, þá opnist nýjar 
hurðir og hliðar sem hann ekki vissi 
að væru til. 

Öfugt við myndlistarmenn þá 
starfar Ámundi nánast undantekn-
ingarlaust fyrir aðra sem hann segir 
iðulega skapa togstreitu sem aftur sé 
eins og núningur sem leiði oftast til 
einhvers nýs og spennandi. Þá þurfi 
hann að geta útskýrt fyrir verkkaup-
anum afhverju hann kjósi að gera 
hlutina á einhvern ákveðinn hátt. 
Hann þurfi að geta „selt“ verk sín og 
stundum hafi það verið sárt að geta 
ekki sannfært viðskiptavininn um það 
sem hann trúi sjálfur á. „Ég sé að ég hef 
haft mikla aðlögunarhæfileika, verið 
nokkurskonar kamelljón. Ég hef að-
lagað mig að kúnnum og verkefnum 
en þó þannig að ég segi alltaf það sem 
mér finnst og því sem ég trúi að sé 
rétt fyrir verkefni eða kúnna. Það er 
hluti af minni þjónustu að vera ein-
lægur og líka ákveðinn ef mér finnst 
það eiga við. En það er alltaf kúnninn 
sem ræður að lokum. Hann borgar. Ég 
vinn fyrir marga litla kúnna og flesta 
hef ég unnið fyrir í mörg ár og þá 
myndast traust og það er gaman. Ég get 
eiginlega ekki unnið með fólki nema 
að samskiptin sé heiðarleg og einlæg, 
þetta eru samskipti og samvinna, ég 
læri og kenni. Og svo er stundum, t.d. 
í stórum verkum eins og bókahönnun, 
þá er eins og bókin eignist sjálfstætt líf 
og taki yfir og þá verður maður bara 
að fylgja eftir.“ 

Eins og þroskað vín
Það fer mikið eftir verkefnunum hvaðan 
Ámundi fær hugmyndir sínar, sum 
leysast mjög hratt, meðan önnur taka 
lengri tíma. Hann segir það stundum 
fara eftir trausti viðskiptavinarins en 

einnig hvort verkefnið snerti eitthvað 
af hans eigin áhugasviðum. Þá segir 
hann góðar hugmyndir streyma inn 
þegar hann stundi hugleiðslu. „Mér 
finnst ég aldrei hafa verið betri en í dag, 
aldrei hafa verið hæfari og ég sé það 

líka á nýjustu verkefnunum mínum. 
Ég er eins og þroskað vín sem kemur 
á óvart. Ég kem sjálfum mér á óvart. 
Mér finnst það skemmtilegast - þ. e. 
að koma á óvart.“ 

Sýning Ámunda stendur til 31.maí 
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?
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· Þjónusta og ráðgjöf við iðnaðar- og framleiðslufyrirtæki
· Viðgerðir á málningardælum og slípivélum fyrir málara
· Hersla á stáli



8 20.  Mars 2015

Bestur á Bretlandseyjum
Á þessum síðum hefur nokkrum sinnum verið fjallað um matarmarkaði. 
Búrið stendur nokkrum sinnum á ári fyrir frábærum matarmarkaði í 
Hörpunni og víða um land horfir fólk til þeirrar fyrirmyndar, sem og allra 
hinna sjálfsprotnu markaðana um landið, og vill gera betur. Umræða um 
varanlegan matarmarkað í Reykjavík skýtur reglulega upp kollinum. Nú 
síðast vegna skemmtilegra hugmynda um matarmarkað við Hlemm sem 
sagt var frá á þessum síðum. 

Fyrirmyndirnar eru til
Því miður virðist umræðan um matar-
markað í Reykjavík oftast lognast út af 
jafnharðan þegar hún rís. Kannski er 
ástæðan sú að við Íslendingar skiljum 
ekki til fullnustu hversu dýrmætur 
geimsteinn slíkur markaður getur orðið 
í menningunni. Kannski skiljum við 
það ekki, af því við höfum ekki séð 
almennilega markaði nema kannski í 
löndum þar sem veðurfar er mildara 
og hlýrra. Allt of margir markaðir 
sem hér hafa verið haldnir eru upp-
fullir af vörum sem ekki eiga heima 
þar og stefnuleysi varðandi vöruval og 
umgjörð. Matarmarkaður Búrsins og 
Krás í Fógetagarðinum eru meðal fárra 
undantekninga. Enda er sá markaður 
vinsæll og vel sóttur. Við getum hins 
vegar litið okkur nær og fundið frá-
bærar fyrirmyndir á Bretlandseyjum, 
þar sem mikil hefð er fyrir alls kyns 
mörkuðum. 

Gullmoli í grámyglu
Matarblaðamaður brá nýlega undir sig 
betri fætinum og heimsótti Norður Ír-
land, eitt afskiptasta horn Bretlands. 
Höfuðstaðurinn Belfast hefur í hugum 
margra heldur neikvæða ímynd. Þar er 
að finna sprengdasta hótel Evrópu (var 
mest sprengda hótel í heimi þar til hótel 
í Bagdad vann þennan vafasama titil). 
Í borginni var Titanic líka smíðað – 
skipið sem átti að vera ósökkvandi. En 
Belfast var þó lengst framan af verslun-
arstaður og þrátt fyrir iðnbyldingu og 
borgarastyrjöld logar enn glatt í þeim 
glæðum. Helsti markaður borgarinnar 

er kenndur við heilagan Georg. Hann 
er alger gullmoli. 

Hefð sem lifir
Markaðurinn er í fallegri byggingu sem 
reist var árið 1890 á stað þar sem fólk 
hafði áður stundað viðskipti í mörg 
hundruð ár, en borgin fékk kaup-
staðarréttindi árið 1613. Gott ef vík-
ingar versluðu ekki líka þarna á sínum 
tíma, enda stendur Belfast við árósa. 
Þessi langa saga hjálpar auðvitað til 
en það er hins vegar margt annað sem 
skilur þennan markað frá svo mörgum 
öðrum. T.d. fær ekki hver sem er að 
versla þar með vörur. Þarna er ein-
göngu hægt að kaupa mat, matvæli, 
antik, list eða hönnun – svona í grófum 
dráttum. Þarna er varla að finna fjölda-
framleiddar plastvörur eða þvíumlíkt. 
Þetta gefur markaðnum einstakt yf-
irbragð. 

Einstök stemming
Hér á síðunni er að finna nokkrar 
myndir frá markaði heilags Georgs í 
Blefast. Þær sýna vonandi þá skemmti-
legu stemmingu sem þar ríkir um 
hverja helgi. Þrátt fyrir fáeina ferða-
menn eru flestir viðskiptavinir heima-
menn, ungir, gamlir, einstaklingar og 
fjölskyldur. Fólk fær sér í gogginn 
(matarblaðamaður smakkaði frábæran 
hamborgara með írskum blóðbúðingi), 
kaupir í matinn og skoðar hvað lista- og 
handverksfólk hefur upp á að bjóða. 
Þarna er bás sem selur gamla skart-
gripi og annar sem selur notaða kjóla. 
Dragdrottningar borgarinnar mæta á 

hverjum laugardegi og birgja sig upp og 
blanda geði við bændur, veitingamenn 
og aðra Belfastbúa. 

Fyrirmynd fyrir okkur
Það væri ekki úr vegi að við Íslendingar 
litum til þeirrar hugmyndafræði sem 
liggur að baki vinsældum þessa rót-
gróna markaðar. Hann er til fyrir-
myndar á allan hátt og undirritaður 
hefur sjaldan upplifað jafn skemmti-
lega og ekta markaðsstemmingu. 
Svo skemmir auðvitað ekki fyrir að 
markaður heilags Georgs í Belfast var 
valin besti stóri innandyra markaður 
á Bretlandseyjum í fyrra. Ef matar-
áhugamenn, smáframleiðendur, sam-
tök bænda, ferðamálafrömuðir, borgin 
eða sveitastjórnarmenn á suðvestur-
horninu vilja finna góða fyrirmynd að 
matarmarkaði – þá þarf ekki að leita 
lengra. Og, já, það er oft rigning og 
skítaveður á Norður Írlandi. Af hverju 
ekki að leita fanga og fyrirmynda í því 
besta sem gert er í nágrannaríkjunum 
– svona til tilbreytingar.

Svavar 
Halldórsson

MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is

Matarblaðamaður var á staðnum.



GARÐYRKJUDEILD
Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 
Flokkstjórar fyrir garðyrkju, hafa umsjón með garðyrkjuhópum og 
umsækjendur um flokkstjórnarstörf skulu vera 22 ára og eldri.

GRASSLÁTTUR
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 
Flokkstjóri fyrir slátt, hefur umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði, 
umsækjandi um flokkstjórnarstöðu skal vera 22 ára og eldri.

SKÓLAGARÐAR 
Leiðbeinendur við skólagarða
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun.
Umsækjendur skulu vera 22 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur garðyrkjustjóri 5258579 smarig@gardabaer.is

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖð
Almenn verkamannavinna
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 og fyrr.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður þjónustumiðstöðvar 5258587 
sigurdurhaf@gardabaer.is

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR 
EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2015

SUMARSTÖRF
Almenn sumarstörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. Hægt er að sækja um, í 
umhverfishópa, í skapandi hóp, aðstoðarstarf í stofnunum, aðstoð með 
fötluðum og á sumarnámskeiðum og aðstoðarstörf hjá félögum í Garðabæ. 

Yfirflokkstjóri og flokkstjórar fyrir umhverfishópa, skulu vera 22 árs og 
eldri.
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun. 
Yfirflokkstjóri þarf að geta hafið störf fyrr.
Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri 5258588, erlabil@gardabaer.is og 
mannauðsstjóri 5258508, vilhjalmur@gardabaer.is.

VINNUSKÓLI
Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af uppeldis-, kennslu- og/eða 
garðyrkjustörfum og séu 20 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður vinnuskóla í síma 590 2570

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
Garðabæjar www.gardabaer.is

Umsóknarfrestur um ofangreind 
störf er til 23.mars 2015

SUMARSTÖRF
HJÁ GARÐABÆ
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Besti árangur Hauka í körfunni í yfir áratug: 

„Trúi að 
við vinnum 
þessa leiki“
Emil Barja fyrirliði meistara-

flokks Hauka í körfubolta er 
með fæturna á jörðinni, enda 

þótt árangur liðsins sé sá besti um 
mjög langa hríð. Framunan er út-
slitakeppni þar sem von er á Kefl-
víkingingum í heimsókn í Hafnar-
fjörðinn. 

Karlalið Hauka í körfuknattleik 
náði sínum besta árangri í 12 ár 
þegar liðið endaði í 3. sæti Úrvals-
deildar í vetur og tryggði sér í leiðinni 
heimavallaréttindi í úrslitakeppn-
inni. Liðið náði einnig að sigra öll 

lið í deildinni, að minnsta kosti einu 
sinni, og hefur það ekki gerst í langan 
tíma. 

Fyrir tímabilið setti Haukaliðið sér 
það markmið að enda í efstu fjórum 
sætum deildarinnar og náðist það 
markmið í jafnri deild. Haukar léku 
loka leikinn í deildinni á fimmtu-
daginn síðasta og skar sá leikur um 
í hvaða sæti Haukar enduðu en þeir 
hefðu getað endað í 3. -6. sæti. Leik-
urinn var gegn Keflavík sem enduðu 
í 6. sæti og spila því við Hauka í 8 
liða úrslitum Domino‘s deildarinnar. 

Í yngri kantinum
Haukar eru með ungt lið, flestir á 
aldrinum 17-23 ára, strákar sem upp-
aldir eru hjá félaginu. Þeir stigu sín 
fyrstu skref í úrslitakeppninni 2011 
þegar liðið tapaði 1-2 fyrir Snæfell 
og voru svo komnir í leiðtogahlut-
verk fyrra þegar liðið var slegið út af 
Njarðvík 0-3 í afar jöfnum leikjum í 
8 liða úrslitum. 

Haukar hefja leik í úrslitakeppninni  
í dag, föstudaginn 20. mars, og það lið 
sem á undan sigrar þrjá leiki fer áfram 
í undanúrslit. Leikurinn hefst kl. 19: 
15. Haukar hvetja Hafnfirðing til að 
mæta og hvetja Haukaliðið til sigurs. 

Körfuknattleikslið Hauka undir-
býr sig einnig af fullum krafti fyrir 
komandi átök í úrslitakeppni Dom-
ino‘s deildar karla. Deildarkeppn-
inni lauk á fimmtudaginn síðasta og 
fyrir þann leik hefðu Haukar getað 
endað í sætum 3-6. Keflavík var and-
stæðingurinn og sigruðu Haukar leik-
inn og enduðu því tímabilið í 3. sæti 
og mæta Keflavík í 8 liða úrslitum þar 
sem þeir kláruðu deildina í 6. sæti. 

Ný markmið
Emil Barja, fyrirliði Haukaliðsins, 
segir að árangur liðsins sé frábær og 
að stefna liðsins hafi verið sú að klára 
deildina í einu af fjórum efstu sætum 
deildarinnar. Hann sagði jafnframt 
að nú munu menn setjast niður og 
búa sér til ný markmið fyrir úrslita-
keppnina. 

Árangur liðsins er hefur verið 
góður hingað til, en finnst Emil um-
tal um liðið hafa aukist með góðu 
gengi þess? 

„Er það ekki yfirleitt þannig þegar 
vel gengur að liðin í bænum vekja 
eftirtekt og umtal eykst. Annars bý 
ég ekki í Hafnarfirði sem stendur og 
verð því kannski ekki jafn mikið var 
við það og aðrir í liðinu.“

Vonandi fullt hús
En að úrslitakeppninni sjálfri. Þar 
sem Haukar enduðu í 3. sæti hafa 
þeir heimavallarréttinn gegn Keflavík 
og fer fyrstu leikur í viðureign þeirra 

fram í kvöld í Schenker-höllinni. 
Leikurinn hefst kl. 19: 15 og Emil 
vonar að mæting verði góð. 

„Þegar við vorum í úrslitakeppn-
inni í fyrra var ég ánægður með 
mætinguna en ég býst við fleirum 
núna fyrst við náðum heimavalla-
rétti. Húsið verður kannski ekki fullt 
á föstudaginn þar sem Haukahúsið er 
risa hús, með stóran sal, en vonandi 
verður það nálægt því.“

Keflvíkingar eru sýnd veiði en ekki 
gefin og hefur liðið yfirleitt verið 
með betri liðum deildarinnar í mjög 
langan tíma. Innan raða þeirra eru 
leikmenn sem keppt hafa marga stóra 
leiki og orðið Íslandsmeistarar áður. 
Emil segir að þetta verði erfitt verk-
efni en Haukaliðið sé fullt af ungum 
og efnilegum leikmönnum sem vilja 
vinna. 

„Keflvíkingar eiga eftir að mæta 
brjálaðir í þessa leiki og verða erfiðir 
fyrir okkur en við erum með ungt lið 
og erum allir graðir í sigra. Við erum 
sterkari í teignum með Alex Francis 
þar, sem er að skora 26 stig og taka 
15 fráköst í leik, einnig erum við með 
marga góða leikmenn sem koma af 
bekknum og það styrkir okkur mjög 
mikið. Ef við spilum okkar leik og 
látum þá ekki ýta okkur þá trúi ég að 
við vinnum þessa leiki.“

Einn leikur í einu
Haukaliðið er eins og segir ungt að 
árum og eru flestir leikmenn liðsins 
á aldrinum 17-23 ára. Kjarni liðsins 
var með liðinu þegar þeir fóru út í 8 
liða úrslitum gegn Snæfell 2011, 1-2, 
og voru svo einnig í liðinu sem tapaði 
0-3 fyrir Njarðvík í 8 liða úrslitum 
á síðustu leiktíð í þremur virkilega 
jöfnum leikjum. En hversu langt telur 
Emil að liðið geti farið? 

„Við ætlum bara að taka einn leik 
í einu og vinna okkur út frá því. Ég 
hef að sjálfsögðu fulla trú á að Haukar 
geti farið alla leið og orðið Íslands-
meistarar og við erum með mann-
skapinn í það, en núna erum við bara 
að hugsa um fyrsta leikinn á móti 
Keflavík,“ segir Emil að lokum.

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

Fyrirliðinn einbeittur með boltann í leik gegn Kr. Hauka hefja leik í úrslitakeppninni í kvöld og hvetja Haukarnir 
Hafnfirðinga til að mæta og styðja sína menn. Mynd: Axel Finnur.
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Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
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Heimir 
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Sölufulltrúi
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Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes
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Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi
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Ellert 
Róbertsson
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893 4477

Þórunn 
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Verkfræðingur MBA
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Guðlaugsson
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Þetta hugrakka fólk sem einnig sést á mynd hér að neðan vinstra megin 
gekk um miðbæ Hafnarfjarðar, ekki löngu eftir að veðurofsinn var í hámarki.

Tunnur á hlið og rusl út um allt.

Bekkurinn hélst á sínum stað.

Fólk hugar að húsum sínum.

Trén þoldu illa við í óveðrinu.

Blá tunna fór langt fyrir vindinum eins og allt sem ekki var rækilega fest og 
stundum dugði jafnvel það ekki til..

samkaup við Hjallabrautina. Hér hafa söfnunargámar fokið á hliðina.

söfnunargámarnir við samkaup á hliðinni.

Úfinn sjór og grimmur að sjá.

Veðurofsi
Mikið óveður gekk yfir landið 
um síðustu helgi. Fólk var 
varað því að fara út úr húsi. 
Enda voru dæmi um að 
fullorðið fólk fyki um koll og 
þekkir blaðið eitt dæmi þar 
sem kona fauk tugi metra og 
á vegg og þurfti á slysavarðs-
stofu í framhaldinu. Svavar 
Halldórsson hætti sér þó út á 
laugardeginum og tók þessar 
myndir í Hafnarfirði.



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

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða 
starfsfólk til sumarstarfa.
 

Eftirfarandi störf eru í boði:

•	 Flokksstjórar í Vinnuskóla
•	 Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
•	 Leiðbeinendur í skólagörðum
•	 Leiðbeinendur á gæsluvöllum
•	 Flokkstjórar í sérhópum
 
Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár (fæddir 
1994)
 
•	
•	 Í fegrunarflokki (blómaflokki)
•	 Í sláttuflokki
•	 Í viðhaldsflokki
•	 Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
•	 Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
•	 Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum
 
Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára (fæddir 1995 
– 1998).
 

Í flestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi 
vinnustunda í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum.
 
Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.
 
Ath. að umsóknarfrestur er til 1. apríl. Ekki er tekið á 
móti umsóknum eftir þann tíma.
 
Fyrirspurnir má senda á netfangið: vinnuskoli@hafnarfjordur.is

SumArStörf hjá 
hAfnArfjArðArbæ 2015
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Stjórnarflokkarnir fá næstum alla 
fjárstyrki sjávarútvegsfyrirtækja
Sjálfstæðisflokkurinn og Fram-

sóknarflokkurinn fengu á bilinu 
90- 95 prósent af öllum styrkjum 

fyrirtækja í sjávarútvegi til stjórnmála-
flokka á síðasta kjörtíma bili, 2009-
2013. Þetta sýnir yfirferð um uppgjör 
stjórnmálaflokkanna sem send hafa 
verið til Ríkisendurskoðunar. Fram 
kemur í uppgjöri fyrir árið 2013 þegar 
kosið var til Alþingis að þá fengu Fram-
sóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 
hvor um sig 7 milljónir króna frá sjáv-
arútvegsfyrirtækjum. Frá þessu greindi 
fréttastofa Ríkisútvarpsins á dögunum. 
Hins vegar fengu flokkarnir tveir sam-
anlagt 54 milljónir króna á kjörtímabil-
inu öllu, Sjálfstæðisflokkurinn mest. 
Athygli vekur að um þrjátíu fyrirtæki 
sem styrktu flokkana tvo fá úthlutað 
um 75 prósentum af öllum kvóta á Ís-
landsmiðum og ætla má að séu helstu 
greiðendur veiðigjalda. 

Samkvæmt lögum um fjármál 
stjórnmálastarfsemi þurfa flokkar og 
frambjóðendur að upplýsa um alla 
styrki frá lögaðilum. Auk þess má hver 
og einn ekki styrkja stjórnmálaflokk 
eða stjórnmálamann um meira en 400 
þúsund krónur. Þar segir einnig að telja 
skuli saman framlög tengdra aðila. 

Þegar litið er yfir framlög lögað-
ila til Sjálfstæðisflokksins, Fram-
sóknarflokksins, Samfylkingarinnar 
og Vinstri grænna á árunum 2009 til 
2012, sést að fyrirtæki í sjávarútvegi 
hafa greitt flokkunum samtals ríflega 
40 milljónir króna í styrki. 

Áberandi lang minnsta framlagið 
úr þesum geira fékk Vinstrihreyfingin 
grænt framboð. Framan af kjörtímabil-
inu hafði hún fengið hálfa milljón 
króna samtals, en svo bættist við 250 
þúsund króna styrkur frá Samherja á 
árinu 2013. 

Samfykingin fékk innan við fjórar 
milljónir í svona styrki á kjörtímabil-
inu. Björt framtíð fékk nokkra styrki 
fyrir síðustu Alþingiskosningar, innan 
við milljón króna. 

Núverandi stjórnarflokkar eru í 
annarri deild en þessir. Sjálfstæðiss-
flokkurinn þáði 34 milljónir króna 
frá sjávarútvegsfyrirtækjum á síðasta 
kjörtímabili, þar af samtals 7 milljónir 
á kosningaárinu 2013. Framlögin til 
Framsóknarfloksins námu samtals um 

20 milljónum á kjörtímabilinu í heild, 
en þar af duttu sjö í kassann 2013. Nú-
verandi stjórnarflokkar hafa því fengið 
því sem næst allan fjárstuðning sem 
fyrirtæki í sjávarútvegi veita til stjórn-
málastarfs. 

Framsókn
Blaðamaður hefur farið nokkuð ræki-
lega yfir framlög einstakra fyrirtækja 
til flokkanna. Sú úttekt tók til áranna 
2009 til 2012. Síðan sú vinna var innt 
af hendi hafa frekari upplýsingar komið 
fram, nefnilega um framlög kosninga-
árið 2013. 

Þegar framlög til Framsóknarflokks-
ins 2009-2012 eru könnuð nánar má 
sjá að helstu styrktaraðilar flokksins 
í sjávarútvegi eru í hópi kvótamestu 
útgerða landsins. Nefna má Brim, Ís-
félag Vestmannaeyja, Vinnslustöðina 
í Vestmannaeyjum, Samherja, Síldar-
vinnsluna, Hraðfrystihúsið Gunnvör, 
Þorbjörn og Vísi í Grindavík og HB-
-Granda. Einnig eru þarna félög líkt og 
Hvalur hf. en félagið átti á tímabilinu 
stóran hlut í HB-Granda, auk Kaup-
félags Skagfirðinga sem hér er talið 
með, enda á kaupfélagið Fisk Seafood 
að öllu leyti. 

Sjálfstæðisflokkur
Sömu fyrirtæki eru áberandi meðal 
þeirra sem styrktu Sjálfstæðisflokkinn 
framan af kjörtímabilinu. Flokkurinn 
fékk 34 milljónir króna í heild, en 27 
milljónir hafði hann fengið á árabilinu 
2009-2012. Algengt var að sjávarút-
vegsfyrirtækin létu flokkinn fá há-
marksupphæð stjórnmálastyrkja sem 
völ er ár, 400 þúsund krónur. 

Brim styrkti flokkinn um 1,5 millj-
ónir á tímabilinu, eins og Samherji , HB 
Grandi og Gjöfur ehf. Hraðfrystihúsið 
Gunnvör lét flokknum í té svipaða upp-
hæð, eins gerði Ísfélag Vestmannaeyja. 
Einnig voru mörg fyrirtæki sem létu 
flokknum í té um milljón króna á 
tímabilinu 2009-12, líkt og Þorbjörn 
í Grindavík, Vinnslustöðin í Eyjum, 
Kaupfélag Skagfirðinga. 

Tengdir aðilar
Athygli vekur að fyrirtæki sem tengjast 
mjög innbyrðis hafa styrkt núverandi 
stjórnarflokka dyggilega. 

Nefna má tengsl Samherja og Síldar-
vinnslunnar, en á síðast kjörtímabili 
urðu ýmsar breytingar á eignarhaldi 
útgerða. Þannig eignaðist Samherji 
ráðandi hlut í síðarnefnda fyrirtæk-
inu. Síldarvinnslunni tengist svo aftur 
sjávarútvegsfyrirtækið Gjögur sem á 
þar stóran hlut. Þessi þrjú félög styrktu 
Sjálfstæðisflokkin um samtals eina 
milljón króna árið 2012. Síðar keyptu 
þessir aðilar kvóta Stálskipa í Hafnarf-
irði, en eins og lesendum bæjarblaðsins 
Hafnarfjörður/Garðabær er vel kunn-
ugt, hefur Hafnarfjarðarbær krafist 
forkaupsréttar á kvótanum, en þeim 
málum er enn ólokið. 

Þá hefur Hvalur hf. verið stór hlut-
hafi í Vogun, sem hefur átt 40 prósenta 
hlut í HB Granda. Bæði Hvalur og HB 
Grandi styrktu Sjálfstæðisflokkinn 
um 6-800 þúsund krónur samanlagt 
á hverju þessara fjögurra ára. 

Sterk tengsl eru milli félaganna 
Brims, KG Fiskverkunar og Vinnslu-
stöðvarinnar í Vestmannaeyjum. 
Bræðurnir Guðmundur Kristjáns-
son, gjarnan kenndur við Brim, og 
Hjálmar Þór Kristjánsson, eru hér að 
baki. Hjálmar á KG fiskverkun. Saman 
eiga þeir Brim og hátt í fimmtungs-
hlut í Vinnslustöðinni í gegnum félagið 
Stillu. Séu framlög þessara félaga tekin 
saman, má sjá að Brim og Vinnslu-
stöðin styrktu Sjálfstæðsflokkinn um 
600 þúsund bæði árin 2012 og 2011, 
um samtals 800 þúsund árið 2010 og fé-
lögin þrjú, KG, Brim og Vinnslustöðin 
um samtals 800 þúsund krónur árið 
2009. 

Þessi fyrirtæki virðast þó ekki falla 
undir ákvæði laganna um tengda að-
ila. Að minnsta kosti hefur ekki frést 
af athugasemdum vegna samanlagðra 
styrkja frá þeim. 

Þegar farið er yfir lista yfir greið-
endur styrkja má jafnframt sjá, með 
samanburði við lista Fiskistofu yfir 
þau fyrirtæki sem mestan fá kvótann, 
að þau eru gjarnan í hópi þeirra sem 
styrktu núverandi stjórnarflokka. Sam-
antekt blaðisins leiðir í ljós að fyrir-
tækin sem styrktu flokkana á síðasta 
kjörtímabili fá samanlagt úthlutað um 
75 prósentum af öllum kvóta á Íslands-
miðum. Ætla má að þessi fyrirtæki séu 
helstu greiðendur veiðigjalda.
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SKIPASALA • KVÓTASALA

J203 J202 L201Til sölu
Til sölu

Til sölu

Strandveiðibátur   -  Skoðar ýmis skipti Strandveiðibátur  -  Skoðar ýmis skipti Strandveiðibátur   -  Skoðar ýmis skipti

J200 L200 G135Til sölu
Til sölu

Til sölu

Flottur strandveiðibátur Línubátur Línubátur  -  Lækkað verð

DS116 DS114 O145Til sölu
Til sölu

Til sölu

Dragnótabátur Dragnótabátur  -  Lækkað verð Farþegabátur  -  Lækkað verð

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymslu-
hólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.
Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

 • 3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI • 850 KG BURÐARGETA • 3JA MANNA • SPARNEYTINN •3 3

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.379.032 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.950.000 KR. MEÐ VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Formaður ÖBÍ segir villandi að Tryggingastofnun tali um „rangar upplýsingar“  skjólstæðinga.  
Þannig sé ýjað að bótasvikum en ónákvæmni sé innbyggð í kerfi almannatrygginga: 

Aldrei talað um „bótasvik“ 
Tryggingastofnunar 
Formaður Öryrkjabandalagsins telur afar ósennilegt að margar ábending-
anna sem Tryggingastofnun fékk um skjólstæðinga sína utan úr bæ, hafi 
snúist um eiginlegt svindl. Rangar upplýsingar um hvaðeina séu fylgifiskur 
flókins kerfis. Upplýsingar TR um fólk reynist í mörgum tilvikum líka 
vera rangar og dæmi um vangreiðslur til skjólstæðinga. Þá tali enginn 
um bótasvik. 

„Það kæmi mér mikið á óvart ef þetta 
væru allt tilvik þar sem virkilega væri 
verið að „svindla“ á kerfinu. Ég held að 
í mjög fáum, líklega engum, tilvikum 
hafi svona ábending snúist um alvarleg 
atriði,“ segir Ellen Calmon formaður 
Öryrkjabandags Íslands. Viðbragða 
hennar var óskað í kjölfar þess að 
blaðamaður fékk upplýsingar frá 
Tryggingastofun ríkisins um umfang 
rannsókna hennar á skjólstæðingum 
sínum. 

Ólögleg upplýsingsöfnun
Hundruð manna á öllu höfuðborgar-
svæðinu og víðar um land, sættu sér-
stakri rannsókn á högum sínum, á 
grundvelli upplýsinga frá fólki utan 
úr bæ, sem stofnunin óskaði eftir að 
fólk sendi sér í gegnum „ábendinga-
hnapp“ á heimasíðu sinni. Hægt var að 
senda stofnuninni ábendingu í skjóli 
nafnleyndar. Persónuvernd úrskurðaði 
að þetta væri ólöglegt. Fram kemur í 
tveimur úrskurðum Persónuverndar 

vegna kvartana um ábendingahnapp-
inn, að „fyrirkomulag hnappsins sam-
rýmist ekki lögum nr. 77/2000“ sem 
eru lög um persónuvend. Tilfellið var 
að hægt var að senda ábendingar til TR 
án þess að fylla út reit þar sem beðið 
var um nafn. Með öðrum orðum gat 
manneskja utan úr bæ í skjóli nafn-
leyndar sent Tryggingastofnun upplýs-
ingar, sem leiddi til þess að persónu-
hagir annarar manneskju voru teknir 
til sérstakrar rannsóknar. 

Úrskurðirnir um ólögmæti þessarar 
upplýsingasöfnunar voru birtir á 
heimasíðu stofnunarinnar 6. þessa 
mánaðar. Þá hafði Tryggingastofnun 
tekið við upplýsingum með þessum 
hætti um fimm ára skeið og byggt á 
þeim rannsóknir á skjólstæðingum. 

Óvíst um fjölda ábendinga
Ekki verður vitað hversu margar 
ábendingar stofnunin fékk í raun 
sendar, þar sem ábendingum sem 
ekki leiddu til rannsóknar var eytt, 
segir í svari Tryggingastofunar við 
spurningu blaðamanns um þetta til-
tekna atriði. Hitt kemur fram í svari 
stofnunarinnar að í 521 tilviki var 
skjólstæðingur stofnunarinnar tek-
inn til rannsóknar á grundvelli upp-
lýsinga sem stofnunin fékk í gengum 
ábendingahnappinn. Í tveimur þriðju 
tilvikanna gat Tryggingastofun ekki 
sýnt fram á neitt misjafnt hjá þeim 
sem rannsakaður var, líkt og segir í 
forsíðufrétt blaðins. Tryggingastofnun 
tekur fram í svari sínu um þetta, að 
það þurfi ekki að þýða að ábendingin 
hafi ekki átti við rök að styðjast. Hins 
vegar geti verið erfitt fyrir stofnina að 
sannreyna upplýsingar. 

Stöðvuðu ekki  
greiðslur án andmæla
Þegar þessi mál komu upp, má lesa 
úr svari Tryggingastofnunar til blaða-
mann að stofnunin hafi við í sambandi 
við skjólstæðinga og „Greiðsluþegar 
sem eru til rannsóknar hjá eftirliti 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri, 
í símtölum og viðtölum við TR, þar 
sem málin eru útkljáð,“ segir í svarinu. 

Þá tekur Tryggingastofnun sér-
staklega fram að greiðslur til fólks 
hafi aldrei verið stöðvðar „án undan-
genginna bréfaskrifta“ við viðkomandi. 
Veittur hafi verið frestur til andmæla 
samkvæmt stjórnsýslulögum. 

Villandi nálgun
„Það kæmi mér mikið á óvart ef þetta 
væru allt tilvik þar sem virkilega væri 
verið að „svindla” á kerfinu,“ segir 
Ellen Calmon, formaður Öryrkja-
bandalags Íslands. „Ég held að í mjög 
fáum, líklega engum, tilvikum hafi 
svona ábending snúist um alvarleg 
atriði. Þá á ég til dæmis við að einstak-
lingur sé að þykjast vera fatlaður eða 
veikur eða með öðrum hætti hegða sér 
óheiðarlega. Það er verulega villandi 
að nefna að „rangar upplýsingar“ hafi 
verið gefnar í fjölmörgum tilvikum. 
Það gefur til kynna að margir séu að 
hegða sér með sviksamlegum hætti en 
það er alls ekki raunin.“

Engin bótasvik
Ellen segir að í langflestum tilvikum 
sé um að ræða „léttvæg atriði sem alls 
ekki er rétt að kalla „bótasvindl“. Í nán-
ast öllum tilvikum þar sem TR hefur 
rangar upplýsingar um öryrkja á það 
sér eðlilegar skýringar. Ástæðurnar er 
að finna í sjálfu almannatryggingakerf-
inu og uppbyggingu þess,“ segir Ellen. 

Hún skýrir þetta frekar. Reglur al-
mannatrygginga um útreikning bóta 
séu mjög flóknar og þar spili saman 
margir þættir. „Kerfið byggir m.a. á 
því að öryrkjar skili áætlun um tekjur 
sínar og hagi ári fram í tímann. Eftir að 
sú áætlun er gerð getur auðvitað margt 

breyst. Kerfið gerir þess vegna ráð fyrir 
að áætlanir séu svo leiðréttar eftir árið 
þegar endanlegar upplýsingar liggja 
fyrir. Breytingar á högum öryrkja leiða 
þannig oft til þess að upplýsingar TR 
um þá verða tímabundið rangar. Þær 
upplýsingar eru svo leiðréttar eftir á. 
Hafi einstaklingur fengið ofgreiðslu 
úr kerfinu stofnast skuld hans við TR. 
Þetta er einfaldlega hluti af kerfinu og 
ekkert óeðlilegt við það þótt bætur 
séu miðaðar við vitlausar forsendur 
í smá tíma. Það felur því alls ekki í 
sér óheiðarlega hegðun öryrkja þótt 
upplýsingar um hann séu rangar,“ segir 
Ellen Calmon. 

Svindlar TR? 
Hún bendir einnig á að það sé líka 
önnur hlið á þessu, því fjölmargir 
öryrkjar hafi fengið of lágar greiðslur 
frá Tryggingastofun. „Það dettur 
engum í hug að stofnunin sé með því 
að svindla á öryrkjum. Ástæðan er sú 
sama, TR hefur þá einfaldlega rangar 
upplýsingar en þær eru leiðréttar eftir 
á,“ segir Ellen Calmon formaður Ör-
yrkjabandalags Íslands. 

Ekki hugsað til enda
Hún nefnir einnig við blaðið að svo 
virðist sem þessi aðferð Trygginga-
stofnunar til upplýsingaöflunar hafi 
ekki verið hugsuð til enda. Þannig hafi 
ekki verið hugað að því hvernig fara 
ætti með eða varðveita upplýsingar 
sem bárust í gegnum ábendingahnapp-
inn. 

Eins og fram kemur á öðrum stað 
í þessari umfjöllun, segist Trygginga-
stofnun ekki eiga upplýsingar um 
heildarfjölda þeirra ábendinga sem 
henni voru sendar. Ábendingum sem 
ekki leiddu til rannsóknar á skjól-
stæðingi hafi verið eytt. 

Engin dæmi um rógburð? 
Lengi hafa margir getað ímyndað sér 
að fyrirbæri eins og ábendingahnapp 
TR væri hægt að nota til að rægja fólk 
eða gera því óleik, með því að miðla 
um það upplýsingum sem þess vegna 
væru ósannar. Og þetta hefði ein-
hver getað gert án þess að hægt yrði 
að hafa uppi á viðkomandi, þar sem 
ábendingahnappurinn bauð upp á 
nafnleysi.

Reykjavík vikublað spurði 
Tryggingastofnun hvort henni væri 
kunnugt um einhver dæmi þess að 
ábendingu hefi verið komið á fram-
færi í því skyni að klekkja á einhverjum 
öðrum. Stofnunin segist ekki kannast 
við nein slík dæmi.

ÞÚ SÆKIR PIZZU OG STÓRAN SKAMMT AF BRAUÐSTÖNGUM 
EÐA GOTT AÐ EIGIN VALI OG FÆRÐ AÐRA PIZZU

SÖMU STÆRÐAR AÐ AUKI. 

VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!
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Ellen Calmon formaður ÖBÍ segir að 
„rangar upplýsingar“ séu einkenni 
á kerfinu.



ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.isBIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

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

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 




