
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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Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Síðustu sýningar á leikárinu

Sunnudagur 12 apríl   Fimmtudagur 16 apríl 
Sunnudagur 19 apríl   Föstudagur 24 apríl  

 
Sunnudagur    12 apríl UPPSELT
Sunnudagur    26 apríl
Sunnudagur    3 maí 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl
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7. tölublað 5. árgangur G A R Ð A B Æ R UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Félag eldri borgara vill að byggt verði við Hrafnistu og Sólvang: 

Engan flottræfilshátt
Það dugar ekki að byggja nýtt hjúkr-

unarheimili í Skarðshlíð með 60 
rúmum og loka um leið 58 rúmum 

á Sólvangi. Það er flottræfilsháttur,“ segir 
í harðorðri ályktun sem samþykkt var 
á fjölmennum aðalfundi Félags eldri 
borgara í Hafnarfirði sem haldinn var 
á dögunum. „Fólk sem búið er að missa 

heilsuna það vantar að fá þjónustu. Það 
er dýrt að láta það fólk taka upp rúm 
á Landsspítalanum. Fyrsta úrlausn hjá 
okkur í Hafnarfirði þarf að vera við-
bygging við Sólvang eða Hrafnistu, sem 
þarf að koma strax,“ segir þar einnig 
meðal annars. 

Þá er skorað á heilbrigðisráðherra að 

sjá til þess að rekstrarfé hjúkrunarheimila 
verði aukið. Einnig er því mótmælt að fé 
úr framkvæmdasjóði aldraðra sé notað 
til að greiða rekstur. Aðalmarkmið sjóðs-
ins sé að stuðla að byggingum. Ástandið 
muni enn versna verði ekkert gert. Vinna 
þurfi áætlun um fjölgun hjúkrunarrýma. 
Bærinn og ríkið verði að vinna saman. 

Börnin á leikskólanum Álfasteini halda til páskaeggjaleitar í dag. Foreldrafélagið sér um leitina en börnin leita uppi stein í lit 
sinnar deildar og skipta svo út fyrir egg.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  13.500  E INTÖKUM  
Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  HAFNARFIRÐI  /  GARÐABÆ

Við erum komnir á þennan stað að við erum orðnir atvinnumannafélag, 
þannig séð,“ sagði formaður knattspyrnudeildar FH í fréttum Stöðvar 
2 fyrir fáeinum dögum.

Í sömu frétt sagði að FH-ingar hefðu verið „duglegir á leikmannamarkaðnum“ 
og sanki að sér knattspyrnumönnum af karlkyni. Fréttamaður nefndi launatölur 
upp á 100 milljónir króna. Því neitaði formaðurinn ekki. Sagði liðið borga sig og 
12 ár í röð í Evrópukeppni segðu sína sögu. Þaðan leggi sæta angan: Peningalykt. 
FH er eitt allra öflugasta íþróttafélag landsins og á sér glæsilega sögu sem spannar 
bráðum heila öld. Ekki bara afrekssögu, heldur einnig sögu blómlegs æskulýðs-
starfs sem skiptir gríðarlegu máli fyrir allt bæjarfélagið.
Uppbyggingin er sannarlega mikilvæg og brýnt að geta boðið iðkendum bestu 
mögulegu aðstöðu, ekki bara meistaraflokki karla. En það er sömuleiðis áhugavert 
þegar kemur á daginn að sami knattspyrnudeildarformaður er með umboð fyrir 
fyrirtækið sem framleiðir mannvirkin. 
Formaður FH vill á sama tíma að margra milljóna króna gjöld – sem aðrir sem 
standa í framkvæmdum verða að greiða – falli niður sem og framtíðargjöld. 
Það vekur óhjákvæmilega spurningar þegar óskjalfest loforð um ábyrgð íbúa á 
framkvæmdum eru dregin fram. Hver lofaði hverjum hvað og hvenær, og á grunni 
hvaða heimilda? Og fyrst skattgreiðendum er ætlaður þáttur í framkvæmdum 
og rekstri, ætli bæjaryfirvöld muni þá kynna sér sérstaklega kostnað og hags-
munatengsl? Þess utan vill hinn almenni stuðningsmaður félagsins vafalaust fá 
að vita hvort nokkur skítalykt leynist innan um hina sætu angan.

Ingimar Karl Helgason

Hin sæta angan

Leiðari

Bæjarstjóri skrifar ráðherra og þingmönnum: 

Alvarleg undirmönnun  
á heilsugæslunni
Bæjarráð Garðabæjar hefur falið bæj-

arstjóra að skrifa heilbrigðisráðherra 
og þingmönnum Suðuvesturkjördæmis 
til að vekja athygli á stöðu heilsugæsl-
unnar í bænum og krefjast úrbóta. 

Læknar á heilsugæslunni komu á fund 
bæjarráðsins á dögunum og gerðu þar 
grein fyrir minnisblaðið „vegna alvar-
legrar undirmönnunar heimilislækna í 

Garðabæ“. Þar er lagt til að stöðugildum 
við Heilsugæsluna á Garðatorgi 7 verði 
fjölgað um 1-2 auk þess sem ný heilus-
gæslustöð verði sett á laggirnar í vestur-
hlutabæjarins þar sem þrír heilsugæslu-
læknar starfi. 

Bæjarráðið telur nauðsynlegt að skjótt 
verði brugðist við og að bætt verði úr 
vandanum. 

Sorpu bs. bar að bjóða út gas- og jarðgerðarstöð: 

Væntir stjórnsýsluúttektar
Kærunefnd útboðsmála 

hefur úrskurðað að byggða-
samlaginu Sorpu beri að bjóða 

út verkefni um gas- og jarðgerðarstöð, 
en Sorpa hafði áður ætlað að semja 
beint við danskt fyrirtæki um svo-
nefnda Aikan-lausn. 

Dofri Hermannsson fram-
kvæmdastjóri Metanorku kvartaði 
til nefndarinnar en hann hefur bent 
á aðrar lausnir sem hann telur bæði 
ódýrari og betri. Hann er mjög gagn-
rýninn á gjörðir Sorpu og segir fyrir-
tækið hafa ætlað að fara í hátt í þriggja 

milljarða króna fjárfestingu án þess 
að þarfir hafi verið skilgreindar. Hann 
segist hafa áhyggjur af því hvernig 
fyrirtækinu sé stýrt. „Það að einka-
fyrirtæki skuli þurfa að kæra byggða-
samlagið Sorpu til að það fari að lögum 
um opinber innkaup er eitt dæmi en 
það mætti nefna fleiri,“ segir Dofri í 
samtali við blaðið. 

Sorpa hafi þannig til dæmis hundsað 
óskir eigenda sinna um að heimilssorp 
verði flokkað. Þá kveðir eigendastefna 
meðal annars á um ábyrga meðferð 
fjár en eyða hafi vel á annað þúsund 

milljónum meira í Aikan lausn en þörf 
er á. Sektargreiðslur hlaupi á tugum 
milljóna króna. 

Dofri bætir því við að hann vonist 
eftir því að niðurstaða kærunefndar 
útboðsmála leiði til þess að „gerð verði 
stjórnsýsluúttekt á fyrirtækinu hið allra 
fyrsta.“ Í framhaldinu verði „vandað til 
verka við val á gasgerðarstöð, þarfir 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæð-
inu skilgreindar almennilega og svo 
auglýst eftir lausnum sem uppfylla 
þær þarfir á sem umhverfisvænstan 
og hagkvæmastan hátt.“

Róttækar breytingar
Nýafstaðinn landsfundur Sam-

fylkingarinnar var aldeilis 
tíðindamikill. Fundur sem í 

augum margra leit út fyrir að ætla að 
verða týpískur afgreiðslufundur varð 
að eldheitum fundi sem mun koma 
til með að hafa mikil áhrif á starfsemi 
flokksins og framtíð hans. Umræðan 
eftir helgina hefur að mestu snúist um 
formannsslag Árna Páls og Sigríðar 
Ingibjargar og hafa fallið ýmis orð sem 
betur hefðu verið látin ósögð. Í þeirri 
umræðu hafa þær breytingar sem unnar 
voru á stefnu Samfylkingarinnar ekki 
náð eyrum fólks en samþykktar voru 
róttækar breytingar á stórum stefnu-
málum og fjölmargar þeirra má rekja 
til Ungra jafnaðarmanna. 

Ungir jafnaðarmenn komu vel undir-
búnir til leiks á landsfund og höfðu 
mikil áhrif á framvindu mála. Ný olíu-
stefna flokksins rennur undan rifjum 
hreyfingarinnar ásamt breyttri land-
búnaðarstefnu. Þetta eru þó langt því 
frá að vera einu málin sem Ungir jafn-
aðarmenn létu sig varða og lögðu fram 
á fundinum: málefni hinsegin fólks, 
afglæpavæðing fíkniefna, lögleiðing 
samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks og mikilvægi þess 

að Ísland taki upp þriðja kynið eru að-
eins brot af þeim málum sem hreyfingin 
stóð fyrir og eru nú í nýsamþykktri 
stefnu Samfylkingarinnar. Auk þess 
voru samþykktar róttækar breytingar 
á íslenskum húsnæðismarkaði þar sem 
lögð er áhersla á að allir geti búið í ör-
uggu húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 

Glæstan árangur Ungra jafnaðar-
manna má ekki aðeins sjá á því öfluga 
málefnastarfi sem fram fór á fund-
inum, heldur voru fjórir fulltrúar þeirra 
kjörnir í framkvæmdastjórn Samfylk-
ingarinnar, þeirra á meðal formaður 
framkvæmdastjórnar flokksins. Það má 
því með sanni segja að Ungir jafnað-
armenn hafi sett svip sinn á fundinn. 

Þrátt fyrir að ólga hafi komið upp á 
yfirborðið fyrir fundinn var hann langt 
því frá að vera þungur og erfiður. Margir 
myndu líta svo á að atburðir helgarinnar 
væru mikið reiðarslag fyrir flokkinn, að 
flokkurinn sé laskaður. Því er ég ekki 
sammála. Þvert á móti virðist andrúms-
loftið innan flokksins vera léttara en það 
var fyrir helgi. Með nýjum áherslum í 
stefnu flokksins gefst okkur tækifæri 
til að standa saman og vinna að heil-
indum að stefnumálum okkar. Forysta 
flokksins á því mikið verk fyrir höndum 

með að framfylgja nýsamþykktri stefnu 
sem er vel til þess fallin að þjóna hags-
munum margvíslegra hópa í íslensku 
samfélagi. 

Kraftur Ungra jafnaðarmanna á 
landsfundinum sýnir hvað stjórnmála-
þátttaka ungs fólks er mikilvæg. Þau 
áhrif sem ungliðarnir höfðu á stefnu 
Samfylkingarinnar sýna mikilvægi þess 
að ungt fólk taki virkan þátt í samfé-
laginu og mótun þess og komi sjónar-
miðum sínum á framfæri. Samfylkingin 
tók stórt skref um helgina þegar hún 
ákvað að treysta Ungum jafnaðar-
mönnum fyrir ábyrgðarstöðum innan 
flokksins og ákvað þar af leiðandi að 
treysta unga fólkinu fyrir sínu eigin 
samfélagi – sinni eigin framtíð. 

Garðabær og samstarf við lögreglu gegn heimilisofbeldi: 

Segir beðið eftir útfærslu
Málið er í skoðun hjá sveitar-

félögum í kringum okkur 
og þegar það liggur fyrir 

hver útfærslan verður mun bæjarráð 
Garðabæjar taka afstöðu í málinu,“ 
segir Áslaug Hulda Jónsdóttir, for-
maður bæjarráðs Garðabæjar. Fram 
kom í síðasta tölublaði að Garðabær, 
eitt sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
hefði ekki lýst yfir þátttöku í samstarfi 
lögreglu og sveitarfélaganna í baráttu 
gegn heimilisofbeldi. Oddviti Bjartrar 
framtíðar í bænum hefur rekið eftir 
meirihlutanum í bænum og meðal 
annars skrifað eigin bæjarráði bréf 
þar sem spurt er hvort barátta gegn 
heimilsofbeldi væri ekki forgangsmál í 
bænum, en erfitt hefði verið að fá um-
ræðu um málin og ýta eftir þátttöku 
bæjarins. 

„Staðreyndin er sú að um málið 
hefur verið fjallað oftar en einu sinni 
í bæjarráði enda er heimilisofbeldi 
líkt og allt annað ofbeldi samfélags-
mein sem ekki á að líðast,“ segir Ás-

laug Hulda. Það sé áhugi á málinu og 
samhjómur þvert á flokka í Garðabæ. 
Bæjarstjóri Garðabæjar ræði við bæj-
arstjóra í Hafnarfirði og Kópavogi „um 
samflot þegar útfærsla liggur fyrir.“

Guðrún Elín Herbertsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar í Garðabæ segir rétt 
að bæjarráð hafi aldrei neitað að taka 
málið til umræðu. Annað var fullyrt 
í síðasta tölublaði og biðst blaðið af-
sökunar á því. Guðrún Elín segir hins 
vegar, þvert á orð Áslaugar: „Þau hafa 
bara ekki sýnt þessu þarfa átaki mikinn 
áhuga né samstarfsvilja.“ En hún hafi 
þrýst á málið frá því í fyrra.

Höfundur er

Eva Indriðadóttir,

formaður Ungra jafnaðarmanna

Garðabær ekki með  
í undirbúningi
„Fulltrúar frá Garðabæ hafa ekki tekið 
þátt í að undirbúa átak gegn heim-
ilisofbeldi og starfsmenn þaðan eru 
ekki hluti af starfshópnum. Það er 
mat starfshópsins að ef Garðabær 
ætlar ekki að taka þátt í verkefni 
um heimilisofbeldi sé grundvöllur 
fyrir sameiginlegum bakvöktum 
með því sveitarfélagi ekki lengur 
til staðar.“ Þetta segir meðal annars 
í minnisblaði starfshóps um sam-
vinnu Hafnarfjarðar og Kópavogs 
um samstarf í átaki lögreglunnar 
gegn heimilisofbeldi. Blaðið var lagt 
fram í fjölskylduráði Hafnarfjarðar á 
föstudaginn. 

Vísað er til samstarfs sveitarfélag-
anna þriggja um sameiginlegar bak-
vaktir í barnaverndarmálum sem 
hófst fyrir rúmu ári og er áætlað að 
standi til 2016.

Áslaug Hulda Jónsdóttir.
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OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

1. apríl.  Miðvikudagur 9:00 - 19:00
2. apríl.   Fimmtudagur 10:00 - 16:00
3. apríl.  Föstudagurinn langi LOkaÐ

4. apríl. Laugardagur 10:00 - 17:00
5. apríl. Páskadagur LOkaÐ
6. apríl. annar í páskum LOkaÐ - Tilvalið gjafakort

Gouda mildur 26%
verð 1.225 kr./kg

CoCa Cola 6x0,25l Gler
verð 594 kr.

KubbaKerti 7x18 Cm
verð áður 742 kr./stk.

KubbaKerti 7x12 Cm
verð áður 578 kr./stk.

Servéttur 25 Cm
verð áður 326 kr./pk.

PáSKalilja í Potti
verð 478 kr.

iCeberG
verð 298 kr./kg

Sætar Kartöflur
verð 298 kr./kg

böKunarKartöflur
verð 168 kr./kg

Gular melónur
verð 238 kr./kg

aPPelSínur
verð 178 kr./kg

478
kr.

1.225
kr./kg

99
kr./stk.

462
kr./stk. 261

kr./pk.

594
kr./stk.

Snertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur

Þegar mikið 
stendur til

FJARDARKAUP-

1. - 4. apríl

mS PáSKa oStatKaKa
verð áður 1.167 kr.

178
kr./kg

1.298
kr./kg

1.598
kr./kg

3.298
kr./kg

1.498
kr./kg

1.698
kr./kg

SvínahnaKKi
verð áður 1.660 kr./kg

Svínalundir
verð áður 2.398 kr./kg

Kf íSlenSKt heiðarlamb
verð áður 1.598 kr./kg

Kf lambalæriSneiðar villiKr.
verð áður 1.862 kr./kg

nauta entreCote
verð áður 4.158 kr./kg

1.198
kr./kg

ali bayonne SKinKa
verð áður 1.398 kr./kg

fl fjallalæri Kryddað
verð áður 1.598 kr./kg

fK hamborGarhryGGur
verð áður 1.634 kr./kg

1.498
kr./kg

1.398
kr./kg

598
kr./kg

ali GríSabóGur PaKKaður
verð áður 898 kr./kg

Quality Street 2KG
verð áður 3.998 kr.

998
kr.

3.498
kr.

duni Servéttur 33 Cm
verð áður 423 kr.

braun Servéttur 25 Cm
verð áður 398 kr. GieS Kerti eGG, 4 litir

verð áður 538 kr./stk.

338
kr.

318
kr.

PiK-niK 113G
verð áður 348 kr.

PiK-niK 255
verð áður 598 kr.

PáSKaoStaþrenna
verð 998 kr.

998
kr.

798
kr.

698
kr.

CoCa Cola 4 x 2l
verð áður 998 kr.

aPPelSín 4 x 2l
verð áður 998 kr.

298
kr.

498
kr.

298
kr./kg

298
kr./kg 168

kr./kg
238
kr./kg

430
kr./stk.
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4. apríl. Laugardagur 10:00 - 17:00
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Gouda mildur 26%
verð 1.225 kr./kg

CoCa Cola 6x0,25l Gler
verð 594 kr.

KubbaKerti 7x18 Cm
verð áður 742 kr./stk.

KubbaKerti 7x12 Cm
verð áður 578 kr./stk.

Servéttur 25 Cm
verð áður 326 kr./pk.

PáSKalilja í Potti
verð 478 kr.

iCeberG
verð 298 kr./kg

Sætar Kartöflur
verð 298 kr./kg

böKunarKartöflur
verð 168 kr./kg

Gular melónur
verð 238 kr./kg

aPPelSínur
verð 178 kr./kg

478
kr.

1.225
kr./kg

99
kr./stk.

462
kr./stk. 261

kr./pk.

594
kr./stk.

Snertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur

Þegar mikið 
stendur til

FJARDARKAUP-

1. - 4. apríl

mS PáSKa oStatKaKa
verð áður 1.167 kr.

178
kr./kg

1.298
kr./kg

1.598
kr./kg

3.298
kr./kg

1.498
kr./kg

1.698
kr./kg

SvínahnaKKi
verð áður 1.660 kr./kg

Svínalundir
verð áður 2.398 kr./kg

Kf íSlenSKt heiðarlamb
verð áður 1.598 kr./kg

Kf lambalæriSneiðar villiKr.
verð áður 1.862 kr./kg

nauta entreCote
verð áður 4.158 kr./kg

1.198
kr./kg

ali bayonne SKinKa
verð áður 1.398 kr./kg

fl fjallalæri Kryddað
verð áður 1.598 kr./kg

fK hamborGarhryGGur
verð áður 1.634 kr./kg

1.498
kr./kg

1.398
kr./kg

598
kr./kg

ali GríSabóGur PaKKaður
verð áður 898 kr./kg

Quality Street 2KG
verð áður 3.998 kr.

998
kr.

3.498
kr.

duni Servéttur 33 Cm
verð áður 423 kr.

braun Servéttur 25 Cm
verð áður 398 kr. GieS Kerti eGG, 4 litir

verð áður 538 kr./stk.

338
kr.

318
kr.

PiK-niK 113G
verð áður 348 kr.

PiK-niK 255
verð áður 598 kr.

PáSKaoStaþrenna
verð 998 kr.

998
kr.

798
kr.

698
kr.

CoCa Cola 4 x 2l
verð áður 998 kr.

aPPelSín 4 x 2l
verð áður 998 kr.

298
kr.

498
kr.

298
kr./kg

298
kr./kg 168

kr./kg
238
kr./kg

430
kr./stk.
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Sumar og sól  
. . . eða hvað?
Á hverju vori lyftist á manni brúnin þegar daginn tekur að lengja og maður 
þykist vita að brátt komi vor. Skæðadrífa af lægðum eins og við höfum 
fengið yfir okkur síðustu vikurnar megnar ekki einu sinni að slökkva þennan 
vonarneista vorsins í brjóstinu. Bráðum kemur sumar með tilheyrandi 
blíðviðri og sól. Eða hvað? Fyrir okkur sem búum á höfuðborgarsvæðinu 
er fyrirheitið um blítt og gott sumar ekkert sérstaklega trúverðugt. Síðustu 
tvö sumur hafa að minnsta kosti ekki staðið undir væntingum. Kannanir 
MMR sýna að aðeins þriðjungur hefur verið ánægður með veðrið. Ætli 
það sé ekki sami hópur og fer til Spánar á sumrin eða á sumarbústað fyrir 
norðan eða á Austurlandi? 
Missum ekki móðin
Merki tíðarfarsins í fyrra og hitteðfyrra 
sáust greinilega í sölutölum um mat, 
bjór og léttvín. Fyrir u.þ.b. ári talaði 
blaðið við Pál Bergþórsson, fyrrverandi 
veðurstofustjóra. Hann sagði mikin 
vanda að spá fyrir veður langt fram í 
tímann. Einfaldara sé reyndar að spá 
fyrir um hita en úrkomu. Þó sé vitað 
að við séum á síðari hluta hlýindakafla, 
en á norðurhveli gangi á með sveiflum 
þar sem skiptis á um það bil 30 ára hlýj-
indaskeið og jafn löng kuldaskeið. Þar-
síðasta sumar hafi verið „sérstaklega 
leiðinlegt hér fyrir sunnan.“ Það komi 
ekki oft mörg svoleiðis sumur í röð. 
Nú höfum við fengið a.m.k. tvö blaut 
sumur. Hverjar eru líurnar á því? Svo 
við getum kannski enn verið bjartsýn. 

Veður og matur
Veðrið skiptir miklu máli fyrir það 
hvernig njótum matar og upplifum 
hann. Í sól og sumaryl er grillið dregið 
fram en þegar kaldara er í veðri viljum 
eldum við meira inni í eldhúsi. Við 
eldum líka öðruvísi mat í köldu en 
heitu veðri. Svo er að ekkert sérstaklega 
mikið sport að sötra kalt hvítvín eða 
bjór á pallinum í grenjandi rigningu. 
Jafnvel þótt mestar líkur séu á sól og 
blíðu um hásumar, er ekkert tryggt í 
þeim efnum. Síðustu tvö sumur verða 
hugsanlega lengi í minnum höfð sem 
sumur hinna misheppnuðu garðpartía 
eða útibrúðkaupa. Margir sem undir-
búið hafa slíkar veislur af kostgæfni 
hafa þurft að bíta í það súra epli að 
náttúran á engan húsbónda nema sig 
sjálfa. Á einhverjum tímapunkti hættir 
fólk svo að gera ráð fyrir sól og fer að 
reikna með rigningu í júlí. Þá gæti 
sveitabrúðkaupunum farið að fækka. 
A.m.k. sunnan- og vestanlands. En við 

skulum nú vona að slíkar svartsýnis-
spár rætist ekki. 

Súvíd eða hamborgarar  
til bjargar

En það er þó ekki öll von úti þótt 
hann rigni. Margt af þeim mat sem 
við veljum okkur gjarnan á grillið er 
jafn gott eða jafnvel betra að steikja á 
pönnu, grilla í ofni eða jafnvel að sú-
vída (þ. e. nota svokallaða Sous Vide 
aðferð. Sjá nánar á www.islenskur-

matur.is/um-sous-vide/). Hér er ég 
fyrst og fremst að vísa til hamborgara, 
kartaflna og góðra steika. Leyndar-
dómurinn við góðan hamborgara 
felst t.d. ekki í miklu sólskini, heldur 
í góðu hráefni og réttri matreiðslu. 
Oft er einmitt betra að stýra hitastigi 
á pönnu en á grilli. Gróft brauð, ný-
upptekið íslenskt grænmeti og úrvals 
kjöt er veislumatur, hvort sem eldað 
er á grilli eða pönnu. Satt best að segja 
eru flestar steikur miklu betri ef þær 
eru súvídaðar heldur en af grillinu, 
hvort sem um er að ræða naut, grís, 
kjúkling eða lamb. Svo er það sósan. 
Hér á síðunni er að finna uppskrift að 
hreint magnaðri Bernaisesósu – þeirri 
bestu sem undirritaður hefur smakkað. 
Hún er svo góð að hún kallar nánast 
á endurútgáfu Íslensku hamborgara-
bókarinnar. 

Sundlaugar um páskana
Sundlaugar verða opnar flesta daga 

í páskarfríinu bæði í Garðabæ og 
Hafnarfirði, með þeirri undantekningu 
þó að lokað er á föstudaginn langa og 
á páskadag. 

Sundlaugar Garðabæjar verða opnar 
á Skírdag fimmtudaginn 2. apríl, laugar-
daginn 4. apríl og á öðrum í páskum 
mánudaginn 6. apríl. Opið er frá kl. 10-18. 
Lokað verður í sundlaugunum á Föstu-
daginn langa og á Páskadag. Íþróttahúsin 
eru opin á sama tíma til æfinga en TM-
-Höllin (Mýrin) og íþróttamiðstöðin í Sjá-
landi verða lokaðar alla dagana, segir á vef 
Garðabæjar. Þar er athygli vakin á því að 
frístundabíllinn ekur ekki í dymbilviku. 

Í Hafnarfirði verða Ásvallalaug og 
Suðurbæjarlaug opnar frá 8-17 á skír-
dag, 8-18 á laugardag og svo 8-17 á 
annan í páskum. Lokað er föstudaginn 
langa og á Páskadag. 

Sundhöll Hafnarfjarðar verður hins 
vegar lokuð alla dagana. 
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Besta  
Bernaise- 
sósan
HRÁEFNI
4 eggjarauður.
200 g íslenskt smjör.
Örlitið sjávarsalt.
Örlítið af svörtum pipar.
1 hvítlauksgeiri
1-2 stilkar af graslauk eða 
smávegis af vorlauk.
Chili á hnífsoddi
Lúka af fersku fáfnisgrasi 
(estragoni). Líka má notast við 
þurrkað estragon.
3 msk góð ólífuolía.

AÐFERÐ
Bræðið hundrað grömm af 
smjöri og skerið afgangin niður 
í teninga. Setjið í hrærivélaskál 
og hrærið vel saman. Hellið svo 
eggjarauðunum varlega saman 
og þeytið, varlega í fyrstu. Saxið 
lauk, hvítlauk, chili og fáfnisgras 
mjög smátt. Ef þið notið þurrkað 
fáfnisgras er líka gott að saxa það 
eða mylja í morteli.  Bætið þessu 
öllu saman út í ásamt salti og 
svörtum pipar. Gerið það í litlum 
skömmtum og smakkið til. Bætið 
olíunni út í og hrærið vel.  

Skíðasvæðin opin er veður leyfir: 

Skíðasvæðin um páskana
Til stendur að hafa opið á skíða-

svæðinu í Bláfjöllum í dag frá kl. 
11 og til kl 21 í kvöld. Til stendur að 
opið verði á skíðasvæðinu frá kl 10-17 

alla hátíðisdagana frá skírdegi og til 
annars í páskum, ef marka má heima-
síðu skíðasvæðanna.

Skírdagstúr um stöðu karla
Á morgun skírdag, fimmtudaginn 

2. apríl kl. 15 ræðir Kristinn G. 
Harðarson við gesti Hafnarborgar um 
verk sín á sýningunniMENN sem nú 
stendur yfir í Hafnarborg. Kristinn 
hóf snemma á ferli sínum að rann-
saka nánasta umhverfi sitt. Í verkum 
sínum kortleggur hann hversdagslega 
atburði og lýsir sínu daglegu lífi. Í 
viðfangsefnum sínum og tækni leitar 
Kristinn oft á slóðir sem fyrir mörgum 
eru dæmigerðar fyrir list kvenna og 
þeirra reynsluheim. Aðrir listamenn 
sem eiga verk á sýningunni eru Curver 
Thoroddsen, Finnur Arnar Arnarson 
og Hlynur Hallsson. Sýningarstjóri er 
Ólöf K. Sigurðardóttir, forstöðumaður 
Hafnarborgar. 

Sýningin MENN beinir sjónum að 
stöðu karla við upphaf 21. aldar og 
þeim breytingum sem orðið hafa á 
högum þeirra í ljósi breyttrar stöðu 
kvenna. Í verkunum takast lista-
mennirnir á við spurningar um stöðu 
karla innan fjölskyldu hvað varðar 
hugmyndir um þátttöku í heimil-
islífi, ábyrgð á afkomu og uppeldi 
barna. Verkin á sýningunni vekja 
upp áleitnar spurningar um karl-
mennsku og þau skilaboð sem karlar 
fá frá samfélaginu. Meginviðfangsefni 
sýningarinnar er þó sú nánd sem lesa 
má úr afstöðu listamannanna til fjöl-
skyldu og barna. Þeir taka sér stöðu 
innan fjölskyldunnar, gera hana að 
viðfangsefni og búa hversdagslegu lífi 
listrænan búning. Viðfangsefið hefur 
lengi verið listamönnunum hugleikið, 

og þótt verkin hafi mörg skírskotun til 
annarra fagurfræðilegra eða listrænna 
viðfangsefna eru þau einkar áhuga-
verð í þessu samhengi nú árið 2015 
þegar þess er minnst að öld er liðin 
frá því konur hlutu kosningarétt og 
mikil áhersla er á að skoða reynslu-
heim kvenna. 

Opið verður mest alla páskahelgina 
í Hafnarborg. Þannig er verður hún 
opin frá hádegi alla daga nema 
páskadag og til klukkan 17, nema á 
morgun, skírdag, þegar opið verður 
til kl. 21. Lokað verður þriðjudaginn 
7. apríl. 

Svavar 
Halldórsson

MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is



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

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

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

NÝ OG BETRI 
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan og 

Opel ef spíss slitnar.

Mikið úrval fallegra 
fermingagjafa




