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Áttræðisafmæli  
hjá leikskólabörnum
Leikskólinn Hörðuvellir heldur 

upp á áttræðisafmæli sitt 
þessar mundir. Verkakvenna-

félagið Framtíðin stofnaði skólann 
árið 1935, en þá höfðu verkakonur 
rekið sumargæslu í gamla barna-
skólanum. Byggt var sérstaklega yfir 
starfsemina og voru um 40 börn á 
skólanum í upphafði, en starfsmenn 
þá þrír. Framtíðarkonur lögðu á 
sig mikla vinnu og héldu að auki 
skemmtanir og seldu merki í fjár-
öflunarskyni. 

Haldin var sérstök afmælishátíð 

var haldin í leikskólanum á dögunum 
þar sem núverandi nemendur og 
starfsfólk höfðu veg og vanda að 

öllum undirbúingi. Gestir voru 
boðnir velkomnir meðal annars með 
söng nemenda.  Sjá bls. 14. 

 

Umsóknarfrestur er til 1. júní. 

Hafnarfjörður hefur greitt Iðnskólanum 25 milljónir á ári: 

Niðurgreidd 
einkavæðing?
Engin svör hafa fengist við því 

hvort samningur um þátttöku 
Hafnarfjarðabæjar í húsnæð-

iskostnaði Iðnskólans eigi að halda 
gildi sínu, þrátt fyrir einkavæðingu 
Iðnskólans með sameiningu við Tækni-
skólann. Samningur um tugmilljóna 
útgjöld bæjarins vegna Iðnskólans á að 
gilda til ársins 2024. Oddviti Samfylk-
ingarinnar segir að einhliða einkavæð-
ing ríkisins hljóti að jafngilda uppsögn 
samningsins.
248 milljónir út samningstímann
Hafnarfjarðarbær greiðir hátt í 25 
milljónir króna árlega í leigu fyrir 
húsnæði Iðnskólans í Hafnarfirði. 
Þetta hefur bærinn gert frá því fyrir 
aldamót í samræmi við samning sem 
gerður var við ríkið og einkaaðila sem 
sáu um að reisa og svo reka húsið. 
Síðan hafa bærinn og ríkið greitt 

leigu í samræmi við samninginn og 
er hlutur Hafnarfjarðar í kostnað-
inum 40%. Samkvæmt ársreikningi 
bæjarins fyrir síðasta ár er gert ráð 
fyrir leigugreiðslum, tæplega 25 millj-
ónum króna á ári, vegna samnings 
um húsnæði Iðnskólans í Flatahrauni. 
248 milljónir króna þyrfti bærinn að 
greiða að lágmarki, og ónúvirt, út 
samningstímann, að óbreyttu.
Fram kemur í þessum samningi að 
honum verði ekki sagt upp nema 
vegna vanefnda. Fasteignafélagið 
Nýsir var aðili að samningnum en fór 
á hausinn. Félag í eigu lífeyrissjóða 
rekur húsið nú, og gildir samingur-
inn enn. 

Fátt um „fýsileika“
Í skýrslu sem unnin var fyrir mennta-
málaráðherra um „fýsileika“ þess að 

sameina Iðnskólann í Hafnarfirði og 
Tækniskólann er á nokkrum stöðum 
fjallað um húsnæðismál Iðnskólans. 
Þar kemur fram á nokkrum stöðum 
að húsnæði sé leigt af einkaaðilum 
skv. samningi en hvergi er bent á að 
Hafnarfjarðarbær sé einn samnings-
aðila en aðeins talað um ríkið. „Eftir 
sameiningu mun Tækniskólinn leigja 
húsnæði af Fasteignum ríkisins og 
einkaaðilum og fær búnað sem fylgir 
skólunum við gildistöku samnings 
til varðveislu og viðhalds,“ segir í 
fýsileikaskýrslunni, en ekki er fjallað 
um þetta nánar.

Uppsögn blasir við
„Ég held það blasi nokkurn vegin við 
að einhliða ákvörðun ríkisins um að 
leggja niður Iðnskólann í Hafnarfirði 
jafngildi uppsögn á þeim samningi 
sem var gerður um þátttöku Hafnar-
fjarðarbæjar í kostnaði við rekstur 
skólans,“ segir Gunnar Axel Axelsson, 
oddviti Samfylkingarinnar í bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar. „Það þýðir þá 
væntanlega líka að gera þurfi upp við 
Hafnarfjarðarbæ í samræmi við stofn-
framlag sem bæjarsjóður lagði inn í 
þetta verkefni árið 1998 og kvöðum 
um þátttöku bæjarins í leigugreiðslum 
verði sömuleiðis aflétt.“

Mikil óánægja með leikskólaþjónustu Hafnarfjarðar: 

Segja bæinn eftirbát 
annarra sveitarfélaga
Það að börn fái ekki leikskólavist 

fyrr en á þriðja aldursári er 
óhagstætt börnunum, þau 

verða af mikilvægri þroskaörvun sem 
hefst á leikskóla. Enn fremur, þurfi þau 
að vera hjá dagforeldri fram á þriðja 
ár, er hætta á að þau einangrist í hópi 
mun yngri barna. Fyrirkomulagið 
hefur og í för með sér óhagræði fyrir 
foreldrana þar sem meiri kostnaður 
fylgir því að hafa börn hjá dagfor-
eldrum en á leikskóla,“ segir í hvassri 
áskorun foreldra barna sem fæddust 
í fyrra. 

Greint var frá því í síðasta tölublaði 
að fjölmargir foreldrar séu óánægðir 
þar sem þeir sjá ekki fram á að koma 
börnum sínum á leikskóla. Hefur 
fólk sagst íhuga að flytja úr bænum 
og annað þar sem betur sé búið að 
barnafólki. 

Foreldrarnir efndu til fundar með 
fulltrúum bæjaryfirvalda á dögunum, 
í því skyni að skýra mál sitt og stöðu 
og þrýsta á um úrbætur. Þar fengu 
foreldrarnir að heyra að reynt yrði 
að koma til móts við óskir þeirra, 
eftir því sem blaðinu er sagt, og átti 
að setja punktinn þar, en þá kröfðust 
foreldrarnir þess að ákvörðun eða 

áætlun um aðgerðir verði tilbúin fyri 
lok mánaðarins. 

Eftirbátur annarra? 
„Við bendum á að í samanburði við 
nágrannasveitarfélögin er Hafnar-
fjörður sannarlega eftirbátur hvað 
leikskólaþjónustu varðar, hvort heldur 
sem litið er til inntökualdurs eða leik-
skólagjalda. Okkur finnst við svikin 
um þjónustu og sanngjarnt og eðlilegt 
jafnræði við barnafjölskyldur annars 
staðar á höfuðborgarsvæðinu. ,“ segir 
líka í áskoruninni. Það hljóti að vera 
forgangsmál sveitarstjórnar að sveitar-
félag reyni að vera sem mest aðlað-
andi við sína framtíðaríbúa, nefnilega 
barnafjölskyldur. Það virðist ekki vera 
raunin. Foreldrarnir vilja að börn sem 
orðin verða 18 mánaða 1. september í 
ár fái leikskólavist í haust. Að kostn-
aður við að hafa barn hjá dagforeldri 
eftir 18 mánaða aldur verði ekki meiri 
en kostnaður foreldra við leikskóla. 
Að niðurgreiðslur á þjónustu dag-
foreldra verði almennt auknar og að 
innritað verði í laus pláss leikskóla árið 
um kring auk þess að reyna að bjóða 
yngri börnum leikskólavist, ef foreldra 
sækjast eftir því. 

Endurspeglar vilja hinna efnuðu
Fjármögnun framboðs- og kosninga-

baráttu þar sem framlög frá einstak-
lingum og einkafyrirtækjum er leyfileg 
virðist nú vera að setja þá hugmynd 
stjórnmálafræðinga að stjórnmála-
menn miði opinbera stefnumótun við 
vilja hins almenna kjósanda í uppnám. 
Nýjar rannsóknir vestan hafs sýna að 
undir flestum kringumstæðum virð-
ist vilji mikils meirihluta bandarísku 

þjóðarinnar ekki hafa nein áhrif á 
stefnu stjórnvalda. Það sem meira er, 
þegar vilji hinna efnameiri er annar 
en vilji almennings þá endurspeglar 
opinber stefnumótun vilja hinna efn-
uðu,“ segir Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 
stjórnsýslufræðingur í grein hér í blað-
inu. Hún fjallar ítarlega um spillingu og 
birtingarmyndir hennar í nútímasam-
félagi.  Sjá bls. 4.

Íbúar leggjast eindregið gegn Suðurnesjalínu 2: 

Óþolandi, tröllaukið 
og með eindæmum ljótt
Dómur fjölmargra bæjarbúa um 

háspennulínu sem Landsnet 
vill leggja gegnum bæinn og út 

á Reykjanes, er afdráttarlaus. Almennt 
leggst fólk eindregið gegn framkvæmd-
inni. Í einni umsögn kemur t.a.m. fram 
að það sé „skilyrðislaus réttur íbúanna 

að línan verði fjarlægð frá íbúðabyggð-
inni. Það sé óþolandi að hafa þetta 
tröllaukna eindæma ljóta mannvirki 
fyrir augunum og meiri en minni líkur 
séu á heilsuspillandi áhrifum,“ svo vísað 
sé í samantekt um umsagnirnar. 

Fjölmenn samtök, Hraunavinir og 

Náttúruverndasamtök Suðvesturlands 
leggjast gegn línunni einnig. 

Skipulags og byggingaráð Hafnar-
fjarðar fjallar nú um ósk Landsnets um 
framkvæmdaleyfi. Hugmyndin er að 
línan liggi frá Hamranesvirki að bæj-
armörkunum við Voga.

Gunnar axel axelsson.

Hús Iðnskólans var reist í einkaframkvæmd. Hafnarfjarðarbær greiðir um 25 
milljónir króna árlega í leigu fyrir skólann, á grundvelli samnings sem á að 
gilda til ársins 2024.
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Um spillingu og 
spillingaraðferðir
Hvar sem er að finna náttúru-

auðlindir eða aðstæður sem 
bjóða upp á skjótfeginn gróða 

þar má finna spillingarhvata og spill-
ingarhættur. Erfitt er að ganga lengra 
í staðhæfingu um spillingu þar sem, 
eins og margsinnis hefur verið bent á, 
spilling er þeirrar náttúru að hana er 
erfitt að rannsaka. Spilling er aðstæðu-
bundin mannleg hegðun; spillt hegðun. 
Spiling samkvæmt hefðbundinni skil-
greiningu felur það í sér að einstak-
lingur í opinberri ábyrgðarstöðu nýtir 
sér þá stöðu sjálfum sér í hag. Ríkjandi 
birtingarmynd spillingar er mútur, þ. e. 
fé er borið á fólk í valdastöðum til þess 
að hafa áhrif á tilteknar ákvarðanir. 

„Það sem hægt er að 
mæla skiptir ekki endilega 
máli….“ (Albert Einstein)
Segja má að þessi birtingarmynd spill-
ingar eigi betur við þar sem krafan 
um gagnsæi og ábyrgð í merkingunni 
fyrirsvar er lítil og lýðræðið van-
þróaðra en þar sem slíkt aðhald með 
lýðræðinu er meira svo sem með öfl-
ugri fjölmiðlaumræðu og skipulögðu 
eftirliti. Hættan er sú að í ríkjum sem 
almennt eru viðurkennd sem þróuð 
lýðræðisríki geti þessi hefðbundna 
birtingarmynd spillingar virkað sem 
villuljós. Þessi skilgreining smættar 
spillta hegðun niður í „peningaumslag“ 
eða athafnir sem hægt er að mæla og 
sanna með vísindalegum rannsóknum 
meðan spillingaraðferðir í annarri og 
áður óskilgreindir mynd vaða uppi í 
umhverfi opinberrar stjórnsýslu sem 
tekið hefur á sig nýja og flóknari mynd 
í kjölfar dreifstýringar, einkavæð-
ingar, útvistunar og alþjóðavæðingar. 
Við þessar nýju aðstæður blómstrar 
ákveðin nýsköpun, hvort heldur í formi 
nýrra leiða til að flytja fjármagn, bera fé 
á fólk í valdastöðum, túlkun á reglum 
og stefnumótun eða í nýjum leiðum 
til að afskræma upplýsingar og þannig 
grafa undan tiltrú á þeim röddum sem 
gagnrýna valdið eða ögrar á einhvern 
hátt ríkjandi skipulagi og hagsmunum. 
Ef markmiðið er að draga úr spillingu 
þá er of seint að mæla spillingu þegar 
skaðinn er skeður, einkum þegar í húfi 
eru náttúruauðlindir, en þar getur sam-
félagslegur kostnaður spillingar verið 
bæði gríðarlega og óafturkræfur. Þess 
vegna er brýnt að læra að þekkja spill-
ingarhvata og spillingaraðferðir. 

„Það sem skiptir máli er 
ekki endilega hægt að 
mæla…“ (Albert Einstein)
Í hagkerfum sem eru að umbreyt-
ast frá ríkisbúskap og haftastefnu til 
markaðsbúskapar og frelsis í alþjóða-
viðskiptum hefur spilling tekið á sig 
nýja og áður óþekkta mynd. Þetta 
voru niðurstöður sérfræðingar sem 
um árabil höfðu unnið á vegum Al-
þjóðabankans í löndum austur Evrópu 
eftir fall Sovétríkjanna. Þarna fundu 
sérfræðingarnir klíkur sem virtu engin 
mörk milli hins opinbera og einka-
geirans. Klíkubræður gátu athafnað 
sig beggja vegna þessara marka og vas-
ast í stefnumótun stjórnvalda, mótað 
leikreglurnar sjálfir til að þjóna eigin 

hagsmunum og þannig gefið sjálfum 
sér einstakt forskot á við aðra á mark-
aði. Þetta kölluðu sérfræðingar Al-
þjóðabankans “að fanga ríkisvaldið“ 
(e. state capture). Þessi hagkerfi eru að 
þeirra mati í greipum klíkubræðra sem 
umbuna tengsl umfram hæfni og taka 
áhrif fram yfir nýsköpun. Fjárfestingar 
þeirra í stjórnmálum kynda undir slíkri 
háttsemi sem aftur veikir stoðir ríkisins 
og grefur undan getu hins opinbera til 
að veita grunnþjónustu. 

Spilling er brot gegn  
almennu trausti
Af þessum vettvangi umbreytinga í 
hagkerfum austur Evrópu og innan 
stjórnkerfa vestrænna lýðræðisríkja 
eru mannfræðingar nú með aðferðum 
sínum, sem áður var mest beitt meðal 
frumstæðra ættflokka í ríkjum þriðja 
heimsins, að rannsaka hegðun, tengsl 
og samskipti mannsins í þessu samfé-
lagi nútímans. Þeir, líkt og sérfræðingar 
Alþjóðabankans, telja sig greina nýja 
tegund spillingar, spillingu sem þeir 
vilja skilgreina sem brot gegn almennu 
trausti (e. violation of public trust). 
Samkvæmt þeirra skilgreiningu á spill-
ing í merkingunni „brot gegn almennu 
trausti“ sér stað þegar einstaklingar 
nýta sér í eigin þágu vald og upplýs-
ingar, sem þeim er falið til að fylgja eftir 
hagsmunum annarra og þá á kostnað 
þessara sömu annarra. 

Þessi skilningur mannfræðinganna á 
margt skylt við það sem stjórnmála- og 
stjórnsýslufræðingar vísa gjarnan til úr 
kenningunni um framsal og ábyrgð og 
kallast þar umboðstap. Umboðstap á 
sér stað þegar umbjóðandinn hefur 
ekki nægilega góðar upplýsingar um 
getu, hæfni og fyrirætlanir umboðs-
manns síns eða þegar umboðsmaður-
inn skarar eld að eigin köku á kostnað 
þess sem hann á að vera að vinna fyrir, 
þ. e. umbjóðandans, í trausti þess að 
umbjóðandinn muni ekki komast að 
því. Þegar kenningunni um framsal og 
ábyrgð er beitt á þingræðisskipulagið 
þá varðar umboðstap í því samhengi 
við pólitíska ábyrgð. Í viðskiptum 
myndi það heita umboðssvik og varðar 
í því samhengi við refsiábyrgð. 

Gíslataka sérhagsmuna, 
þekking og almennar  
upplýsingar
Þessar rannsóknir mannfræðinganna 
og nýjar rannsóknir sagnfræðinga sem 
stunda rannsóknir á samtímasögu sýna 
hvernig öflug hagsmunasamtök geta 
tafið eða ráðið ákvörðunum stjórnvalda 
í þeim tilgangi að tryggja sína eigin 
hagsmuni. Þetta gera hagsmunasam-
tök með því að bera fé á vísindamenn 
sem aftur geta haft áhrif á ákvarðanir 
stjórnvalda sem geta réttlætt aðgerðir 
sínar eða aðgerðarleysi með því annað 
hvort að vísa til stuðnings úr niður-
stöðum vísindalegra rannsókna eða til 
þess að vísindalegum niðurstöðum beri 
ekki saman og því sé málið umdeilt. 
Umdeild mál geta gefið stjórnmála-
mönnum tækifæri til þess að aðhafast 
ekkert. 

Aðgerðir eða aðgerðarleysi sem rekja 
má til að slíkra aðkeyptra áhrifa vís-

indamanna á stjórnvöld geta skaðað 
almannahagsmuni. Það hvernig tóbaks-
framleiðendum í Bandaríkjunum tókst 
að tefja aðgerðir stjórnvalda í baráttunni 
gegn krabbameini af völdum sígarett-
ureykinga er gott dæmi um þetta. Með 
því að kaupa vísindamenn til að berj-
ast gegn öðrum vísindamönnum með 
aðferðum vísindanna tókst framleið-
endum að tefja ákvarðanir stjórnvalda 
um aðgerðir til að draga úr reykingum 
í rúman aldarfjórðung. Þessi gíslataka 
sérhagsmuna innan vísindasamfélags-
ins tókst með þessum árangri, en þó 
einkum með aðstoð fjölmiðla sem eru 
áhrifamiklir tengiliðir milli upplýsinga 
og almennings. Upplýstur almenningur 
getur haft áhrif á stjórnmálamenn. 

Hvernig fjölmiðlar  
geta brugðist
Fjölmiðlar brugðust sem farvegur 
upplýsinga til almennings í þessu 
máli þar sem þeir létu undan þrýstingi 
hagsmunaaðila sem kröfðust þess að 
fjölmiðlar gættu jafnræðis í kynningu 
málsins. Umfjöllun fjölmiðla gerði þar 
með sjónarmiðum sem kostuð voru af 
hagsmunasamtökum og niðurstöðum 
vísindalegra rannsókna jafnt undir 
höfði og létu þar með annað hvort 
hjá líða að gera grein fyrir hagsmuna-
tengslunum eða sáu ekki í gegnum það 
hvernig hagsmunasamtök geta búið til 
sínar eigin staðreyndir íklæddar vís-
indalegum búningi. Markmið hags-
munasamtakanna í þessum máli var 
að sá efasemdum og þar með tefja að-
gerðir stjórnvalda. Hagsmunasamtök í 
kola- og olíuiðnaði beita nú sömu að-
ferðum með aðstoð sama hóps vísinda-
manna til að tefja aðgerðir Bandarískra 
stjórnvalda í loftslagsmálum. 

Lýðræði eða auðræði:  
„Við verðum að velja“ 
Fjármögnun framboðs- og kosninga-
baráttu þar sem framlög frá einstak-
lingum og einkafyrirtækjum er leyfileg 
virðist nú vera að setja þá hugmynd 
stjórnmálafræðinga að stjórnmála-
menn miði opinbera stefnumótun við 
vilja hins almenna kjósanda í uppnám. 
Nýjar rannsóknir vestan hafs sýna að 
undir flestum kringumstæðum virð-
ist vilji mikils meirihluta bandarísku 
þjóðarinnar ekki hafa nein áhrif á 
stefnu stjórnvalda. Það sem meira er, 
þegar vilji hinna efnameiri er annar 
en vilji almennings þá endurspeglar 
opinber stefnumótun vilja hinna 
efnuðu. Þessi ítök hinna efnameiri í 
stefnumótun stjórnvalda hefur gefið 
hagfræðingum og alþjóðlegum álits-
gjöfum tilefni til þess að rifja upp orð 
Louis Brandeis fyrrum hæstaréttar-
dómara Bandaríkjanna: „Við verðum 
að velja. Við getum haft lýðræði, eða 
við getum látið auðinn safnast á hendur 
fárra, en við getum ekki haft hvoru 
tveggja.“

HAFNARFJÖRÐUR / GARÐABÆR
10. TBL. 5. ÁRGANGUR 2015
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Full ástæða er til þess að óska Haukum og Hafnfirðingum til hamingju 
með Íslandsmeistaratitil karla í handbolta. Liði fór án ósigra í gegnum 
úrslitakeppnina. Á mannamáli má kalla það stórkostlegt.

Fleira íþróttafólk hefur verið í eldlínunni í vikunni og ekki lagt minna á sig. 
En stundum er bara eitt mark sem ræður úrslitum. Sú var raunin í viðureign 
Stjörnunnar gegn Gróttu í úrslitarimmunni í handknattleik kvenna. Eitt 
mark, örfáum sekúndum fyrir leikslok. Auðvitað er fúlt að tapa. Hér er gullið 
betra en silfrið. Þetta er þriðja silfrið á þremur árum. Ég er samt ekki frá því 
að ekkert lið hafi á þessum þremur árum staðið sig betur en Stjarnan. Það er 
ótrúlegur árangur að vera í toppbaráttunni ár eftir ár. Það eru ekki mörg lið 
sem halda slíkum dampi árum saman. Gefast aldrei upp. Þannig eru sannir 
sigurvegarar. Stjörnukonur eiga skilið hrós og hamingjuóskir fyrir þennan 
glæsilega árangur. Það er vel tekið á móti þeim í Garðabænum.

***
Átök eru víðar en í íþróttum. Og rétt eins og í handboltanum þarf ekki endi-
lega mikið til þess að ráða niðurstöðu í ýmsum samfélagslegum málum. Þó 
getur ráðið úrslitum að staðan sé einfaldlega æði ójöfn í upphafi leiks. Þá er 
eins víst að hinn sterkari gangi af hólmi með það sem hann alltaf ætlaði sér. 
Það gerir hann ekki sjálfkrafa að sigurvegara.

***
Er menntamálaráðherra sigurvegari þótt honum takist að einkavæða Iðnskól-
ann í Hafnarfirði? Nei. Hann kann að ná markmiði sínu en leikurinn hefur 
alla tíð verið ójafn. Satt að segja hefur enginn fengið að taka þátt í leiknum 
nema ráðherrann sjálfur. Öðrum virðist aðeins hafa verið boðið til fundar að 
leik loknum, þar sem úrslit voru kunngjörð sem og reglur leiksins.

***
Fleiri pólitískir kappleikir virðast vera háðir með fyrirfram skrifað handrit. 
Suðurnesjalína 2 er einn af þeim. Þrátt fyrir margra ára vinnu við þessa línu 
hefur Landsnet ekki enn fært sannfærandi rök fyrir framkvæmdinni. Margt oft 
hefur verið bent á að eina ástæðan fyrir framkvæmdinni væri álver í Helguvík, 
en ekki almenn styrking á raforkukerfi. Þetta álver er ekki enn risið. Enginn 
sér það rísa í bráð eða lengd. Til hvers á þá að æða yfir bæði ósnortið hraun 
og nánast inn í miðja byggð í Hafnarfirði? 

***
Fjölmargir íbúar hafa gert alvarlegar athugasemdir við línuna. Hún spilli lífs-
gæðum, umhverfi og efnahag fólks. Bæjaryfirvöld verða að hlusta vel  þegar 
málið verður leitt til lykta. Skylda bæjarins er aðeins við  íbúana. Hlutverkið er 
ekki að vera stimpilstofnun stórfyrirtækja. Stimplarnir enda alltaf í tapliðnu. 
Það er eitthvað fyrir meirihlutann á Alþingi til að hugsa um líka.

Ingimar Karl Helgason

Sigurvegarar

Leiðari

Höfundur er

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir,

lektor við HÍ

Hönnunarsafn Íslands: 

Leiðsögn bak
við tjöldin
Í tilefni af íslenska safnadeginum 

þann 17. maí, verður boðið upp á 
leiðsagnir þar sem skyggnst verður 

bak við tjöldin í Hönnunarsafninu í 
Garðabæ. Gestir fá tækifæri til að 
ganga um mismunandi vinnurými 
safnsins og heyra um það fjölbreytta 
starf sem þar á sér stað, segir á heima-
siðu safnsins. 

Í safneign Hönnunarsafnsins 
eru rúmlega 1200 gripir og mikill 
meirihluti þeirra eru húsgögn. Mikið 
starf fer fram í tengslum við safneign 

safnsins jafnvel þó ekki sé verið að setja 
upp sýningar. 

Í leiðsögn um varðveislurýmin gefst 
einstakt tækifæri til að skyggnast á bak 
við tjöldin og kynnast gripum og starfi 
eina safns landsins sem safnar einvörð-
ungu hönnun og nytjalist. 

Takmarka þarf fjölda gesta í hverri 
leiðsögn og er miðað við 10 gesti í hóp. 

Leiðsögnin tekur um hálftíma. 
Farnar verða fjórar ferðir: Kl. 13:30; 
14:30; 15:30 og 16:30. Ókeypis að-
gangur er á safnið þennan dag.
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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 ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Hafnarborg: 

Leiðsögn 
safnadeginum
Hafnarborg tekur þátt í safna-

deginum, á sunnudaginn 
kemur sunnudag 17. maí, 

með skemmtilegri og um leið fræð-
andi dagskrá fyrir börn og fullorðna. 
Fram kemur í fréttatilkynningu að 
boðið verður uppá fjölskylduleið-
angra um sýninguna MENN sem nú 
stendur yfir í aðalsal safnsins og hægt 
verður að spreyta sig á fjölbreyttum 
og skemmtilegum verkefnum sem til-
valið er fyrir fjölskyldur að leysa úr í 
sameiningu. Einnig mun Ólöf K. Sig-
urðardóttir forstöðumaður Hafnar-
borgar og sýningarstjóri MENN ræða 
við gesti safnsins um sýninguna kl. 15. 
Hafnarborg er opin frá kl. 12 – 17 á 
safnadaginn og aðgangur er ókeypis. 

Í ár halda íslensk söfn upp á 
safnadaginn í tengslum við alþjóð-
lega safnadaginn sem haldinn er í 
kringum 18. maí. Alþjóðaráð safna 
velur deginum fyrirskrift og í ár er 
hún Söfn í þágu sjálfbærni sem leiðir 
hugann að því hlutverki safna að varð-
veita menningarverðmæti þannig að 
þau megi nýtast komandi kynslóðum. 

Á sunnudaginn milli kl 13: 00 og 
14: 00 verður fjölskylduleiðangur um 
sýninguna MENN. Létt og fræðandi 
verkefni verða í boði sem tengjast 
sýningunni segir í tilkynningunni. 

Kl 15: 00 þenna dag verður svo 
sýningastjóraspjall. Ólöf K. Sigurðar-

dóttir ræðir við gesti um þessa sömu 
sýningu og fer í saumana á undanfara, 
ferli og heildarinntaki sýningarinnar. 

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. 

Á sýningunni verða sýnd verk 
eftir fjóra karllistamenn í fremstu 
röð, þá Curver Thoroddsen, Finn 
Arnar Arnarson, Hlyn Hallsson og 
Kristinn G. Harðarson. Verkin sem 
valin hafa verið til sýningar eru unnin 
í fjölbreytta miðla bæði video-verk, 
ljósmyndir, málverk, teikningar og 
útsaumsverk. Í verkunum takast lista-
mennirnir á við spurningar um stöðu 
karla innan fjölskyldu hvað varðar 
hugmyndir um þátttöku í heimilislífi, 
ábyrgð á afkomu og uppeldi barna. 
Jafnframt verða á sýningunni verk 
sem sækja myndefni á slóðir sem fyrir 
mörgum eru dæmigerðar fyrir konur 
og þeirra reynsluheim. 

Verkin vekja upp áleitnar spurn-
ingar um karlmennsku og hugsanlega 
misvísandi skilaboð frá umhverfi og 
samfélagi. Megineinkenni verkanna 
er þó sú nánd sem lesa má úr afstöðu 
listamannanna til fjölskyldu og barna 
um leið og í sumum verkanna má 
greina tilvistarkreppu, segir í tilkynn-
ingunni enn fremur.

Atvinnusköpun kvenna í heimahúsum 1900-1970: 

Hjáverk íslenskra kvenna
Ábyrgð kvenna á eigin afkomu 

og afkomu fjölskyldunnar 
hefur almennt ekki verið 

mikils metin í samfélagslegri um-
ræðu, bókmenntum og sögubókum. 
Langt fram eftir 20. öld voru karlar 
fyrirvinnur en konur voru heima. 
Framleiðsla kvenna hefur í gegnum 
tíðina verið vandlega falin og vantalin 
í hagrænum skilningi. 

Nú um helgina, á íslenska safnadeg-
inum, sunnudaginn 17. maí kl. 14.00, 
verður opnuð ný sýning í Árbæjarsafni 
í Reykjavík sem ber heitið Hjáverkin – 
atvinnusköpun kvenna í heimahúsum 
1900-1970. 

Sýningin Hjáverkin fjallar um þessa 
földu veröld kvenna, hvernig konum 
tókst að afla tekna í hjáverkum sam-
hliða skyldustörfum til að sjá sér og 
sínum farborða, segir í fréttatilkynn-
ingu um sýninguna. Auk matseldar, 
þrifa og barnauppeldis framleiddu 
þær fatnað á alla fjölskylduna, rækt-
uðu kartöflur og kál, gerðu slátur, suðu 
sultur og saft. Þær sinntu sjúkum og 
öldruðum, bjuggu til gjafir í stórum 
stíl og tóku að sér ýmis viðvik fyrir ætt-
ingja og vini. Konur tóku heimilistækin 
í sína þjónustu og gerðu að atvinnu-
tækjum. Prjónavélar, saumavélar og 
þvottavélar nýttust til atvinnusköpunar. 
Konur seldu máltíðir, þær leigðu út 
herbergi, þvoðu, straujuðu, saumuðu, 
prjónuðu og gerðu við fatnað. Þær tóku 
einnig að sér kennslu í ótal greinum, 
hannyrðum, tungumálum, tónlist og 
myndlist. Konur í öllum lögum sam-
félagsins gátu fundið sér sína hjáleið. 
Til þess nýttu þær hugvit sitt, útsjónar-
semi, þekkingu og færni. 

Sýning Hjáverkin er óður til kvenna 
segir í tilkynningunni og um leið óður 
til framtakssemi, hugmyndaauðgi og 
sjálfsbjargarviðleitni. Konur hafa ætíð 
axlað ábyrgð en möguleikar þeirra 
hafa oft á tíðum verið afar takmark-
aðir. Hinn ytri rammi samfélagsins 
hefur þrengt að þeim á ýmsan hátt. 
Þær hafa gegnum tíðina leitað leiða 
innan rammans, margar hafa víkkað 
rammann, klippt á hann göt eða stigið 
út fyrir hann. Kvennabarátta snýst um 
það öðrum þræði að víkka manngerða 
ramma, rífa niður múra, brjóta glerþök 
og byggja upp betra samfélag. Barátta 

kvenna fyrir jöfnum rétti, jafnri stöðu 
hefur lengi verið og er enn stöðug bar-
átta, skref fyrir skref, segir enn fremur. 

Sýningin Hjáverkin byggir á safn-
kosti Borgarsögusafns Reykjavíkur og 
rannsóknum safnsins á vinnu kvenna. 
Sýningin er hluta af framlagi safnsins 
til að minnast 100 ára afmæli kosn-
ingaréttar kvenna.

Konur hafa alltaf gengið í öll störf. Nokkur dæmi má sjá á þessum myndum 
frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur.



Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 og í 
gegnum netföngin: edda@eir.is, sveinn@eir.is  

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.    
 

Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
 

Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 
 

 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
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Einkavæðing í heilbrigðis- 
kerfinu étur börnin sín
Umræðan um heilbrigðismál í dag snýr orðið meira um hagræðingu og 
kostnað, en gæði þjónustunnar sem veita á og þörfinni sem blasir við. Góð 
heilbrigðisþjónusta er engu að síður sú þjónusta sem flestir vilja að sé í 
lagi, fyrir lágmarkskostnað. Jafnvel aðgengilegri en ókeypis menntun og 
betri samgöngur. Opinber heilbrigðisþjónusta hefur hingað til verið litið 
á sem algera grunnþjónustu í þjóðfélaginu, jafngilda löggæslu og þar sem 
gott jafnræði á að ríkja meðal allra þegna. Vegna aukins kostnaðar nú 
í heilbrigðisþjónustunni, m.a. vegna aukinnar þarfar á hátæknilæknis-
þjónustu fyrir þá veikustu og auknum lyfjakostnaði og dvalarkostnaði 
á sjúkrastofnunum vegna öldrunar þjóðarinnar og fjölgun lífstílstengdra 
sjúkdóma, telja sumir að útgjöld til heilbrigðismála sé orðinn allt of stór 
hluti ríkisútgjaldanna og sem ekki verður lengur við unað. Íslendingar 
eru samt ríkastir flestra þjóða af auðlindum og óvíða er meiri hagvöxtur. 
Engu að síður leggjum við minna til heilbrigðismál en nágrannaþjóðirnar 
og aðeins rétt yfir meðaltali sem þekkist meðal OECD ríkjanna, reiknað 
sem hluta þjóðartekna. 

Hægri stjórnir hliðhollari 
markaðsvæðingu
Ein leið til að auka aðgengi að þjón-
ustunni og mikið er rætt um í dag er 
aukin einkavæðing og þar sem efna-
meira fólki gefst a.m.k. kostur á að 
kaupa þjónustuna. Að sú þjónusta sé 
þá betri en engin og algjörlega óháð 
markmiðum fjárfesta sem fyrst og 
fremst vilja reka heilbrigðisþjónustu 
af arðsemissjónarmiðum. Hins vegar 
á kostnað jafnræðis tengt efnahag 
þjóðfélagsþegnanna. Lengi hefur 
verið þrýstingur á aukin afköst og 
bætta hagræðingu í hinu opinbera 
heilbrigðiskerfi, en sem stefnt hefur 
gæðum þjónustunnar stundum í voða. 
Sama aðgengið hefur samt verið að 
dýrustu þjónustunni og þeirri ódýr-
ustu sem niðurgreidd er af ríkinu, 
jafnvel á kostnað uppbyggingar grunn-
heilsugæslunnar. Togsteita sem hefur 
verið á milli ólíkra póla heilbrigðis-
þjónustunnar í áratugi og sem komið 
hefur einnig niður á uppbyggingu 
öldrunarþjónustu og nauðsynlegri 
fjölgun hjúkrunarrýma í landinu. Heil-
brigðisyfirvöld hafa auk þess verið mis-
hliðholl þrýstihópum í þjóðfélaginu og 
sem ráðist hefur af pólitískum vindum 
hverju sinni. Hægri stjórnir eru síðan 
alltaf hliðhollari markaðsvæðingu heil-
brigðiskerfisins og vilja takmarka sem 
mest ríkisumsvifin og nýta af öllum 
kröftum sitt kjörtímabil til að ná sínum 
markmiðum fram. Jafnvel nú í langvar-
andi fjársveltri grunnheilsugæslu og 
þar sem hausatalningin ein virðist hafa 
gilt sem rekstrarviðmið og þótt rekstr-
arkostnaður af henni sé innan við 5% 
heildarútgjalda heilbrigðismála. 

Vilja upplýsingar  
um sjúklinga
Í sumum löndum eins og t.d. Banda-
ríkjunum er stór hluti heilbrigðiskerfis-
ins einkavæddur, án aðkomu opinberra 
aðila og einkarekin heilbrigðiskerfi 
jafnvel margskipt í takt við efnahag 
einstaklinganna og sjúkratrygginga-
töku, sem atvinnurekendur hafa í 
mörgum tilvikum borgað. Miklar 
takmarkanir eru þannig á aðgengi í 
dýrari hátæknilækningar og lyfja-
meðferðir. Eins möguleikum á lang-
tímadvöl á einkareknum sjúkrastofn-

unum. Tryggingarnar eru auðvitað 
því dýrari sem þær bjóða upp á meira 
öryggi og þjónustu. Í vaxandi mæli eru 
tryggingafélög farin að óska eftir meiri 
upplýsingum um einstaklinganna sem 
tryggðir eru, varðandi alla mögulega 
áhættuþætti fyrir heilsutjón síðar og 
jafnvel hugsanlegum sjúkdómaerfðum 
s.s. krabbameinum með lífsýnatökum. 
Allt þættir sem auka á misrétti til 
mögulegrar heilbrigðisþjónustu síðar 
og sem við getum ekki einu sinni 
forðast með betri lífsstíl og lágmarks 
áhættu við leik og störf. 

Afleiðingar sendar  
í opinbera kerfið
Stöðugt hærra hlutfalla opinbers fjár 
til heilbrigðismála á Íslandi fer í þjón-
ustusamninga og verktakagreiðslur 
til einkaaðila og sem veitt geta heil-

brigðisþjónustu, en sem áður var 
aðeins á hendi opinberra aðila eða 
sjúkrastofnana. Stór hluti bæklunar-
skurðlækninga og lýtaskurðlækninga 
er þannig í dag í einkarekstri, jafnvel 
tengd einkareknum sjúkrahótelum og 
þar sem sambærileg þjónusta býðst 
ekki lengur á opinberum sjúkrastofn-
unum. Önnur þjónusta tengt þessum 
rekstri eins og t.d. í lýtalækningum er 
einkavædd að fullu, en þar sem hugs-
anlegar afleiðingar af aðgerðunum 
síðar þurfa fulla opinbera þjónustu 
og sýndi sig vel í PIP brjóstapúða-
málinu um árið. Rætt er um aukin 
umsvif á þessum sviðum og bygginga-
framkvæmdir hafnar á einkavæddum 
sjúkrastofnunum. Önnur almenn 
heilbrigðisþjónusta hefur reyndar 
lengi verið án nokkrar kostnaðar-
þátttöku hins opinbera, eins og t.d. 
tannlæknaþjónusta og vissar augn-
skurðlækningar og sem margir hafa 
reyndar ekki efni á í dag. Sammerkt 
öllum blönduðu rekstrarformum, sér 
í lagi einkavæddum, er að rekstrar-
aðilinn þarf að hámarka hagkvæmni 
í rekstri til að getað skilað verktak-
anum og fjárfestum sem mestan arð. 
Hagur starfsmanna er líka oft hærri 
en laun sambærilegra starfsmanna í 
opinberum rekstri, a.m.k. í byrjun og 
sem því oft er orðið erfitt að manna 
vegna viðvarandi láglaunastefnu þess 
opinbera. Gulrótin í þjónustusamn-
ingunum er hins vegar alltaf stærst í 
upphafi, en minnkar síðan með tím-
anum og með aukinni samkeppni 
rekstraraðila sín á milli á markaði. 

Tímafreki sjúklingurinn
Krafan um aukna hagræðingu og 
aukinn fjölda sem veita á þjónustu í 
hinu opinbera kerfi getur líka verið 
afstæður og sem erfitt er að kostnaðar-
setja. Tími sem sjúklingur þarfnast til 
dæmis í heilsugæslunni er mjög ólíkur 
eftir aðstæðum og hver á í hlut hverju 
sinni og sem erfitt er að tímasetja eða 
verðleggja fyrirfram með almennum 
þjónustusamningum. Samningar sem 
ganga út frá svipaðri tímaþörf fyrir alla 
með stöðluðum meðaltölum. Hætt er 
við að tímafreki sjúklingurinn með 
mörg heilsufarsvandamál fái minni 
og takmarkaðri þjónustu en sá sem 
hraustari er og þarfnast minni tíma í 
afkastahvetjandi kerfi. Hætt er líka við 
að hlutur forvarna og fræðslu sem á að 
vera aðalsmerki góðrar heilsugæslu-
þjónustu, auk vísinda og kennslu, sé 
fyrir borð borinn í almennum þjón-
ustusamningum við hið opinbera. 
Kostnaður sem þó í dag er ótrúlega lítill 
í hinu opinbera kerfi eða sem nemur 
innan við 0.5% ríkisfjárframlaga til 
heilsugæslunnar í landinu. Kostnaður 
sem reiknað hefur verið út að geti 
margborgað sig og sparað heilbrigð-
iskerfinu tugi milljarða með fjölgun 
lifiára þjóðfélagsþegna og í hækkuðum 
starfasaldri. Þar sem lífstílssjúkdóm-
arnir koma svo oft við sögu og Guð-
mundur Löve, framkvæmdastjóri 
SÍBS hefur gert vel grein fyrir í sínum 
skrifum undanfarið. 

Galopinn krani  
Sjúkratrygginga
Annar þáttur og sem mikið hefur verið 
til umræðu á Íslandi, er þáttur sér-
greinalæknisþjónustu hverskonar með 
gjaldskrásamningi við hið opinbera, án 
hindrana eða stýringar gegnum grunn-
heilsugæsluna og víða þekkist í nágrana-
löndunum. Það er valfrjálst kerfi hvert 
sjúklingar getað leitað með sín vanda-
mál, óháð tilefni og fjölda endurkoma 
síðar og sem oft væri hægt að leysa í 
heilstæðri heilsugæslu. Sú heilsugæsla 
er því miður ekki til í dag í dag, enda 
kraninn hjá Sjúkratryggingum Íslands 

lengi verið galopinn fyrir sérgreina-
lækninga að opna sínar stofur á sama 
tíma og heilsugæslulæknum verið 
meinaður aðgangur að samningum og 
þótt sérmenntaða heimilislækna hafi 
víða lengi vantað. Heimilislæknum jafn-
vel neitað um þjónustusamninga á heil-
stæðri heilsugæslu fyrir heilu hverfin 
í Reykjavík og sem enga heilsugæslu 
höfðu. Í örvæntingunni nú hjá ríkjandi 
hægristjórn á að hlaupa til og opna á 
möguleika á öðrum rekstarformum 
heilsugæslunnar, enda á fáum stöðum 
á byggðum bólum í hinum vestræna 
heimi orðnir færri heimilislæknar í 
samanburði við aðra sérgreinalækna. 

Oflækningar
Vissulega er kostur að hafa gott aðgengi 
að sérgreinalæknisþjónustu. Vaxandi 
útvötnun heilsugæslunnar á síðustu 
árum og stöðug aukning í starfsemi 
einkarekinna stofa og bráðavakta hvers-
konar er samt mesta áhyggjuefnið í dag. 
Vaxandi hætta er á auknum afleiðingum 
oflækninga tengt öllum bráðalausn-
unum endalaust og þar sem alla eft-
irfylgni og fræðslu vantar. Vaxandi 
möguleikar hins vegar á einkarekstri 
í heilbrigðiskerfinu og sem bjóða eiga 
upp á betri kjör heilbrigðisstarfsfólks en 
í fastlaunakerfi hins opinbera, dregur 
úr áhuga á vinnu í því síðarnefnda en 
liðkar til fyrir markaðsvæðingunni í 
öllum myndum. 

Sjúklingurinn verður undir
Segja má að einkavæðing heilbrigð-
iskerfisins og sem gerir mestar kröfur 
á arðsemissjónarmiðin, éti smá saman 
börnin sín, hinn venjulega sjúkling. 
Alveg á sama hátt og einkavæðing í 
nýtingu auðlindanna og sem mest er 
til umræðunni, takmarkar aðganginn 
að henni og étur síðan arðgreiðslurnar 
frá þjóðinni. Stefna þyrfti hins vegar 
að auka gæði heilbrigðisþjónustunnar 
á öllum sviðum og jafna aðgengi allra 
að henni við hæfi. Íslensk heilbrigð-
isþjónusta stendur á krossgötum og 
spurningin nú virðist vera hvort arð-
væða eigi hana eins og annað og tak-
marka aðgengi að henni eftir efnahag, 
eins og reyndar flestum öðrum öðrum 
lífsgæðum þjóðfélagsins? 

Höfundur er: 
Vilhjálmur Ari Arason

Heimilislæknir (1991) en starfar 
nú á Slysa- og bráðamóttöku LSH. 

Doktorspróf frá Læknadeild HÍ 2006 
og klínískur dósent við Heilsugæslu 

Höfuðborgarsvæðisins frá 2009 - 2015. 
Sérstaklega annt um gott og réttlátt 

heilbrigðiskerfi og skynsamlega notkun 
lyfja.

Birtist áður á bloggsíðu  
höfundar á Eyjan.is
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Vilhjálmur ari.
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Sorpa ætlaði í milljarða 
uppbyggingu án útboðs
Kærunefnd útboðsmál gerði Sorpu afturreka með samning um uppbyggingu 
á gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi. Sorpa hugðist semja við danska fyrirtækið 
Aikan a/s án útboðs en áætlaður kostnaður var tæplega þrír milljarðar. 
Íbúar í Kópavogi hafa þegar tekið á sig hækkun sorphirðugjalda vegna 
fyrirhugaðrar uppbyggingu. Ódýrari lausnir eru í boði en Sorpa kaus að 
leita ekki á þær slóðir. 

Gegn stefnu eigenda
Í gögnum málsins kemur fram að þvert 
á stefnu eigenda Sorpu, það er Reykja-
vík, Hafnarfjörður, Kópavogur, Sel-
tjarnarnes, Mosfellsbær og Garðabær, 
átti að byggja gas- og jarðgerðarstöð 
sem tæki við óflokkuðu heimilissorpi. 
Var það meðal annars notað sem rök 
fyrir því að aðeins væri hægt að semja 
við fyrirtækið danska. Stefna eigenda 
Sorpu er að auka flokkun meðal annars 

vegna samfélagsáhrifa sem flokkun 
fylgja. Það er talið sýnt að slíku fylgir 
aukin meðvitund íbúa sem um leið 
dregur úr sorpi. Í landsáætlun er lögð 
áhersla á að minnka sorp, endurnota 
og síðan endurvinna. Flokkun á heim-
ilum er lykilatriði í að auka meðvitund 
notenda og hvetja til minni úrgangs. 

Markmið landsáætlunar
Í mars árið 2014 gerði fyrirtækið En-

vironice úttekt á fyrirætlunum Sorpu 
fyrir skrifstofu umhverfisgæða á um-
hverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur-
borgar. Minnisblaðinu var ætlað að 
meta kosti og galla fyrirætlana Sorpu 
út frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar 
og hvort áformin væru í takt við aðra 
stefnumótun sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu sem og markmið lands-
áætlunar um meðhöndlun úrgangs 
2013-2024. Niðurstaða Environice 
er að sú lausn sem Sorpa teldi best 
til ætlaða uppfyllti ekki stefnumótun 
eigenda eða landsáætlun. Þá kemur 
fram að ólíklegt sé að moltan sem til 
verði við gasvinnslu með því að vinna 
oflókkað sorp með aðferð Aikon 
stöðvarinnar geti nýst utan urðunar-

svæða vegna hættu á mengun og 
aðskotarhlutum. Þessari niðurstöðu 
mótmælti Sorpa harðlega í svarbréfi 
sem gert var að Mannvitum. Þar 
kemur fram að eigendasamkomulag 
um uppbyggingu stöðvarinnar í Álfs-
nesi geri beinlínis ráð fyrir að moltan 
verði notuð utan urðunarstaðsins. Þá 
er bent á að Solum, eigandi Aikan, 
framleiði „vottaðan jarðvegsbæti og 
er eitt af meginmarkmiðum með 
byggingu stöðvarinnar framleiðsla á 
jarðvegsbæti af háum gæðum til nýt-
ingar utan urðunarstaðarins.“ Í samtali 
við Aikan í Danmörku kom fram að 
stöðin væri fær um að vinna moltu úr 
blönduðum úrgangi sem stæðist gæða-
kröfur. Á upphafsárum stöðvarinnar 
hefði sorp borist stöðinni sem ekki 
hefði verið flokkað með jafn góðum 
hætti og í dag. Lausn fyrirtæksins væri 
fullfær um að framleiða góða moltu úr 
óflokkuðu sorpi. 

Flokkun nauðsynleg
Fyrirætlanir Sorpu fá vægast sagt út-
reið í samantekt Environice en þar 
segir: „Meginniðurstaða þessa minn-
isblaðs er sú að áform Sorpu um að 
reisa gas- og jarðgerðarstöð á höfuð-
borgarsvæðinu, þar sem tekið verði 
við óflokkuðum en formeðhöndluðum 
heimilisúrgangi til gasgerðar, séu vissu-
lega í takt við áherslur í sameiginlegri 
svæðisáætlun sveitarfélaga á Suður-
landi, Suðvesturlandi og Vesturlandi. 
Hins vegar virðast áformin, eins og 
þau eru kynnt, stangast á við áherslur 
í stefnumótun einstakra sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu, þar sem þau 
fela ekki í sér neinn hvata til að draga 
úr myndun úrgangs. Auk heldur stuðla 
áformin ekki að aukinni flokkun og 
gera ekki ráð fyrir neinni fræðslu sem 
hvetji íbúa til að taka í auknum mæli 
ábyrgð á eigin neyslu og úrgangi. Þá 
virðast áformin aðeins að litlu leyti í 
takt við markmið landsáætlunar um 
meðhöndlun úrgangs 2013-2024.“ 
Hættan á að óflokkað plast verði eftir 
við moltugerð er eitt af því sem En-
vironice segir að geri ómögulegt að 
nota moltu sem til verði í stöðinni án 
hættu að litlar plastagnir verði eftir. 
Þá telur Environice að sökum þess að 
plast sé ekki grófflokkað á heimilum 
missi það verðmæti sitt. Hreinleiki 
plasts sé lykilatriði í endurvinnslu-
möguleika þess. Þess skal getið að 
afar flókið er að fínflokka plast og því 
ólíklegt að heimili verði nokkurntíman 
í stakk búin til þess. 

Óafsakanlegt að nota
Lykilatriði í röksemdafærslu Sorpu 
fyrir því að aðeins hafi verið hægt 
að semja við danska fyrirtækið er 
að stöðin geti unnið úr óflokkuðu 
Sorpi. „Líklegt verður að telja að 
molta sem unnin er úr óflokkuðum 
úrgangi innihaldi það mikið af að-
skotaefnum að hún verði nánast 
ónothæf sem jarðvegsbætir,“ segir í 

úttekt Environice. „Þannig er nokkur 
hætta á að moltan verði of menguð af 
þungmálmum, þrávirkum lífrænum 
efnum eða öðrum efnum sem leyn-
ast í óflokkuðum úrgangi, til að hún 
verði nothæf sem áburður til ræktunar 
á matvælum eða fóðri. Sömuleiðis er 
nokkur hætta á að moltan innihaldi 
of mikið af plastögnum til að verj-
andi sé að dreifa henni á opin svæði, 
þó að þar séu hvorki ræktuð matvæli 
né fóður. Moltan kann með öðrum 
orðum að vera ónothæf til uppgræðslu 
og því líklega einungis nýtanleg sem 
yfirlag á urðunarstaði og hugsanlega 
til annarrar landmótunar að því til-
skyldu að notað sé hreinna yfirlag yfir 
moltuna til að fyrirbyggja fok.“ Þá segir 
Environice að aðrar aðferðir séu betur 
til ætlaðar við gasvinnslu en hafi ekki 
verið skoðaðar. Eins og áður segir mót-
mælti Sorpa þessari niðurstöðu en gat 
ekki sýnt með skýrum hætti fram á að 
engin önnur lausn gæti uppfyllt kröfur 
hennar. 

Ekki steinn yfir steini
Ljóst er á gögnum málsins að stjórn-
ýslan við ákvörðun Sorpu fær fall-
einkun. Environice segir ákvörðunina 
ekki uppfylla eigendastefnu né lands-
skipulag og sé ekki best til þess fallin 
að gera slíkt. Þá hefur kærunefnd gert 
Sorpu afturreka með ákvörðun sína 
um að fara ekki í útboð. Uppbyggingin 
hefur af þessum sökum tafist verulega 
og mun gera eitthvað áfram. Sorpa var 
dæmt til að greiða Gámaþjónustinni 
og Metanorku ehf. eina milljón króna 
vegna málskostnaðar og hvatt til að 
uppbyggingin fari í útboð. Sorpu tókst 
því ekki að sýna fram á að Aikan væri 
eina fyrirtækið sem uppfyllt gæti 
kröfur Sorpu. Þá kemur fram í úttekt 
sem Sorpa lét vinna fyrir sig af hálfu 
Mannvits að lítil reynsla sé komin á 
aðferð Aikan og aðeins ein slík stöð 
sé rekin í heiminum. Það er hins 
vegar þvert á lýsingar eða „leiðarljós“ 
Sorpu við uppbyggingu stöðvarinnar. 
Í svarbréfi Sorpu til Kærunefndar út-
boðsmála segir að árið 2005 hafi verið 
mótuð leiðarljós við skoðun á tækni-
lausnum fyrir uppbygginguna. Þar er 
gerð krafa um að tæknin sé „reynd 
og prófuð tækni.“ Úrskurðarnefndin 
gerir alvarlega athugasemdi við þá full-
yrðingu Sorpu að lykilatriði í ákvörðun 
sé að stöðin vinni úr óflokkuðu sorpi. 
„Andstætt því sem haldið hefur verið 
fram af varnaraðila undir meðferð 
málsins bera framgreind gögn hins 
vegar ekki með sér aðvarnaraðili hafi, 
á einhverju tíma, skilgreint þarfir 
sínar með þeim afdráttarlausa hætti 
að furirhuguð gas- og jarðgerðsstöð 
yrði að geta tekið á móti óflokkuðu 
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heimilissorpi. Þvert á móti bendir allur 
aðdragandi málsins, og þá sérstaklega 
fyrrgreindar skýrslur Mannvits, til þess 
að einingis hafi verið litið á slíkan 
eiginleika sem hugsnalegan kost sem 
hefði, ásamt örum atriðum, þýðingu 
við heildarmat á hagkvæmni.“

Lyktarmengun
Í skýrslu Mannvits segir einnig að 
Aikan lausnin beri með sér hættu á 
lyktarmengun. Það er raunar ástæða 
þess að sambærilegri stöð var lokað í 
Elverum í Noregi eftir aðeins fjögurra 
ára starfsemi árið 2011. Viðvarandi 
lyktamengun hafði þá angrað íbúa 
um langa gríð. Áður en stöðinni var 
lokað höfðu mörg hundurð kvartanir 
borist vegna viðvarandi lyktar. Þrátt 
fyrir þessa reynslu af tækni Aikan hélt 
Sorpa því alla tíð fram að lausnin væri 
sú besta. Svo góð að ekki væri þörf á 
að fara í útboð enda hefði fyrirtækið 
einkaleyfi á tækninni. Hjá Aikan a/s 
fengust þær upplýsingar að fyrirtækið 
hefði reynt að aðstoða stjórnendur 
norsku stöðvarinnar en að það hafi 
ekki gengið eftir. Þá var bent á að lykt-
armengun hafi verið til staðar áður 
en Elverum stöðin hóf innleiðingu 
Aikan-tækninar. 

Kostnaður
Í skýrslu Mannvits um samanburð 
tæknilausna er gengið út frá að 

stofnkostnaður hefðbundinnar vot-
vinnslu með 20.000 tonna framleiðslu-
getu á ári sé um 1,5 milljarðar króna. 
Það er rúmum milljarði lægra en lausn 
Aikan sem Sorpa ætlaði sér að fara. 
„Metanorka furðaði sig á þessum háa 
kostnaði og leitaði því tilboða í sam-
bærilega lausn,“ segir í athugasemd 
Gamaþjónustunar og Metanorku til 

kærunefnar. Þá kemur fram að fyr-
itækið hafi óskað tilboða til saman-
burðar. „Áætlunartilboð barst frá 
Xergi, þekktum aðila í Danmörku með 
áratuga reynslu á þessu sviði, í vot-
vinnslu með 30.000 tonna afkastagetu 
á ári og sérstökum búnaði til að pressa 
vökva frá þurrefnishluta áburðarhrats-
ins sem eftir verður þegar vinnslu hins 

lífræna efnis er lokið. Verð Xergi í 50% 
afkastameiri stöð (votvinnsluhlutann) 
en gengið er út frá í skýrslu Mannvits 
eru tæpar 500 milljónir kr.“ Skýrlsa 
Mannvits er stimpluð trúnaðarmál af 
hálfur Sorpu. Hins vegar var Sorpa 
skikkuð af Kærunefnd útboðsmála til 
að afhenda kærendum gögn í janúar 
á þessu ári. Skýrslan sýnir ítrekað að 

Sorpa hundsaði varnarorð í skýrslu 
sem samlagið léta vinna fyrir sig. 

Sorpa ósátt
„Þetta er niðurstaðan og þá verður 
maður bara að sætta sig við hana,“ 
segir Björn H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu. - Niðurstaðan 
er ekki mjög glæsileg fyrir Sorpu? „Það 
breytir eiginlega engu. Glæsileg og 
ekki glæsileg, við töldum okkur í rétti 
og við fengum okkur ráðgjöf um þetta 
mál. Við fengum meðal annars ráðgjöf 
frá innkaupaskrifstofu Reykjavíkur-
borgar, sem taldi þetta vera rétta leið, 
eða leið sem væri í lagi. Við töldum 
okkur vera í rétti allan tíman,“ svarar 
Björn. Um gagnrýni Environice segir 
Björn: „Þeir taka bara annan pól í 
hæðina en við.“ Björn benti á svör 
Sorpu við skýrslu Environice en bent 
á að svörin í því bréfi væru á þá leið 
að Enviconice hefði rangt fyrir sér en 
oft án rökstuðnings sagði hann það 
skoðun blaðamanns. Gagnrýni En-
vironice snýst um að ruslið sem tekið 
verði við sé ekki nægilega vel flokka. 
Það leiði til þess að moltan sem til 

verður við vinnsluna verði menguð, 
óafsakanlegt verði að nota hana utan 
urðunarstaða. Bent á þetta sagði Björn: 
„Afhverju eigum við að flokka þegar 
við getum búið til jarðvegsbæti sem 
er í lagi úr þessum úrgangi.“ - Það er 
auðvitað stefna sveitarfélagana sem 
eiga Sorpu að auka flokkun? „Nei að 
það sé aukin endurvinnsla,“ svarar 
Björn. „Það að flokka úrganginn í 
þrjá flokka breytir bara engu um 
magnið.“ - Það er sérstakt að heyra 
forstjóra Sorpu tala svona því þetta er 
stefna sveitarfélagana sem þú vinnur 
fyrir? „Það getur vel verið að það sé 
ákveðin stefna að minnka úrganginn. 
Tökum önnur lönd sem dæmi. Engu 
þeirra hefur tekist sð ‘koppla’ í burtu 
hagvöxt versus úrgang. Það að flokka 
úrganginn í marga flokka er ekki endi-
lega einhver einhlít ákvörðun um að 
minnka úrganginn.“ - Þú hlýtur samt 
að stafa í umboði kjörinna fulltrúa? 
„Ég starfa eftir stofnsamningi Sorpu, 
stefnu eigenda, eigendastefnu Sopru, 
það er það sem ég starfa eftir.“ - Þú 
telur aukna flokkun ekki vera hluta 
af þeirri stefnu? „Jú hún er það. Bláa 
tunnan sem sett var upp er meðal 
annars til að auka endurvinnslu. 
Það hlýtur að vera markmiðið ekki 
það hvort það er flokka í tuttugu eða 
þrjátíu flokka. Markmiðið hlýtur að 
vera að auka endurvinnslu.“ Markmið 
sveitarfélagana er að draga úr úrgangi 
fyrst og endurnýta númer tvö. Endur-
vinnsla er því þriðja markmiðið. „Við 
sitjum bara í þeim partinum sem er að 
auka endurvinnslu og minnka urðun.“

Að skrifa breytir engu
Kærunefnd gerir athugasemd við að 
Sorpa hafi ekki skilgreint þarfir sýnar 
nægilega vel. „Ég get alveg viðurkennt 
að kannski fellir það málið að okkar 
hálfu að við höfum sennilega ekki 
sett þetta nógu skilmerkilega á blað. 
Það breytir engu um að krafan er sú 
saman og áður. Það breyttist ekkert 
með samsetningu úrgangsins við þessa 
niðurstöðu“ - Breyttist stefna ykkar 
gagnvart þessu ekkert? „Það verður þá 
ekki nema eigendurnir segi okkur að 
gera eitthvað annað.“ - Þú telur þessa 
niðurstöðu kærunefndarinnar ekki til-
efni til að skoða kúltúrinn innan Sorpu? 
„Við leituðum okkar ráðgjafar. Við 
fengum ráðgjöf frá innkaupastofnun 
Reykjavíkurborgar. Það er ekki ein-
hver kúltúr innanhúss.“ 

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Bíldahöfða 12 • Reykjavík • 587 6688 • www.fanntofell.is
fanntofell@fanntofell.is • facebook.com/fanntófell-ehf

BORÐPLÖTUR - SÓLBEKKIR
Framleiðum eftir óskum hvers og eins
Mikið úrval efna, áferða og lita
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Sýningin opnar kl 14:00 föstudaginn 15 maí
Sýningin verður í Flatahrauni 12
opið aðra daga frá 11:00-17:00
 
 
Á sýningunni verða verkefni eftir nemendur á 
lokaári í hönnun einnig skólaverkefni úr málm og 
tréhönnun, húsgagnasmíði og starfsbraut.
Á sýningunni verða sýndar samkeppnistillögur 
um hönnun á drykkjarvatspósti til Hafnarfjarðar-
bæjar í tengslum við Hátíð Hamarskotslækjar.

Iðnskólans í HafnarfIrðI
15. -18. maí

Vorsýning 

fagmennska  ∙ vIrðIng ∙ þekkIng

Punktur“ „

bifvélavirkja
Okkur vantar
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Nánari upplýsingar og móttaka umsókna: 

Adda Ólafsdóttir, 
starfsmannastjóri 
adda@launafl.is

Magnús Helgason, 
framkvæmdastjóri
magnus@launafl.is

launafl.is  |  414-9400

á bílaverkstæði Launafls að 
Austurvegi 20, Reyðarfirði.  
Góð laun í boði.

15.  Maí  201512

Fjölmenning í Hafnarfirði
Heimurinn er alltaf að minnka 

og veröldin að stækka. Þetta 
hljómar kannski þversagnar-

kennt, en með bættum samgöngum og 
fjölbreyttari samskiptaleiðum, styttast 
leiðir og kunningsskapur eykst milli 
þjóða og menningarheima. 

Evrópsk lýðræðisvika verður 
haldin í október næstkomandi undir 
yfirskriftinni „Að búa saman í fjöl-
menningu, virðing, samtal og sam-
skipti“. Þessi yfirskrift lýsir vel því við-
fangsefni sem bæjarfélög víðs vegar í 
Evrópu fást við um þessar mundir; að 
tengja saman innfædda og aðflutta og 
styrkja þannig samfélagið innanfrá. 

Hafnarfjörður er engin undantekn-
ing hvað þetta viðfangsefni varðar, 
nema síður sé. Í bænum er eitt stærsta, 
ef ekki það stærsta, samfélag innflytj-
enda frá Póllandi, auk þess sem fjöl-
mörg önnur þjóðerni er að finna í fjöl-
breytilegu samfélagi fjarðarins fagra. 

Bærinn á reyndar rótgróna sögu 
um samskipti við aðrar þjóðir, allt 
frá Hansakaupmönnum til erlendra 
nunna og systra sem þjónuðu bæjar-
búum með hjúkrun og kennslu barna. 

Enda er margt vel gert í Hafnarfirði 
þegar kemur að fjölmenningu. Öflug 
móttaka nemenda með annað móður-
mál fer fram í Lækjarskóla, bókasafnið 
státar af góðum bókakosti á þýsku og 
pólsku og starfrækir á þeim grunni 
m.a. líflegt barnastarf. Nýverið tók 
bærinn síðan á móti flóttamönnum 
í samstarfi við Rauða krossinn og fé-
lagsmálaráðuneyti. 

Fjölmenningarráð, 
stefnumótun í málefnum 
innflytjenda og bætt að-
gengi að upplýsingum
Alltaf má hins vegar bæta og efla það 
sem vel er gert, ekki síst ef grunnur-

inn er góður. Fyrir liggur að stofnsett 
verður fjölmenningarráð í Hafnarfirði 
og verður í þeim efnum byggt á góðri 
reynslu af öldungaráði, ungmenna-
ráði og ráðgjafaráði í málefnum fatlaðs 
fólks. 

Þjónustuviðmót bæjarins gagnvart 
fólki með annað móðurmál en íslensku 
þarf tvímælalaust að bæta, ekki síst á 
heimasíðu og á þeim samskiptaleiðum 
sem bæjarbúar nýta gagnvart sveitar-
félaginu. Þörf fyrir móðurmálskennslu 
tvítyngdra barna eykst sífellt. Heild-
stæð stefna í málefnum innflytjenda, 
þvert á málaflokka, er líka mikilvægt 
verkefni sem þarf að vinna. 

Þegar þjónusta er mótuð er fyrst og 
síðast brýnt að hafa samráð við not-
endur hennar, ekki síst þegar um er að 
ræða minnihlutahópa. Sama gildir um 
stefnumótun, þar þarf að hafa í heiðri 
slagorðið góða „ekkert um okkur án 
okkar“. 

Því er það mikið kappsmál að vel 
takist til við stofnun fjölmenning-
arráðsins. Sérfræðingarnir í mál-
efnum innflytjenda eru nefnilega 
innflytjendurnir sjálfir og mikilvægt 
að þeirra raddir fái að heyrast. Liður í 

því að svo verði er m.a. að fyrirhugað 
Gaflarakaffi (hafnfirska orðið yfir 
íbúafund) um málefni innflytjenda 
verði haldið í haust. Til stendur að 
tengja fundinn við evrópsku lýð-
ræðisvikuna, enda smellpassar efnið 
við yfirskrift hennar. 

Það sem einkennir samfélög þar 
sem vel hefur tekist til að sameina 
ólíka menningarheima, er það viðhorf 
að fjölbreytileiki sé verðmæti í sjálfu 
sér. Að aðflutt fólk sem kemur til lands 
til að lifa og starfa sé auðlind sem beri 
að virkja, frekar en vandi sem þarf 
að leysa. 

Björt framtíð er fjölbreytt 
– allskonar er best
Í yfirlýsingu Bjartrar framtíðar segir: 
„Fjölbreytni er verðmæti í sjálfu sér“. 
Sú grundvallarafstaða er leiðarljós 
okkar sem störfum undir merkjum 
flokksins hvar sem við erum. Undir 
þeim formerkjum viljum við gera 
gagn. 

Hafnarfjörður á þess kost að nýta 
ríkulega fjölbreytni í bænum. Gaflarar, 
aðfluttir, innflytjendur og fólk sem 
sagt er hafa brotnað af bergi, öll eigum 
við okkar þátt í að halda samfélaginu 
gangandi. 

Ég trúi því og vona að fjölmenn-
ingarráð verði öflug og góð viðbót við 
starfið á vegum sveitarfélagsins og að 
tilkoma þess hjálpi til við að gera þjón-
ustu í góðum bæ enn betri. 

Allskonar er best. 
Fjölmenning er ekki aðeins vettvangur 
erlendra einstaklinga í bænum, heldur 
vísun í hve ólík við erum öll og mis-
jafna menningaþætti sem við komum 
með inn í fjölbreytt samfélag. Bærinn 
verður ríkur af þeim ólíku hefðum, 
þekkingu og siðum sem ólíkt fólk ber 
með sér til samfélagsins.

Höfundur er

Guðlaug Kristjánsdóttir,

bæjarfulltrúi Bjartar framtíðar  

og formaður fjölskylduráðs

Búsetukjarni á Klukkuvöllum: 

Sex geta flutt inn í sumar
Haraldur Líndal Haralds-

son bæjarstjóri og Guðrún 
Þórðardóttir formaður Áss 

styrktarfélags skrifuðu á dögunum 
undir þjónustusamning vegna búsetu-
kjarna fyrir fatlað fólk við Klukkuvelli 
í Hafnarfirði. Greint er frá þessu á vef 
Hafnarfjarðarbæjar. 

Árið 2013 undirrituðu Hafnar-
fjarðarbær og Ás styrktarfélag vilja-
yfirlýsingu þess efnis að Ás stæði að 
byggingu og rekstri þriggja búsetu-
kjarna fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði. 
Skóflustunga að fyrsta kjarnanum 
sem er að Klukkuvöllum var tekin 3. 
febrúar 2014. 

Samningurinn sem undirritaður 
var í morgun er viðbót við þau bú-
setuúrræði sem fyrir eru í Hafnarfirði, 
en 10 heimili fyrir fatlað fólk eru nú 
þegar rekin af Hafnarfjarðarbæ. 

Fyrirhugað er að Ás styrktarfélag 
haldi áfram áætlaðri uppbyggingu 
þegar nauðsynlegum undirbúningi 
næstu lóða er lokið. 

Gert er ráð fyrir að sex íbúar geti 
flutt inn á Kirkjuvellina í sumar. 

Haraldur Líndal Haraldsson bæj-
arstjóri segir samninginn við Ás 

styrktarfélag vera tímamótasamning 
fyrir sveitarfélagið. „Sú leið sem farin 
er með þessu samstarfi stuðlar að því 
að sveitarfélagið byggi upp sértæk bú-
setuúrræði á skemmri tíma og með 
hagkvæmari hætti en áður“ segir 
Haraldur. 

Guðlaug Kristjánsdóttir formaður 
fjölskylduráðs segir samninginn 
mikið fagnaðarefni, enda mikilvægt 
að í bænum standi til boða fjölbreytt 
búsetuform fyrir fatlað fólk. „Við 

hlökkum til að sjá líf færast í húsið á 
Klukkuvöllum nú í sumar og munum 
fylgja því eftir að áform um seinni 
húsin tvö gangi eftir.“

Nú standa yfir viðræður við 
Þroskahjálp um byggingu húsnæðis 
sem mun leysa af hólmi starfandi 
heimili sem stenst ekki lengur þær 
kröfur sem gerðar eru og fleiri hug-
myndir um búsetuúrræði fyrir fötluð 
ungmenni eru í farvatninu, segir í um-
fjölluninni á vef Hafnarfjarðarbæjar.
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Mikið úrval fallegra 
fermingagjafa
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Hörðuvellir 80 ára: 

Brautryðjendastarf 
verkakvenna
Fyrir konur sem vinna að störfum utan heimilis, t.d. fiskverkun, 
er dagheimili fyrir börnin mesta nauðsyn.“
Þetta sagði í niðurlagi fréttar á forsíðu Nýja dagblaðsins, þriðjudaginn 4. 
Júní, 1935. Þar var fjallað um nýtt barnaheimili á Hörðuvöllum í Hafnar-
firði. Það var Verkakvennafélagið Framtíðin sem stóð að þessu mikilvæga 
framtaki, en hafði þá rekið dagheimili í bænum í nokkur ár. 

Sögulegt ágrip er að finna á heima-
síðu leikskólans. Þar segir að Verka-
kvennafélagið hafi rekið dagheimili á 
sumrin 1933 og 1934 í gamla barna-
skólanum við Suðurgötu, en svo var 
reist ný bygging. Þar hófst starfsemin 
um þessar mundir fyrir 80 árum. Húsið 
var opnað almenningi 2. júní þetta ár 
og er sérstaklega tekið fram að bæjar-
stjórinn Emil Jónsson flutti ræðu við 
það tækifæri. 

„Hið vistlegasta“ 
Nýbyggingin var timburhús, einlyft og 
kjallari undir húsinu að hluta, um 80 

fermetrar að flatarmáli. Það þykir ekki 
stórt í dag. Í lýsingu Nýja dagblaðsins 

á húsakynnum segir að þar sé salur, 
stórt og rúmgott eldhús, baðhús og 
hreinlætistæki. „Húsið er raflýst og 
hið vistlegasta að öllu leyti,“ segir þar 
einnig. 

Þuríður Guðjónsdóttir „kennslu-
kona“ stýrði heimilinu og voru tvær 
stúlkur henni til aðstoðar að sögn 
blaðsins. 

Um þessar mundir voru 37 börn 
á heimilinu, en rætt var um að í nýja 
húsnæðinu gætu 50-60 börn verið. 
Hægt var að koma með börnin milli 
klukkan 7 og 8 og var heimilið opið 
til klukkan 18 á daginn. Ætla má 
að það hafi verið meira en nóg að 
gera hjá Þuríði og samstarfskonum 
hennar.  

Í dagblöðum frá þessum árum 
má finna ýmsar stuttar frásagnir 
um heimilið, meðal annars hvernig 
Framtíðarkonur héldu „fjölbreyttar 
skemmtanir og merkjasölu … til 
ágóða fyrir dagheimili sitt á Hörðu-
völlum,“ eins og Alþýðublaðið sagði 
í stuttri frétt ári síðar. 

Úti allt sumarið
Hafnarfjarðarbær studdi þennan 
rekstur ef marka má frásögn úr 
Morgunblaðinu frá þessum tíma „en 
þó hafa fjelagskonur orðið að leggja 
mikið af mörkum, bæði fje og fyrir-
höfn til þess að standast fjárhagslegan 
kostnað“. 

Það var svo árið 1957 sem byggt var 
við húsið, segir í hinu sögulega ágripi 
á heimasíðu Hörðuvalla. Á þessum 
tveimur áratugum hefur starfsemin 
vaxið mikið. Um 100 börn eru þar 
á dagheimili og leikskóla á sumrum 
„þegar þau að mestu leyti eru úti,“ 
svo vitnað sé í ræðu Emils Jónssonar, 
þá þingmanns, á Alþingi 1957. Á vet-
urna var pláss fyrir 70 börn. Deildir á 
dagheimilinu eru á þessum tíma tvær. 
Önnur deildin var fyrir börn á aldr-
inum þriggja til fimm ára. Hin deildin 
fyrir tveggja ára börn. 

Í gamla húsinu á Hörðuvöllum var 
starfræktur leikskóli í 66 ár til ársins 
2001. Megnið af þessu tímabili var 
starfsemin í nafni Framtíðarinnar, en 
árið 1997 tók Hafnarfjarðarbær við 
rekstrinum. 

Einu sinni hefur starfsemin legið 
niðri, en á stríðsárunum var gert hlé 
af ótta við loftárásir. 

Húsið rifið
Skólinn var lengst af tveggja deilda 
leikskóli og voru um 45 börn sam-
tímis. Árið 2001 var gamla húsið rifið 
og vinna hófst við nýja byggingu svo 
til á grunni hins gamla. Í því milli-
bilsástandi var starfsemi Hörðuvalla 
í húsnæði gæsluvallar við Hlíðarberg 
í Setbergshverfi, segir í sögulega yfir-
litinu á heimasíðu leikskólans. 

Til nútímans
Umhverfi leikskólans er svo lýst á 
heimasíðu hans: „Leikskólinn Hörðu-
vellir stendur á fallegum útsýnisstað í 
hjarta bæjarins. Umhverfis lóðina eru 
Lækurinn og hraunið með fallegum 
lautum, sem kjörið er til vettvangs-
ferða. Göngufæri er í miðbæinn.“ 

Upp undir 100 börn eru nú á leik-
skólanum ef marka má heimasíðu 
hans. Börnin eru á aldrinum tveggja 
til sex ára. Í niðurlagi hins sögulega 
ágrips á heimasíðu Hörðuvalla er 
saga leikskólans tekin saman í örfáum 
setningum, með vísun í nokkrar af 
þeim fjölmörgu þjóðfélags- og tækni-

breytingum sem orðið hafa frá því að 
leikskólinn hóf göngu sína; þegar það 
var frásagnar vert að hafa rafmagns-
ljós:

„Margt hefur nú breyst á þeim árum 
sem leikskólinn hefur starfað. Hlutir 
eins og til að mynda sjónvörp, tölvur, 
internet og hægri umferð. Allt kom 
þetta til sögunar löngu eftir Hörðu-
völlum. En þótt umgjörðin breytist 
eru börn alltaf börn og það breytist 
vonandi ekki næstu árin.“

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. 

„Félagið 
á nú í 
kröggum“
Emil Jónsson flutti á Alþingi langa 
ræðu í umræðu um fjálagafrumvarp 
ársins 1958. Þá stóðu verkakonurnar 
í Framtíðinni í þeim stórræðum að 
stækka húsnæði barnaheimilisins. 
Hér er birtur sá kafli ræðunnar sem 
sérstaklega fjallar um starfsemi dag-
heimilisins: 

„Ég hef einnig á þessu þingskjali 
flutt breytingartillögu við 17. gr. , 
að þar komi nýr liður, um framlag 
til byggingar dagheimilis verka-
kvennafélagsins Framtíðarinnar í 
Hafnarfirði. Það hefur verið byggt 
mjög myndarlegt dagheimili af 
verkakvennafélaginu, og sú ný-
bygging, sem reist hefur verið nú, 
kostar um 540 þús. kr. þegar, og 
það er raunar viðbótarbygging við 
annað eldra hús, sem þar var fyrir 
og hefur verið notað í þessu skyni 
nú í yfir 20 ár. Verkakvennafélagið 
Framtíðin starfrækir þarna dag-
heimili í tveim deildum nú, aðra 
fyrir tveggja ára börn og hina fyrir 
þriggja til fimm ára börn, og auk 
þess leikskóla og getur með þessari 
viðbyggingu tekið um 100 börn til 
dvalar að sumri, þegar þau að mestu 
leyti eru úti, en um 70 að vetri. Ég 
sagði, að byggingin hefði kostað um 
540 þús. kr. þegar, en eftir er enn 
að ganga frá henni, og er ætlað, að 
sá kostnaður nemi um 70 þús. kr. 
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar hefur lagt 
fram í þessa byggingu 300 þús. kr. , 
og á fjárlögum fyrir yfirstandandi 
ár voru veittar til byggingarinnar 30 
þús. kr. , sem er eina framlag Al-
þingis í þessu skyni. Með hliðsjón 
af því, að félagið á nú í kröggum 
og þarf nauðsynlega að ljúka þessu 
verki og hefur notið mjög góðrar 
fyrirgreiðslu bæjaryfirvaldanna á 
staðnum, hef ég leyft mér að fara 
fram á í þessari breytingartillögu að 
veittar yrðu 50 þús. kr. á fjárl. fyrir 
árið 1958 í þessu skyni, og vænti ég, 
að því verði vel tekið.“

Krakkar sem nú dvelja á leikskólanum héldu afmælishátíð á dögunum. Ef 
marka má sögulegt ágrip á heimasíðu hefur ekkert breyst í 80 ár: Börn eru 
alltaf börn.
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