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Fisktækniskóli Íslands 
býður upp á fjölbreytt 
nám í sjávarútvegi á 
framhaldsskólastigi. 
Námið er hagnýtt tveggja 
ára nám sem er byggt 
upp sem önnur hver önn í 
skóla og hin á vinnustað. 
Nemendur geta valið sér 
námsleiðir í sjómennsku, 
fiskvinnslu og fiskeldi.
Verkefni og vinnustaðir 
eru valdir með hliðsjón af 
áhuga hvers og eins.

Nám í skóla - nám á vinnustað 

 Víkurbraut 56  240 Grindavík,  info@fiskt.is 

FISKTÆKNI  
Tveggja ára hagnýtt framhaldsskólanám til starfa í 
sjávarútvegi og fiskeldi.
Inntökuskilyrði:  Grunnskólapróf.
Á Fisktæknibraut er hægt að velja þrjár línur:
Sjómennska/veiðar - Fiskvinnsla- Fiskeldi
Hvert námsár skiptist í eina önn í skóla og eina á vinnustað 
undir leiðsögn tilsjónamanns (72 ein). 

MAREL VINNSLUTÆKNI
Eins árs nám við vélar og hugbúnað frá Marel.
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

GÆÐASTJÓRN 
Eins árs nám í gæðstjórnun. 
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

NETAGERÐ  
Þriggja ára iðnnám með mikla starfsmöguleika til starfa við 
veiðarfæragerð (48 ein).

Spennandi blanda bóklegs og verklegs náms sem gefur mikla 
starfsmöguleika eða til frekari menntunnar. 

Nánari upplýsingar hjá 
starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands  í síma 412-5966 eða á 
www.fiskt.is 
Skólaakstur 

namsleidir.indd   1 21.3.2014   11:10:42

Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
orkuflokkur
A +++A +++

Við bjóðum þér dekk á betra verði
stærð   verð frá:
175/70R13  7.885
175/65R14  7.978
185/65R14  8.397
185/65R15  9.492
195/65R15  9.966

stærð   verð frá:
205/55R16  11.867
215/65R16  14.312
225/45R17  14.844
235/65R17  19.612
235/60R18  21.168
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skoðaðu úrvalið á dekkjahollin.is

VI
KU

BL
AÐREYKJAVÍK

16. Maí 2015 • 18. tölublað 6. árgangur

Ríkið neitar að leiðrétta skert laun BHM félaga sem uppfylltu vinnuskyldu: 

Launaskerðingin fyrir dóm
BHM hefur ákveðið að höfða dóms-

mál gegn íslenska ríkinu til þess 
að ná aftur óþörfum og ranglátum 

skerðingum á launum fjölmargra félags-
manna um mánaðamótin. 

Verulega var skorið af launum BHM 
félaga í verkfalli um mánaðamótin. Án 

þess að haft yrði samráð þá ákvað ríkið 
að sama hlutfallsskerðing gengi yfir alla. 
Þannig voru margir vaktavinnustarfs-
menn sviknir um kaupið. Fjölmargir 
þeirra höfðu uppfyllt alla eða næstum 
alla vinnskyldu mánaðarins. Þetta er 
verulega íþyngjandi fyrir þá sem fyrir 

urðu, en þetta fæst þeim ekki bætt fyrr en 
við næstu útborgun. BHM bað ríkið um 
að endurskoða ákvörðun sína, að fimm 
dögum liðnum yrði höfðað mál. Afsvar 
ríkisins barst á fimmta degi. 

Sjá bls. 2. 

Grótta fór með sigur af hólmi á íslandsmeistaramótinu í handknattleik, eftir spennandi lokasekúndur á móti sterku liði Stjörnunar.
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-fyrir kröfuharða ökumenn

                                dekkjahollin.is

Fjölmenningardagurinn
Fjölmenningardagur Reykja-

víkurborgar var haldinn um 
síðustu helgi og þótti takast vel. 

Setningarathöfn fjölmenningardags-
ins hófst við Hallgrímskirkju kl. 13 en 
að henni lokinni fór fjölmenningar-
skrúðganga af stað áleiðis til Ráðhúss 
Reykjavíkur. 

Fjöldi fólks tók þátt í göngunni 
og réð litagleðin ríkjum en margir 
þátttakendur klæddust fallegum 

þjóðbúningum hinna ýmsu landa. 
Markmiðið með hátíðahöldunum að 
fagna fjölbreyttri menningu borgar-
samfélagsins. Hátíðin er nú haldin í 
fimmta sinn og má með sanni segja 
að hún hafi öðlast sess í hugum borg-
arbúa enda setur hún skemmtilegan 
blæ á borgarlífið. Í Ráðhúsinu er 
fjölþjóðlegur markaður og fjölbreytt 
skemmtidagskrá er í boði bæði í Iðnó 
og Tjarnarbíói. 

Málsókn BHM 
í undirbúningi
Frh. af fors. 

Tilkynning var birt á vef 
Landspítalans 5. maí. Þar 
segir einfaldlega að fjár-

málaráuðneytið hefði sett reglur 
um frádrátt launa í verkföllum. 
„Samkvæmt þeim á frádráttur vegna 
verkfalls sér stað óháð því hvort um 
vinnuskyldu á verkfallsdögum er að 
ræða eða ekki,“ segir í þessari til-
kynningu. 

BHM finnst ekki í lagi að vera með 
þennan flata launafrádrátt. Reglan sé 

sérlega ósanngjörn gagnvart vakta-
vinnufólki eins og ljósmæðrum sem 
vinni alla daga, ekki aðeins á virkum 
dögum. Auðvelt væri að finna út frá 
vaktaplani hvenig launagreiðslum 
yrði háttað gagnvart hverri og einni. 

Þá segir BHM að hver og einn 
leggi niður störf til að knýja á um 
sameiginlega hagsmuni, en fyrir-
geri alls ekki einstaklingsbundnum 
réttindum. Greiðslur hljóti því að 
vera í samræmi við vinnuframlag. 

Hafnarfjörður hefur greitt Iðnskólanum 25 milljónir á ári og ríkið ríflega það: 

Niðurgreidd einkavæðing? 
Engin svör hafa fengist við því 

hvort samningur um þátttöku 
ríkisins og Hafnarfjarðabæjar í 

húsnæðiskostnaði Iðnskólans eigi að 
halda gildi sínu, þrátt fyrir einkavæð-
ingu Iðnskólans með sameiningu við 
Tækniskólann. Samningur um leigu-
greiðslur gildir til ársins 2024. Einhiða 
einkavæðing ætti að jafngilda uppsögn 
samingsins. 

Mörg hundruð  
milljóna útgjöld
Hafnarfjarðarbær greiðir hátt í 25 
milljónir króna árlega í leigu fyrir hús-
næði Iðnskólans í Hafnarfirði. Bærinn 
borgar um 40 prósent en Ríkið greiðir 
60 prósent. Þetta hefur verið gert frá 
því fyrir aldamótin í samræmi við 
samning um einkaframkvæmd við 
smíði og rekstur hússins. Síðan hafa 
bærinn og ríkið greitt leigu í samræmi 
við samninginn. Samkvæmt ársreikn-
ingi Hafnarfjarðabæjar fyrir síðasta ár 
er gert ráð fyrir leigugreiðslum, tæp-
lega 25 milljónum króna á ári, vegna 
samnings um húsnæði Iðnskólans í 

Flatahrauni. Hlutur ríkisins er hærri 
nem nemur hlutfalli hins greidda 
kostanðar. Hafnarfjörður myndir þurfa 
að greiða kvartmillarð fyrir húsnæðið 
út samnigstímann. Kostnaður ríksins 
hlypi á hundruðum milljóna. 

Samniningurinn virðist vera al-
mennt óuppsegjanlegur. 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 samingurinn 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. Mætti þá ætla af 
þessum texta að Tækniskólinn geri 
ráð fyrir að ríkið losni undan leigu-
samnignum. Ekki eru minnst orði á 
Hafnarfjörð í því sambandi. 

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.“

Nýjung í vísindastarfi Árnastofnunar: 

Hópsöfnun örnefna á Facebook
Svona nöfn rata ekki alltaf á prent 

eða kort og því er eina leiðin að 
spyrja börnin sem nota nöfnin, 

eða öllu heldur foreldra þeirra sem 
eru góðu heilli á Feisinu!,“ segir Hall-
grímur J. Ámumdason sérfræðingur á 
Örnefnastofnun sem í vikunni stofn-
aði þráði í Facebokhópi Vesturbæinga. 
Þar spurðist hann eftir örnefnum úr 
hverfinu. Sum væru kannski hvergi til 
á prenti og sum kannski ekki almenn. 
Framtakið vakti strax mikla athygli og 
áhuga, raunar einkum kvenna sem 
nefndu fjöldann allan af örnefnum 
úrvesturbænum. 

Nöfnin tekur Hallgrímur saman og 
vinnur úr á Örnefnastofnun, en hún 
er hluti Árnastofnunar. 

Hallgrímur minnist þess ekki að 

hafa heyrt um svona örnefnasöfnun 
annars staðar. 

„Nei, en búinn að hugsa um þetta 

lengi og búinn að skrá mig í nokkrar 
svona hverfisgrúppur til að eiga kost 
á þessu!“

Með þessum hætti að fá fjölmennan 
og fjölbreyttan hóp til að koma saman 
að því að vinna eitt verkefni. Það mætti 
kalla „Crowdsourcing á örnefnum, 
bætir Hallgrímur við. 

Mega borgarbúar því búast við að 
að hitta á örnefnasafnarann einhvern 
tímann í náinn framtíð. 

En hvernig fannst fræðimanninum 
takast til? 

„Ég er bara afar ánægður með við-
tökurnar og á án efa eftir að herja 
meira á fólk á þessum vettvangi,“ 
segir Hallgrímur og bætir við að nú 
sé upplagt tækifæri fyrir fólk að rifja 
upp gömul nöfn. 

800 íbúar skrifuðu undir mótmæli gegn Suðurnesjalínu 2: 

Óþolandi, tröllaukið 
og með eindæmum ljótt
Dómur fjölmargra íbúa í 

Hafnarfirði um háspennu-
línu Landsnets er vægast 

sagt neikvæður. Hafnafjarðarbær 
fjallar um ósk fyrirtækisins um fram-
kvæmdaleyfi um þessar mundir. Verði 
framkvæmdin að veruleika er ljóst að 
um gríðarmikið mannvirki verður að 
ræða. Þessi háspennulína á að liggja 
frá Hellisheiði, um land Reykjavíkur, 
hjá vatsbóli höfuðborgarbúa, inn í land 
nágrannasveitarfélaganna og mun 
loks enda vestast Reykjanesinu, við 

Reykjanesvirkjun. Lengst af loftlínur, 
ef marka má heimaíðu verkefnisins. 

Í Hafnarfirði var fólki boðin kynn-
ing og hafa fjölmargir sent umsögn 
um fyrirbærið. Almennt leggst fólk 
eindregið gegn framkvæmdinni. Í 
einni umsögn kemur t.a.m. fram að 
það sé „skilyrðislaus réttur íbúanna 
að línan verði fjarlægð frá íbúða-
byggð, en hún fer skammt frá fjöl-
mennri íbúðabyggð á Völlnum. Í einni 
umsögn segir að 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. Bæði er 
vísað til áhrifa í byggð, mannlífs of 
röskun á friðuðu hrauni. 

Fjallað eru um mannvirkið, tilgang 
þess, stöðu mála og mikla andtöðu 
íbúa og landeigenda á leið linunnar 
á bls. 8.

Óljós ábyrgð 
Margt er óljóst varðandi 

samskipti milli byggða-
samlaga og eigenda þeirra. 

Þetta kemur fram í stjórnsýsluúttekt 

sem unnin var á byggðasamlögunum 
Sorpu, Strætó og Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins árið 2011. Á sama 
tíma og skýrslan kom út voru ný 

sveitarstjórnarlög samþykkt á Al-
þingi. Nýleg dæmi sýna að þrátt fyrir 
tilraunir til úrbóta virðist flókin og 
óljós ábyrgðarkeðja ásamt skilnings-
leysi á hlutverkum enn vera byggða-
samlögum til trafala. 

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 10-11



*sjampó + hárnæring vs sjampó án hárnæringar
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Skrokkalda  
– Trójuhestur 
Landsvirkjunar
Í vikunni tók Alþingi fyrir ramma-

áætlun og gerir tilraun til að koma 
í gegn breytingatillögu um að færa 

m.a. Skrokkölduvirkjun í nýtingar-
flokk. Skrokkalda er staðsett á miðju 
landsins á ósnortnum Sprengisandi í 
jaðri Vatnajökulsþjóðgarðs. Þetta er 
tiltölulega lítil virkjun eins virkjana-
sinnar eru óþreytandi við að benda 
á. En málið er ekki svona einfalt því 
framkvæmdir þarna munu hafa vondar 
afleiðingar fyrir ásýnd hálendisins ef 
tillagan nær í gegn. 

Skrokkölduvirkjun er nefnilega 
aðgöngumiði Landsvirkjunar inn í 
miðju ósnortinna víðerna Íslands. 
Trójuhestur virkjanasinna. Hún er 
órjúfanlega tengd Sprengisandslínu og 

uppbyggðri hraðbraut þvert yfir landið 
með sjoppum og hótelum. Skrokköldu-
virkjun og Sprengisandslína þurfa á 
hvor annarri að halda. 

Að virkja uppi á miðjum Sprengisandi 
þar sem allra veðra er von, kallar líka 
á heilsársveg. Skrokkölduvirkjun er 
því ekki það smotterí sem látið er í 
veðri vaka, heldur mun gjörbreyta 
landslaginu með háspennulínum og 
uppbyggðum heilsársvegum. 

Í vinnu Rammaáætlunar er notast 
við matskerfi þar sem ósnortin svæði 
skora hátt. Það er því eitt af þeim at-
riðum sem stjórnmálamenn og Lands-
virkjun byrja ætíð að ráðast að. Takist 
þeim að koma Skrokkölduvirkjun í 
gegn fellur matið á náttúruverðmætum 

í miðju landsins og eftirleikurinn virkj-
anasinna verður auðveldur við Þjórs-
árver, Hágönguvirkjun, háspennulínu 
yfir landið og upphleyptum þjóðvegi 
þvert yfir landið. 

Þær framkvæmdir mun valda ómet-
anlegum skaða á stærstu ósnortnum 
víðernum Íslands, reynda einnig 
Evrópu. Það mun koma í veg fyrir 
að við getum skilað þessum verð-
mætum til barna okkar og barna-
barna. Skrokkalda er á vinsælasta hluta 
Sprengisandsleiðar þar sem öræfa-
kyrrðin er alger í heimi sands og jökla. 

Þetta útspil er árás að hjarta Íslands. 
Allir unnendur íslenskrar náttúru mót-
mæla og munu halda áfram að mót-
mæla þessum áformum. En þarna eru 
ekki bara hagsmunir náttúrunnar í húfi 

heldur ekki síður hagsmunir ferðaþjón-
ustunnar og tekjuöflun þjóðarinnar. 
Ferðaþjónustan er orðin að öflugustu 
stoðinni í tekjuöflun þjóðarinnar. 

Greinin birtist áður á vefsíðuni 
Herðubreið

Það gaman að fá að óska Gróttu til hamingju með titilinn í handbolt-
anum. Glæsilegur sigur sem vannst á síðustu sekúndum leiks. Er um 
leið er allt tímabilið bundið saman. 

Stjarnan varð að sætta sig við annað sætið. Þriðja árið í röð sem þær fá silfur. 
Það er ekki slæmur árangur að vera í fremstu röð. Það eru ekki margir lið sem 
halda slíkum dampi árum saman. Gefast aldrei upp. Þær eru líka 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. Stundum eru þau óhjákvæmileg. Og rétt eins 
og í handbolta eða einhverju öðru ekki endilega mikið til þess að ráða niður-
stöðu í ýmsum samfélagslegum málum. Þó getur ráðið úrslitum að staðan sé 
einfaldlega æði ójöfn í upphafi leiks. Eða að menn beita aflsmun. Það gerir 
þá ekki að sigurvegurum.

***
Er menntamálaráðherra sigurvegari þótt hann einkavæði Iðnskólann í Hafnar-
firði? Flestum brá því enginn umræða var um að einavæða allt iðnnám.  Hann 
kann að ná markmiði sínu en leikurinn hefur alla tíð verið ójafn. Reyndar er 
eins og 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. 
Virkjanakúltúrinn. Það er eins og fyrirbæri á sjálfstýringu. Suðurnesjalína 2 
líka þannig dæmi. Fer um fjöldann allan af sveitarfélögum. Fólk er yfirleitt 
lítt hrifið. En hefur kannski ekki fegið að ráða miklu heldur. Sannfærandi 
rök hefur alltaf vantað fyrir henni. Sjálfsagt var þetta fyrir álver í Helguvík. 
En það býst svosem enginn við því lengur.  Alltaf var talað um styrkingu 
á raforkukerfnu. En það var einhvern veginn ekki trúverðugt. Svo er Jón 
Gunnarsson víst orðinn rafmagnslaus. Jarðýtan fer með íslensku náttúruna 
í orkunýtingarboltann. Þar aðeins er hægt að skora einu sinni í hvert mark. 
Það er ekki heldur sigur.

***
Þetta eru mikilvæg verðmæti sem við eigum í náttúrinni. Liggur okkar á 
með það. Erum við í einhverri keppni? Sá sem verður fyrstur til að klára allar 
auðlindirnar.  Hann vinnur ….  Ekki. 

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Hvenær skiptir 
sigur máli?

Sundur friðinn …
Frumvarp Jóns 
Gunnarssonar um 
að ýta 5 virkjana-
hugmyndum inn í 
orkunýtingarflokk rammaáætlunar, er 
ekki þingtækt. Frumvarpið uppfyllir 
ekki formkröfur sjálfra laganna um 
rammaáætlun. Þannig var einnig inn-
tak minnisblaðs sem unnið hefur verið 
í umhverfis og auðlindaráðuneytinu. 

Slítum lögin …
Jón Gunnarson sagði í 
mars að hann byggist 
við því að það yrði 
góð sátt um frumvarp. 
Kemur svo  frumvarpið 
sem fyrr segir. Ólöglegt 
en löglegt með sveiflu penna. Sigrún 
Magnúsdóttir umhverfisráherra sagði 
að sér dygðu færri virkjanir. Hún vildi 
ekki láta virkja í túnfætinum hjá sér, en 
er tilbúin til að láta virkja í túnfótum 
annarra við Þjórsá. Svo kemur Sam-
orka og heimtar að átta hugmyndir um 
virkjarnir verði settar í Orkunýtingar-
flokk. Frekju og eyðinleggingarfrum-
varpi Jóns yrði þá hugsanlega stillt upp 
sem skynsamlegri málamiðlun. 

Skatta hvað?
Rætt hefur verið um að ríkisstjórnin 
muni beita sér fyrir lækkun skatta í 
tengslum við gerð kjarasaminga. En 
ef skattarnir verða lækkaðir, þá lækka 
tekjur ríkisins. Þá verður ýmist skorið 
eða gjöld fyrir grunnþjónustuna 
hækkuð. 

Eða hvað?

Bólga dauðans
Málflutningur Seðlabankans í verk-
föllum hefur verið undarlegur. Full-
yrðing eftir fullyrðingu hefur verið 
kastað fram. Verðbólga hækkar ef 
fólk fær kjarabætur, vextir hækka og 
nú síðast sagði Seðlabankinn að fólk 
myndi missa vinnuna.  Það er erfitt 
að skilja hagfræðimódel. Til dæmis. 
Ef sjávarútversfyrirtæki græðir fjóra 
milljarða og sægreifinn tekur þá alla. 
Þá segir seðlabakninn ekki neitt. Ef 
sægreifinn hirðir bara þrjá milljarða 
og vill nota einn milljarð í kjara-
bætur handa starfsfólkinu. Þá fer allt 
á hliðina. 

Kanntu annan?
Bónus selur 
svínakjöt sem 
sagt er vera 
„Beint frá 
bónda.“ Fram-
kvæmdastjóri búðarinnar segir að 
það komi beint frá framleiðandanum 
á Kjalarnesi. Við öllum blasir að hér er 
verið að herma eftir orðunum „Beint 
frá býli“ sem er mikilvægt vörumerki 
sem bændur um allt land hafa með 
dugnaði komið á kortið. Beint frá býli 
eru með strangt gæða og vottunar-
kerfi. Hér er varan búin til heima. Hún 
er seld frá bænum. Og bæirnir eru 
allt í kringum landið. Hvatt er til þess 
að hefðbundnar framleiðsluaðferðir 
séu varðveittar og svæðisbundin hrá-
efni kynnt auk staðbundinna hefða í 
matargerð. 

Þetta á nákvæmlega ekkert sameig-
inlegt með verksmiðjum sem þurfa að 
fara í mat á umhverfisáhrifum. Þar 
sem samræmdar afurðir bruna á færi-
bandi í gegnum iðnaðarsláturhús og 
þaðan beint inn í vélræna verksmiðju-
stórmarkaði í sama þéttbýliskjarna. 

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Hefðu börn verið að verki og krítað 
blóm á stéttina við Alþingi er hæpið 
að þingverðir hefðu þau á brott. Hér 
var verið að aftra tjáningu á tilteknum 
viðhorfum. Ljóst er að krít veldur engum 
varanlegum skemmdum á gangstéttum. 
Gangstéttin við Alþingi er eign okkar 
allra og fólkið sem starfar í þinghús-
inu er þar í umboði okkar. Við eigum 
stjórnarskrárvarinn rétt til að hafa skoð-
anir á störfum þeirra, svo fremi að við 
komum þeim á framfæri með friðsam-
legum hætti. Ekki einungis er það réttur 
okkar heldur er beinlínis nauðsynlegt að 

almenningur veiti 
yfirvöldum aðhald 
í lýðræðisríki. Sér-
staklega þegar bið er 
að draga lappirnar í 
888 daga með að 
rannsaka mál sem hafði meiri áhrif á 
íslensku þjóðina en flest allt annað það 
sem hefur á daga okkar drifið.“

- Þórdís Elva Þorvaldsdóttir,  
í grein í Stundinni, um  

tjáningarfrelsi og tíma sem liðinn er 
síðan Alþingi samþykkti rannsókna  

á einkavæðingu bankanna. 

Varist að stíga á …
„Vilji menn gefa sig út fyrir að gæta 
hlutleysis og vandaðrar blaðamennsku 
geri ég þá kröfu fyrir mitt leyti að 
það sé ekki boðið upp á rakalausan 
þvætting og slegið yfir feitletraðri fyr-
irsögn.“ Hrópaði vanstilltur formaður 
Sjálfstæðisflokksins  af svölum Face-
book síðu sinnar um daginn. Tilefnið 
var upprifjun Vísis þar sem rakin voru 
fimm dæmi frá dögunum á undan um 
hroðvirkni, klúður, dónaskap, spill-
ingu, ójöfnuð og óvandaða stjórnsýslu 
undir samheitinu „skandalar“. Og gaf 
formaðurinn frásögninni þá sömu 
einkunn í niðurlagi sínu. Skandal-
arnir eru aukaatriði. En vont ef það 
fréttist. Spilling og valdníðsla koma 
fólki bara í vont skap. Í slíkum frels-
isheimi merkja hugtökin hlutlaust og 

vandað að maður 
eigi að passa 

sig á að 
stíga ekki 
á rangar 
tær.

Hraðfara mosi 
 Gegnsæi og greitt aðgengi að upp-
lýsingum skiptir máli. Sveitarfélög 

birta orðið öll fundargerðir sínar á 
netinu. Hafnfirðingar hafa um langt 
skeið gengi skrefinu lengra. Það eru 
veftenglar á öll gögn, bréf , skýrslur og 
ítarefni, sem fylgja með. Reykjavíkur-
borg mun hafa haft þetta í undirbún-
ingi og ætlaði að verða næst. Þá kom 
mosagróið íhaldið í Garðabænum og 
skreið óvænt fram úr höfðuborginni 
í gegnsæiskeppninni.

Rafmagnslaust?
Jón Gunnarson sjálfstæðisþing-
maður gengur eða hleypur meðal 
hinna allra fremstu sem vilja virkja 
og virkja. Fyrir hvað eigum við að 
virkja þetta allt saman? Jón var í við-
tali við Rúv um daginn. „Það sýnir sig 
auðvitað í stöðu mála sem er alvarleg 
í raforkuframleiðslu okkar, að það sé 
höggið á þennan 
hnút og menn 
geti látið 
þessi hjól 
snúast að 
nýju.“ Um 
hvað er 
m a ð u r i n n 
eiginlega að 
tala?  

HÉÐAN OG ÞAÐAN …

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

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

Höfundur er
Guðmundur Gunnarsson

Forystumenn Kópavogs, Hafnarfjarðar og Garðabæjar, auk lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu skrifuðu í gær undir samstarsyfirlýsingu um átak gegn 
heimilisofbeldi. Frá og með mánudeginum taka velferðasvið sveitarfélaganna 
og lögreglan upp nýjar verklagsreglur sem tryggja eiga markvissari viðbrögð 
og úrræði gegn ofbeldi á heimilum.



MAREL VINNSLUTÆKNI
Nýtt og spennandi eins árs nám með 
mikla starfsmöguleika við vél- og 
hugbúnað frá Marel.

Inntökuskilyrði: Hafa lokið námi í Fisktækni eða 
sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr 
sjávarútvegi getur einnig gilt sem inntökuskilyrði.

Námsárinu er skipt í fagbóklegar greinar og 
vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónarmanns.

Nám í Marel vinnslutækni er samstarfsverkefni 
Fisktækniskólans og Marel.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.fiskt.is eða hjá starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands í síma 412 5966.

MIKLIR FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Í STARFI.
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Virðingarstiginn og 
verkalýðsbaráttan
Verkfall lækna fyrir nokkrum mánuðum og verkfall félaga í BHM á 
Landspítalnum eru ekki ólík fyrirbæri. Samt er vinnustaðurinn sá sami 
og viðsemjandinn, launagreiðandinn. Í báðum tilvikum hafa verkfallsað-
gerðir haft miklil áhrif á starfsemi Landspítalans. 

Framkvæmd verkfallanna er ólík. Á 
ólíkum tíma. Læknar og félagar í BHM 
hafa ólík verkefni á sjúkrahúsinu. Fleira 
mætti nefna. Læknar standa hærra í 
virðingarstiganum. Þeir eiga miklu 
greiðari aðgang að stjórnunarstöðum. 
Störf lækna eru sömuleiðs metin til 
mun hærri launa en félaga í BHM. 
Karlar eru enn í meirihluta starfandi 
lækna. En konur eru í yfirgnæfandi 
meirihluta þeirra BHM félaga sem nú 
eru í verkfalli á spítalanum.

Hvert erum við að fara með þessu? 
Var þetta ekki allt vitað? Það er annar 
munur, ósamræmi, sem kveikti þessa 
grein. Það er munurinn á því hvernig 
forstjóri Landspítalans fjallar um þessi 
tvö verkföll í reglulegum greinum 
sínum. 

Fólk deyr - Semjið
„Sífellt fleiri telja sig ekki geta tryggt 
öryggi sjúklinga okkar við þær að-
stæður sem skapast hafa,“ skrifar Páll 
Matthíasson, forstjóri Landspítalans, 
í forstjórapistli sínum 8. maí. „Það er 
mat sérfræðinga okkar að raunveru-
leg hætta sé á að einhver hafi skaðast 
vegna afleiðinga verkfallsins, muni gera 
það eða jafnvel láta lífið,“ segir hann 
ennfremur. Páll hvetur deiluaðila til að 
setja semja og semja sem fyrst.

Í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt við að 
forstjóri Landspítalans lýsi áhyggjum 
af stöðu starfseminnar þegar heilbrigð-
isstéttir leggja niður störf. Flestir muna 
enda eftir því að hafa heyrt vitnað í 
þessa pistla í fréttum af verkföllum. 
Ýmislegt þar og raunar sum önnur 
ummæli eru mjög merkileg í stærra 
samhengi. 

Undanþágur
Í verkfalli BHM skrifar hann í pistil 
að ástandið sé orðið háalvarlegt á 
Landspítalanum og áhyggjur hjá 
læknum og öðru fagfólki séu miklar. 
Hann óttist að ekki sé hægt að tryggja 
öryggi sjúklinga. Í þeim efnum bendir 

hann á undanþágunefnd Félags geisla-
fræðinga sem eigi að hafa hafnað fleiri 
beiðnum en aðrir. 

Geislafræðingar höfnuðu full-
yrðingunni. Þá hefði fimm beiðnum 
um undanþágur af um150 verið synjað. 
Fleira heyrist innan af spítalanum af 
viðleitni geislafræðinga til að gera allt 
í sínu valdi í þágu sjúklinga. Að auka 
mannskap vegna forgangstilfella og 
fleira. Það er umhugunarefni hvernig 
kröfur á geislafræðinga eru settar fram. 

Uppbyggileg markmið
Við höfum ekki greint hverja einustu 
málsgrein í pistlum forstjórans. En það 
þarf ekki að lesa lengi til þess að sjá 
að þar blasir strax við annað landslag.

„Kjaradeila lækna nú er birtingar-
mynd miklu stærra vandamáls og til 
þess verður að horfa þegar unnið er 
að lausn málsins. Íslenska heilbrigð-
iskerfið hefur verið undirfjármagnað 
í fjölda ára og þar getum við horft til 
tímabilsins langt aftur fyrir hrun.“ Þetta 
sagði Páll í pistli í desember. En hann 
ræddi líka möguleika á bjartari tímum. 
Gerðum við líkt og Danir með sín ellefu 
prósent af landsframleiðslu í framlög til 
heilbrigðisþjónustu, „myndu framlög 
til heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi 
aukast um tugmilljarða króna og er 
þá átt við „nýja“ peninga inn í kerfið, 
ekki verðlags- og launauppfærslur,“ 
sagði Páll. Hann greindi frá tölfræði 
síðustu verkfallslotu, en hundruðum 
rannsókn hafði verið frestað og kall-
aði það „áskorun“ að tryggja öryggi 
sjúklnga.

Þakka öllum
Síðan leystist deilan. „Læknafélag Ís-
lands og Skurðlæknafélag Íslands hafa 
nú undirritað samninga og verkfalli 
þeirra verið aflýst. Óhætt er að segja 
að þar með hafi þungu fargi verið af 
okkur á Landspítala létt enda hefur 
starfsemin verið erfið í skugga verk-
falls. Ég vil þakka öllum sem lagt hafa 

sitt á vogarskálar svo unnt hafi verið 
að halda starfseminni gangandi.“ Páll 
fagnar jafnframt af heilum hug yfir-
lýsingu stjórnvalda og læknafélagsins 
um stóraukin framlög til heilbrigðis-
mála. Um þetta var ítarleg umfjöllun 
í Reykjavík vikublaði fyrir nokkrum 
mánuðum. Talað er um tugi milljarða 
króna í þessari yfirlýsingu sem rynnu 
til heilbrigðismála. Ekki var búið 
finna út þá hvernig fjármagna ætti 
samkomulagið svo standa mætti við 
loforð um fjárútlát. Ekki hefur frést af 
málinu síðan. 

Hélst á floti
Í verkfalli lækna lögðu allir hinir 
nótt við dag við að reyna að halda 
starfseminni gangandi. Líka háskóla-
menntuðu kvennastéttir sem hafa í 
vaktavinnu kannski eitthvað um 400 
þúsund krónur í heildarlaun á mánuði. 
Fólk sem komið er með starfsreynslu 
og öðlast hvorki réttindi né kunnáttu 
til sinna starfa fyrr en eftir fjörurra ára 
háskólanám.

Geislafræðingar, lífeindafræðingar, 
náttúrufræðingar og ljósmæður á spít-
alanum. Næstum allt konur í þessum 
störfum á spítalanum. Á vefsíðu eins 
félagsins stendur enn á forsíðu stuðn-
ingsyfirlýsing við lækna í verkfalli. 
Stuðningur við langskólagegnið lykil-
starfsfólk á spítalanum finnst manna á 
milli, innan deildanna. En það fer ekki 
mikið fyrir því að opinberlega sé þeim 
klappað á bakið eða sendur stuðningur.

Í tengslum við verkfallið hefur 

heldur ekki rætt mikilvægi orsaka-
samhengisins um fjármögnun heil-
brigðiskerfisins. Heldur hefur ekkert 
verið rætt um að viðsemjandi BHM 
félaga á spítalanum, lofaði gríðarlegum 
viðbótarfjármunum til heilbrigðismála, 
í janúar á þessu ári. 

Mikið mun mæða 
Hér er fátt einfalt í heildarsam-
henginu, þótt greina megi nokkuð 
skýra tilheigningu í skrifum forstjóra 
spítalans um tvö verkföll. Heil-
brigðiskerfið hefur verið í alvarlegu 
fjársvelti áratugum saman. Það var 
þannig líka í síðasta verkfalli. Tækja-
búnaður er gamall og bilaður. Það 
þarf varla að taka það sérstaklega 
fram. „Mikið mun mæða á öllu starfs-
fólki en sem fyrr verður kappkostað 
að tryggja fullnægjandi þjónustu við 
sjúklinga, miðað við aðstæður. Vax-
andi biðlistar og uppsagnir lækna 
eru ógn sem taka þarf á og ég biðla 
enn til deiluaðila að setja alla sína 
orku í að finna lausn,“ skrifaði Páll í 
í læknaverkfalli.

Nú er skrifað. „Verkfall af þessu 
tagi hefur veruleg áhrif á starfsemi 
spítalans og ljóst þykir að áhrifin eru 
umtalsvert meiri og alvarlegri en af 
nýyfirstöðnu læknaverkfalli.“ 

Mikilvægi stafsfólksins er ótvírætt. 
Það kemur skýrt fram í skrifum for-
stjórans. Samt ekki viðurkenning. 
Minnir dálítið á máltækið enginn veit 
hvað átt hefur … Stundum komum 
við ekki auga á fólk, fyrr en það er 
farið.

Tölfræði  
Landlæknis
Nokkur dæmi eru tekin úr upplýs-
ingasöfnun embættis landlæknis. 
Í læknaverkfallinu var  983 skurð-
aðgerðum frestað en þær eru 354 í 
verkfalli BHM. Myndgreiningar sem 
var frestað í verkfalli lækna eru um 
1600 en 5500 í verkfalli BHM. Það 
er því nokkuð ljóst að þar eru áhrifin 
talsvert meiri nú. Í verkfalli BHM 
hefur dag- og göngudagkomum 
verið frestað um 1500 skipti síðan 
verkfallið hófst. 3800 slíkum komum 
var frestað í verkfalli lækna. Um 600 
ung- og smábarnaskoðanir frest-
uðust, en þær upplýsingar eru ekki 
teknar saman núna. Stjórnendur eru 
nú spurðir um upplifun sína. Það var 
ekki gert síðast.

Áhyggjur
Birgir Jakobsson Landlæknir var 
ekki kominn í embætti þegar 
læknar fóru í verkfall. Hann hefur 
í viðtölum talað um siðferðislega 
ábyrgð á velferð sjúklinga. Hún sé 
á herðum verkfallsfólks. Þá hefur 
hann nefnt lagasetningu. Slíkt mun 
ekki hafa heyrst í Alþingishúsinu. 
Birgir nefndi svo í Fréttablaðsviðtali 
í gær að heilbrigðiskerfið hefði verið 
fjársvelt áratugum saman. Verkfallið 
tengdi hann ekki þeim veruleika.

Atli Þór  
Fanndal

UMFJÖLLUN
Ingimar Karl  

Helgason



LISTHÖNNUNARDEILD
GRAFÍSK HÖNNUN

Í grafískri hönnun er lögð áhersla á tækniþekkingu og frumlega framsetningu 
hugmynda. Á þremur árum öðlast nemendur yfirgripsmikla þekkingu og 
þjálfun í faginu, sem gerir þá hæfa til að fást við krefjandi verkefni á sviði 
hönnunar fyrir prentmiðla og margmiðlun. 
Námseiningar: 180

FAGURLISTADEILD
FRJÁLS MYNDLIST

Námið í Fagurlistadeild er fjölþætt, þriggja ára sérhæft nám sem veitir 
starfsmenntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá nauðsynlega þjálfun og tilsögn 
sem gerir þá hæfari til að takast á við ólík viðfangsefni og fjölbreyttar aðferðir 
í listsköpun sinni.
Námseiningar: 180

MYNDLIST - HÖNNUN - ARKITEKTÚR
FORNÁM

Alhliða undirbúningur fyrir nám í hönnun og listum. Listrænn og tæknilegur 
undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði myndlistar, hönnunar og arkitektúrs. 
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 72ja eininga heildstætt 
nám í sjónlistum.

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015

auglýsir inntöku nýrra nemenda fyrir skólaárið 2015-2016

WWW.MYNDAK.IS

462 4958 · Kaupvangsstræti 16 · Pósthólf 39 · 602 Akureyri



8 16.  Maí  2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Mikil andstaða íbúa og samtaka við 
háspennulínur út á Reykjanesskaga
Suðurnesjalína 2 er framkvæmd sem Landsnet hefur unnið að árum 
saman. Þetta verður gríðarlegt mannvirki ef af verður. Fyrirhugað er að 
hún liggi frá Hellisheiði og þaðan um sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. 
Tilgangurinn með því að fara í þessa miklu framkvæmd hefur ávallt verið 
sagður að styrkja flutningskerfi raforku. Á móti hefur verið bent á að lengi 
hafi verið hugmyndir um að reisa álver í Helguvík á Reykjanesi. Tilgangur 
línunnar geti bara hafa verið sá að færa álveri orku, en núna litur ekki 
út fyrir ða það sé inni í myninni, hugnsalega annar iðnaður. Væri þetta 
eingöngu styrking á flutnngskerfi, þá þyrfti miklu minni línu. Fram hefur 
komið mikil gagnrýni á framtakið, þörfina, að byggja línuna á möstrum 
en ekki línum í jörð. Einnig er fullyrt að umhverfismatið standist ekki. 
Málsmeðferð Landsnets er gagnrýnd og sömuleiðis hvernig sveitarfélög 
hafi haldið á málum, og komið í veg fyrir að íbúar fengju að segja sitt 
um málið. Hér er fjallað um Hafnarfjörðinn sem nú hefur umsókn um 
framkvæmdaleyfi til umfjöllunar. 

Stóriðjulína? 
Þessi framkvæmd hefur verið umdeild 
og hefur Landsnet mjög oft verið gagn-
rýnt fyri yfirgang, bæði af sveitarfé-
lögum og einstökum eigendum lands 
á leið línunnar. Það komst í fréttir í 
vikunni þegar landeigendur við Voga 
höfðu sigur gegn Landsneti í máli 
sem raunar varðar afmarkaðan þátt. 
En málið tengist engu að síðu stóru 
myndinni mjög, því Landsnet hefur 
á þessari leið, tekið heillmikið land 
eignarnámi. Það finnst sumum orka 
ákvaflega tvímælis, og þá með vísan til 
mikllar burðargetu og kenninga um að 
tilgangurnn með línunni sé aðeins að 
útvega rafmagn til stóriðju. 

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa um-
sókn Landsnets um framkvæmdaleyfi 
til umfjöllunar þessa dagna, vegna þess 
kafla sem Landsnet áformar að liggi 
innan bæjarins. Nokkrar opinbera 
stofnanir, eins og Vegagerðin, Verð-
urstofna, Minjarvernd og fleiri gera 
fáar athugasemdir við. En það gera 
íbúar hins vegar óhikað. Sömuleiðs 
tvenn öflug náttúrverndasamtök sem 
starfa einkum á þessum slóðum. Nátt-
úruverndarsamtök Suðvesturlands og 
Hraunavinir. 

Viðhorf íbúa
Það er áhugavert að fá innsýn í upp-
lifun íbúa þarna í grennd, sem munu 
sitja uppi með risavaxið háspennu-
mannvirki í sínu nærumhverfi. Nema 
ef til vill að Hafnarfjarðarbær synji 
Landsneti um leyfi. 

Ómar Smári Ármannsson er 
íbúi á Eskivöllum. Það er utarlega 
í Vallarhverfinu, sem er nýjasta 
byggðin í landi Hafnarfjarðar. Hann 
telur tillöguna óásættanlega. Það sé 
skilyrðislaus réttur íbúanna að línan 
verði fjarlægð frá íbúðabyggðinni. Það 
sé óþolandi að hafa þetta tröllaukna 
eindæma ljóta mannvirki fyrir aug-
unum og meiri en minni líkur séu á 
heilsuspillandi áhrifum frá línunum. 
Þá segir hann líkt og fleiri íbúar, að nú 
verði krafist efnda á loforðum bæjaryf-
irvalda um að annaðhvort kæmi línan 
ekki, eða yrði grafin í jörð að öðrum 
kosti. 

Brynja hússjóður Öryrkjabanda-
lagssins, sem á 77 íbúðir í bænum, 
gerir svipaðar athugasemdir efnislega 
en orðalag er annað. Líka er minnt á 
lofororð um að línan verði í jörð. 

Ósnortið hraunið skemmt
Hraunavinir hvetja bæjaryfirvöld til 
þess að veita Landsneti ekki fram-
kvæmdaleyfi. Hún fari um íbúða-

byggð, og valdi óafturkræfum spjöllum 
á hraunum í Almenning. Línurnar 
muni líka valda íbúum verulegum 
truflunum; vegna rafmengunar, há-
vaða, sjónmenginar. Þá hljóti það að 
teljast óþarfa peningasóun, að Lands-
net leggi fyrst loftlínu, með tilheyrandi 
raski, framkvæmdum og truflunum, 
og leggja svo strengi í jörð meðfram 
vegum, en síðar. 

Hrunavinir byggja á eigin þekk-
ingu og líka í skýrslur og gögn. Það 
ætti að hætta við loftlínuna. Skipulags-
stofnun hafi fyrir sex árum bent á að 
neikvæðustu umhverfisáhrif línunar 
verði sjónræn og muni hafa áhrif á 
landslag. „Neikvæðustu áhrifin verði 
sjónræn áhrif og áhrif á landslag og 
þar með einnig á útivist og ferðaþjón-
ustu. Áhrifin verði verulega neikvæð. 
Fyrirhugaðar línur verði lagðar um 
mosagróin nútímahraun sem njóta 
sérstakrar verndar samkvæmt nátt-
úruverndarlögum. Einnig að nýlagn-
ing lína geti haft neikvæð áhrif á fugla 
vegna áflugshættu og búseturöskunar,“ 
segir Hraunavinirnir. 

Fasteignir keyptar  
í góðri trú
Í umsögnum íbúa er ekki bara bent á 
neikvæða upplifun af útsýni, heldur er 
líka bent á útivist og hjóðist í hverfinu, 
auk hins sjónræna. Einnig nefnir fólk 
að þessi neikvæðu áhrif hafi áhrif til 
þess að lækka fasteignaverð. Nú hafi 
fólk keypt fasteignir þarna útfrá í góðri 
trú um að loforð um að línan fari í jörð 
verði efnt. 

Enn fleiri íbúar leggja mjög mikla 

áherslu á að línan verði grafin. Kári 
Waage er alfarið á móti því að línan 
sé ofanjarðar. Hann telur að umtal 
um staurastæðu til bráðabirgða og að 
seinna verði hluti línunnar settur í jörð 
sé blekking og óttast að staurarnir verði 
þarna um ókomna tíð. 

Of nálægt  
vatnsverndarsvæði
Náttúruverndarsamtök Suðvestur-
lands mótmæla því að reistar verði 
háspennulínur í svo mikilli nálægð við 
byggð, yfir ósnortið hraun sem nýtur 
sérstakrar verndar samkvæmt náttúru-
verndarlögum, á vatnsverndarsvæði í 
mikilli nálægð við brunnsvæði vatns-
verndar og hverfisverndarsvæði. Lagt 
er til að Hafnarfjaðrarbær geri þegar í 
stað kröfu um að Suðurnesjalína verði 
lögð í jörð með vegum sem og allar 
raflínur innan bæjarins. 

Samtökn benda raunar á mjög áhuga-
verðan þátt í allri þessari vinnu. Nefni-
lega að ekki nægi að hafa grenndar-
kynningu á svona framkvæmd, heldur 
þurfi að útbúa deiliskipulag fyrir svæði 
undir línu. 

Þá benda samtökin á að Hafna-
fjarðarbær hafi allan rétt til að hafna 
tillögum Landsnets eða krefjast þess 
að framkvæmdaáætlun verði breytt. 

Almenningur snuðaður
Alls konar brestir og lagaklækir eru 
jafnframt gagnrýndir í þessari um-
sögn. Fullyrt að í tvígang hafi verið 
komið í veg fyrir að íbúar hafi getað 
tekið nokkurn þátt í málsmeðferð eða-
athugasemdaferli. Landsnet og bærinn 
gerðu fyrst samkomulag um þessi mál 
2009. Það hafi glatað gildi sínu, vegna 
þess að almenningur var ekki með. 
Af því leiði að önnur samkomlög um 
þetta, þar á meðal umhverfismatið. 

Þörfin? 
Nátturuverndarsamtökin nefna raf-
orkuþörf áætlun um uppbyggingu 
flutningskerfis raforku. Og fletta í nýj-
ustu raforkus-pánni. Fullyrða samtökin 
að 220 kílóvolta Suðurnesjalína sé langt 
umfram spá Orkuspárnefndar um þörf 
fyrir raforku. 

Aðrar lausnir
Náttúruverndarsamtökin hafa kynnt 
sér jarðstrengi. Þau benda á að verð á 
132kV jarðstreng er mjög sambærilegt 
við loftlínu og gæti sparað kostnað við 
allar bráðabirgðaloftlínur og jafnvel 
sparað milljarða við ný tengivirki. 
Mjög auðvelt væri að leggja allar nú-
verandi og fyrirhugaðar raflínur í jörð 
með vegum innan Hafnafjarðar og 

alla leið til Njarðvíkur. Kostirnir séu 
ótvíræðir, sjónmengun, vindgnauð úr 
söguni útivistarsvæðum veðri hlíft og 
hætta um sinkmengun í jarðvegi eða 
vatsnból sé á úr sögunni. 

Alvarlegir annmarkar
Línan frá Helliheiði liggur um 12 
sveitarfélög og fer um fjölmörg einka-
eignarlönd. 

Náttúrurverndarsamtökin segja 
bara beint út að línan hafi upphaf-
lega farið í gang fyrir álver í Helgu-
vík. Í umsókn Landsnets um fram-
kvæmdaleyfi sé gert ráð fyrir minni 
flutningsgetu línunnar en áður og 
megi því ætla að Landsnet geri ekki 
ráð fyrir álverinu. Það sé hins vegar 
engin átylla fyrir Hafnarfjarðarbæ 
að veita Landsneti nokkurn afslátt af 
kröfum um að allar línur um bæinn 
verði grafnar í jörð. 

Og ef Hafnarfjarðarbær vill, þá 
geti hann í sjálfu sér stöðvað þetta 
hér og nú. Ástæðan er annmarkar í 
umhverfismati áætlana. 

Einnig sé umhverfismat Suðvestur-
lína einnig ólöglegt vegna samkomu-
laga sem landsnet hafi gert við sveitar-
félög á línuleiðinni. Þar hafi verið 
komið í veg fyrir aðkomu almenn-
ings og jafnframt verið komið í veg 
fyrir að aðrir kostir en háspennulínur 
í möstrum kæmu til greina að Lands-
nets við sveitarfélögin á línuleiðinni 
sem hindraði aðkomu almennings 
að réttlátri málsmeðferð og að aðrir 
valkostir en sá sem samið hafði verið 
um, s.s. jarðstrengir, væru teknir til 
raunverulegrar skoðunar.

Önnur ástæða?
Meðal gagna sem fylgdu umsögnum 
íbúa Hafnarfjarðar, samtaka og fleiri, 
er að finna áhugaverða fullyrðingu, 
sem sá sem þetta tekur saman hefur 
engar forsendur til að meta. Eins 
og nefnt er hér að ofan, hefur verið 
gangrýnt hvernig málið hefur verið 
kynnt í Hafnarfjarðarbæ. Grenndar-
kynning dugi ekki. Þetta hefði kallað 
á deiliskiplag. Málsferð bæjarins er 
hins vegar talin eiga skýringar í gömlu 
klúðri. Bærinn hafi viljað fá breytt 
gömlum samningum, þar sem bærinn 
hefði áður samið illa af sér. 
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Óljós ábyrgðarkeðja byggðasamlaga
Margt er óljóst varðandi samskipti milli byggðasamlaga og eigenda þeirra. 
Þetta kemur fram í stjórnsýsluúttekt sem unnin var á byggðasamlögunum 
Sorpu, Strætó og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins árið 2011. Á sama 
tíma og skýrslan kom út voru ný sveitarstjórnarlög samþykkt á Alþingi. 
Nýleg dæmi sýna að þrátt fyrir tilraunir til úrbóta virðist flókin og óljós 
ábyrgðarkeðja ásamt skilningsleysi á hlutverkum enn vera byggðasamlögum 
til trafala. 

Sorpa afturreka
Nýlega gerði kærunefnd útboðsmála 
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 uppbygingarin-
anr í heild var tæplega þrír milljarðar. 
Íbúar í Kópavogi hafa þegar tekið á sig 
hækkun sorphirðugjalda vegna fyrir-
hugaðrar uppbyggingu. Ódýrari lausnir 
eru í boði en Sorpa kaus að leita ekki á 
þær slóðir. Á gögnum málsins má sjá að 
ekki stendur steinn yfir steini í verklagi 
Sorpu. Fyrirætluð uppbygging uppfyllti 
ekki stefnumótun sveitarfelagana sem 
eiga Sorpu. Þarfir voru ekki nægilega 
vel skylgreindar né voru þær skýrar 
og aðgengilegar. Ákvörðun um upp-
bygginguna var taldist ekki rétt birt Þá 
tókst Sorpu ekki að færa rök fyrir því 
hvers vegna fyrirtækið færi ekki í útboð 
vegna uppbyggingarinnar. 

Stefnumótun án eigenda
Fjallað er um fjarlægð sveitarstjórnar-
fulltrúa og stjórnenda byggðasamlaga 
í skýrslu innri endurskoðun Reykja-
víkur frá 2011. Innri endurskoðun 

tók viðtöl við kjörina fulltrúa, stjórn-
armenn og framkvæmdastjórnarfólk 
byggðasamlaga vegna úttektarinnar. 
„Flestir nefndu að ákveðið sambands-
leysi virtist vera á milli eigenda og 
stjórna byggðasamlaganna. Var það 
álit ýmissa viðmælenda að stjórnir 
byggðasamlaga hefðu á stundum 
farið út fyrir verk- og valdsvið sitt og 
jafnvel tekið veigamiklar ákvarðanir 
sem féllu ekki að væntingum eigend-
anna.“ Skýrsluhöfunar segjast um leið 
greina „ákveðið óöryggi viðmælenda 
um hlutverk sitt og stöðu í umhverfi 
byggðasamlaganna“. Nefnt er að: „Í 
sumum tilvikum hafa eigendur hafnað 
ákvörðunum stjórna, t.d. þegar stjórn 
Strætó bs. vildi hækka fargjöld.“ Þá er 
bent á tilvik þar sem stjórnir byggða-
samlaga hafi í raun farið út fyrir heim-
ildir sýnar. „Í því sambandi voru m.a. 
breytingar á leiðarkerfi Strætó nefndar 
og stefnumótun Sorpu. Þá var bent á 
að SHS hafi tekist á hendur verkefni á 
sviði almannavarna sem ekki er nógu 
skýrt hvernig skuli fjármögnuð. Svo 
virðist sem orðið hafi ákveðið rof eða 
bil á milli stefnu og áherslna eigenda 
og svo byggðasamlags.“

Alvarleg atvik
Á undanförnum mánuðum hafa komið 
upp alvarleg atvik sem varpa ljósi á 
botna ábyrgðakeðju byggðasamlaga 
gagnvart eigendum sínum sveitarfé-
lögunum; þar sem kjörnir fulltrúar 
starafa í umboði kjósenda. árið 2014 
vann ráðgjafastofan Environice minn-
isblað um fyrirhugaða uppbyggingu 
gasvinsslustöðvar Sorpu. Enironice 
bara saman fyrirætlanir Sorpu við 
stefnumörkun sveitarfélagana sem eiga 
byggðasamlagið. Meginniðurstaðan er 
að áform Sorpu séu vissulega í takt við 
áherslur í sameiginlegri svæðisáætlun 
sveitarfélaga á Suðurlandi, Suðvest-
urlandi og Vesturlandi. „Hins vegar 
virðast áformin, eins og þau eru kynnt, 
stangast á við áherslur í stefnumótun 
einstakra sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu, þar sem þau fela ekki í sér 
neinn hvata til að draga úr myndun úr-
gangs.“ Þrátt fyrir úttektina hélt Sorpa 
ótrauð áfram og sló gagnrýnina út af 
borðinu. Í samtali við Reykjavík viku-
blað vegna málsins sagði Björn H. Hall-
dórsson, framkvæmdastjóri Sorpu að: 
„Afhverju eigum við að flokka þegar 
við getum búið til jarðvegsbæti sem er 
í lagi úr þessum úrgangi.“ - Það er auð-
vitað 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.“ - 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.“ 
Björn taldi að markmið eigenda væri 
fyrst og fremst að auka endurvinnslu 
og gaf lítið fyrir það félagslega mark-
mið að auka flokkun og meðvitund. 
Markmið sveitarfélagana er þó að draga 
úr úrgangi fyrst og endurnýta númer 
tvö og endurvinna séu hin tvö mark-
miðin ekki fær. 

Strætó einkavæddur  
innanfrá
Innri endurskoðun Reykajvíkur bentir 
árið 2011 á að byggðasamlagsformið 
sé ef til vill ekki hentugt til reksturs 

á starfsemi á samkeppnismarkaði. 
„Byggðasamlagsformið hentar þegar 
um er að ræða lögbundin verkefni þar 
sem gilda eiga almennar stjórnsýslu-
reglur eins og hjá stofnunum sveitar-
félaga. Í þeim tilvikum sem starfsemi 
ber einkenni almenns einkareksturs á 
samkeppnisgrundvelli, eins og t.d. á við 
um ákveðna þætti í starfsemi Sorpu og 
Strætó, hentar að mati hópsins betur 
að nota annað félagsform.“ Þá kemur 
um leið fram að: „Greina þarf á milli 
stjórnsýsluhluta Strætó og reksturs 
vagnaþjónustu.“ Nú er það ekki op-
inber stefna að einkavæða Strætó en 
slíkt hefur ekki verið borið undir kjós-
endur með beinum hætti. Það hefur 
þó ekki stöðvar síaukinn framgang 
einkareksturs í fyrirtækinu. Um það 
bil 40% af akstrinum eru í höndum 
verktaka. Sú stefna var raunar mörkuð 
við stofnun byggðasamlagsins, jafnvel 
fyrr, og helgast meðal annars af því að 
önnur bæjarfélög en Reykjavík höfðu 
boðið út almenningssamgöngur. Sú 
hugmynd að færa Strætó í að vera í 
rauna aðeins umsýslufyrirtæki al-
menningsamgangna en ekki þann 
sem sinnir sjálfum akstrinum hefur 
því hægt og rólega skotið rótum og 
öðlast sjálfstætt líf en í raun ekki borin 
undir íbúa sveitarfélagsins. 

Starfsfólki hótað  
einkarekstri
Í febrúar fjallaði Reykjavík vikublað um 
hvernig starfsfólki Strætó var ítrekað 
hótað einkarekstri væri farið fram á 
bætt starfskjör. Reykjavík vikublað 
fékk staðfestingu hjá Starfsmannafé-
lgi Reykjavíkur á að hótanir um útboð 
væru reglulega nýtt þegar semja eigi 
um laun og almenn kjör fyrir félags-
menn félagsins. Þessi umræða kæmi 
þannig alltaf upp í kringum kjarasamn-
ingagerð. Fulltrúar Stætó bs. bentu 
þannig iðuleg á að hægt væri að bjóða 
út allar ferðir byggðarsamlagsins taki 
verkalýðsfélagið of harkalega á í samn-
ingsgerðinni. Aðspurð hvort hún væri 
meðvituð um að einkarekstur þýddi 
verri starfskjör fyrir bílstjóra Strætó 
sagði Bryndís Haraldsdóttir, formaður 
stjóranr Strætó bs. , að einkarekstur 
væri til að auka hagræði. - Þú ert þá 
að segja að þið eruð meðvituð um það 
að hluti kostnaðarins við hægræðingu 
er borinn á herðum óbreyttra starfs-
manna Strætó í formi verri starfskjara? 
„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað 
gert þetta með hagkvæmari hætti en 
við.“ Það þarf vart að taka fram að 
enginn stjórnmálaflokkur á höfuð-
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volundarhus.is · Sími 864-2400

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

VH
/1
4-
04

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
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borgarsvæðinu bauð fram undir þeim 
merkjum að lækka ætti laun starfsfólks 
sveitarfélagana. 

Sjálfstætt líf
Strætó varð fyrir miklum álitshnekkjum 
vegna mistaka við innleiðingu á ferða-
þjónustu fatlaðra á árinu. Skipuð var 
neyðarstjórn yfir félaginu en Stjórn 
Strætó sá ekki ástæðu til að segja af sér 
þrátt fyrir mistökin. Snemma árs 2012 
varaði Hörður Gíslason, þá staðgeng-
ill framkvæmdastjóra Strætó bs. , við 
þeirri „óvissu og óróleika sem skapast 
geti við að nýr aðili taki við [ferða-
þjónustu fatlaðra]“ á fundi vinnuhóps 
Sambands sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu, um útboð á þjónustunar. 
Þetta gerði hann á fundi verkefnahóps 
sem vann að samstarfi sveitarfélaganna 
við rekstur ferðaþjónustu fatlaðra. Á 
fyrsta fundi vinnuhópsins í mars 2012 
lýsti byggðasamlagið Strætó sig óviljugt 
til að taka þátt í hugsanlegu útboði. 
Strætó var þannig utan allrar vinnu - að 
eigin vilja - allt frá mars 2012 til loka 
nóvember ársins 2013 þegar vinnu-
hópnum barst ósk frá Strætó um halda 
utan um útboð og umsýslu ferðaþjón-
ustunnar. Svo virðist sem fyrrverandi 

framkvæmdastjóri Strætó, Reynir Jóns-
son, hafi einhliða, eða því sem næst, 
tekið þá ákvörðun. Innleyðingin tókst 
í einu orði sagt hörmulega og röð mis-
taka vakti mikla reyði í samfélaginu. 
Mál Ólafar Þorbjargar Pétursdóttur, 
átján ára þroskaskertrar og mállausrar 
stúlku, sem gleymdist klukkutímum 
saman í bíl á vegum Strætó varð til 
þess að gripið var til neyðarúrræða. 
Það vekur hins vegar athygli að þegar 
í nóvember í fyrra - skömmu fyrir inn-
leyðingu - hafði verið varað við að illa 
færi. Þá eins og áður segir var varað 
við því sama árið 2011. 

Ábyrgð Reykjavíkur
Málefni ferðaþjónustu fatlaðra er ef 
til vill skýrasta dæmið um þá flóknu 
ábyrgðarkeðju sem fylgir byggða-
samlögum. Reiðin beindist þannig 
mest að meirihlutanum í Reykjavík 
enda langsamlega stærsti aðili Strætó. 
Raunin er þó sú að Reykajvík á að-
eins einn aðila í stjórn og fer ekki með 
formannsstólinn. Í stjórn Strætó eru 
sex stjórnarmenn sem hver fer með 
atkvæðavægi í samræmi við íbúa-
fjölda þess sveitarfélags sem sá hinn 
sami starfar fyrir. Það segir þó ekki alla 

söguna. „Samþykki ¾ hluta atkvæði-
svægis í stjórn, þó aldrei færri en þriggja 
sveitarfélaga, þarf til að þær ákvarðanir 
öðlist gildi sem varðar rekstrarkostn-
aðarskiptingu, meiriháttar fjárfestingar, 
stofnun eða þátttöku í dótturfélögum, 
breytingar á gjaldskrá eða breytingar á 
þjónustustigi. Sama gildir um upptöku 
nýs leiðakerfis, að hluta eða í heild.“ 
Þetta þýðir að þótt enga ákvörðun sé 
hægt að taka án Reykjavíkurborgar þá 
er getur Reykjavíkurborg ekki tekið 
neina ákvörðun eitt. Raunin er þó sú að 
mestur pólitískur þrýstingur myndast á 
kjörna fulltrúa í Reykajvík enda flestir 
eigendur fyrirtækisins búsettir þar. 

Óljós ábyrgð
„Stærðarmunur sveitarfélaga er það 
sem flestir viðmælendur nefndu að 
ylli einna mestum vandræðum hvað 
varðar sameiginlega stefnumótun. 
Hann leiddi til þess að þau væru 
ósamstíga í stefnu sinni í mörgum 
málum, þar sem hagsmunir þeirra 
væru svo ólíkir,“ segir í skýrslu innri 
endurskoðunar um byggðasamlögin 
þrjú. „Í dag er stundum erfitt að þoka 
mikilvægum málum áleiðis og fari 
eitthvað úrskeiðis er ábyrgð ekki alltaf 

nægilega skýr.“ Ferðaþjónusta fatlaðra 
er ef til vill skýrasta dæmið um þetta. 
Þrátt fyrir að stjórnarformennska væri 
í höndum fulltrúa Mosfellsbæjar sem 
er kjörinn fulltrúi fyrir Sjálfstæðis-
flokk þá gagnrýndi minnihlutinn 
í Reykjavík pólitíska andstæðinga 
sína. „Það er kjörinna fulltrúa að 
taka á málinu. Það eru þeir sem bera 
ábyrgð á þessu, að sjálfsögðu fyrst 
og fremst meirihlutinn í Reykjavík 
sem ber ábyrgð á þessu máli,“ sagði 
Halldór Halldórsson, oddviti Sjálf-
stæðisflokksins, í samtali við RÚV 
í miðjum stormi innleyðingarinnar. 
Oddvitinn sá ekki ástæðu til að 
minnast á þá staðreynda að þrír af 
sex stjórnarmönnum Strætó, þar á 
meðal formaðurinn, eru flokksfélagar 
Halldórs. Þá koma fimm af sex stjórn-
armönnum úr meirihlutasamstarfi 
sjálfstæðismanna. 

Foreldrahlutverk  
Reykjavíkur
„Í viðtölum kom einnig fram að 
Reykjavíkurborg hefur sett sig í eins 
konar foreldrahlutverk gagnvart 
hinum sveitarfélögunum og jafnvel 
gert málamiðlanir á kostnað eigin 

hagsmuna,“ segir í úttekt innri endur-
skoðunar Reykjavíkur. Í sömu skýrslu 
segir að margir telji fulla sameiningu 
sveitarfélagana myndi einfalda málin 
mikið. Kemur fram að Reykjavík telji 
sig stöðugt þurfa að gera málamiðl-
anir til að komast til móts við smærri 
sveitarfélögin. Þær málamiðlanir séu 
oft á kostnað borgarinnar og þvert 
á hagsmuni íbúa. Ítrekað kemur 
fram í skýrslunni að löng og óskýr 
ábyrgðarkeðja geri kjörnum fulltrúum 
og stjórnarmönnum erfitt fyrir. Óör-
yggi stjórnenda og skortur á form-
legum samskiptaleiðum geri stjórn-
armönnum og eigendum erfitt fyrir. 
Ljóst er að í skýrslunni er varað við 
hættu á að yfirmenn byggðasamlaga 
verði í raun einráðir og frá því greint 
að dæmi séu um að byggðasamlög 
fari jafnvel að sinna verkefnum sem 
þeim sé ekki ætlað að sinna. „Að 
sumra mati eru áhrif eigenda of lítil 
og byggðasamlögin orðin of sjálfstæð. 
Aðrir telja að stjórnin hafi það hlut-
verk skv. samþykktum að móta stefnu 
fyrir sitt byggðasamlag og að sveitarfé-
lögin eigi að treysta sínum fulltrúum 
í stjórnum til þess að meta hvenær sé 
þörf fyrir samráð við eigendur.“
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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.

 

Umsóknarfrestur er til 1. júní. 

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

16.  Maí  2015

Menntabúðir í Breiðholti
Starfsfólk skóla í Breiðholti kom 

saman í menntabúðum í Hópa-
brekkuskóla og kynnti sér ým-

iss konar nýjungar í upplýsngatækni 
í skólastarfi. 

Kennarar í Hólabrekkuskóla kynntu 
möguleika upplýsingatækni í ýmsum 
skólaverkefnum, s.s. þrívíddarprent-
ara og verkefni sem tengjast notkun 
hans. Kennarar á yngra stigi kynntu 
vefsíður og hugbúnað sem nýtist í 
kennslu barna með annað tungumál 
en íslensku og í byrjendalæsi. Þá var 
forritunarkennsla í skólanum kynnt, 
en í Hólabrekkuskóla fá allir nem-
endur í 1. -7. bekk slíka kennslu. 

Prófuðu sýndarveruleika
Ýmsir gestir úr ólíkum áttum komu 
einnig við. Meðal annars úr Keldu-
skóla og leikskólanum Ösp og kynntu 
ýmis verkefni með upplýsingatækni 
sem þar fer fram. Meðal þess sem 

mátti fræðast um var forritið OSMO 
sem nýtist bæði leiksskóla- og grunn-
skólabörnum. Bíll sem stýrður er af 
spjaldtölvu vakti t.d. mikla athygli, 
svo og myndabækur og verkefni með 

kvikum myndum. Fab Lab í Eddufelli 
sýndi líka árangur af skapandi starfi 
og gestum bauðst að prófa Oculus Rift 
sýndarveruleikagleraugu og fara í þrí-
víða rússíbanareið. 
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Bæjarstjóri Kópavogs sér uppbyggingu í 201 Kópavogi  
sem mótvægi við 101 Reykjavík: 

Ætla að tryggja 
einkabílnum pláss
Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-

stjóri í Kópavogi segist hafa 
aðrar hugmyndir um ferða-

máta íbúa en tíðkist í Reykjavík, þar 
sem menn fari nælægt því að sleppa 
bílastæðum. Hann segir stefnuna vera 
að Smáralindarsvæðið verði „hinn“ 
miðbærinn á höfuðborgarsvæðinu. 

„Það er mikil fyrirtækjaflóra í Kópa-
vogi og hefur lengi verið. Fjölbreytnin 
hefur aukist mjög mikið. Við sjáum 
það náttúrlega að það er mjög gott að 
vera með fyrirtæki hér, því Kópavogur 
er svo vel staðsettur. Ef ég lít til versl-
unar og þjónustu þá er ekki hægt að 
vera meira miðsvæðið en hér í Kópa-
vogi. Við erum ekki að fara að keppa 
við 101 Reykjavík í þeim skilningi að 
við munum aldrei horfa til okkar sem 
slíks miðbæjar, en ég sé fyrir mér að 
Smáralindarsvæðið ásamt verslunar- 
og þjónustusvæðum þar í kring muni 
flokkast undir „hinn miðbæinn“ á höf-
uðborgarsvæðinu. Það verður 101 og 
svo verðum það við; 201.“

Keyra á einkabílinn 
„Svo er ég alveg sannfærður um að fyr-
irtæki eiga eftir að leggja mikið upp úr 
því að aðgengi fyrir bíla muni áfram 
verða gott og við munum tryggja það. 
En um leið er ég fylgjandi öflugum 

almenningssamgöngum og öðrum 
ferðamátum. Ég er hins vegar ekki 
fylgjandi því að menn reyni að útrýma 
einhverjum ferðamáta eins og bílnum, 
heldur er hann valkostur og svo aðrir 
valkostir líka.“

- Að því sögðu, finnst sá maður á 
byggðu bóli sem raunverulega vill út-
rýma einkabílnum, annars staðar en í 
staksteinum Morgunblaðsins? 

„Ég veit ekki hvort einhver vill út-
rýma honum, hins vegar er ljóst, t.d. svo 
maður tali bara hreint út, að í Reykja-
vík er það markvisst gert að torveldara 
einkabílnum aðgengi að miðborginni. . 
Svo er verið að skipuleggja íbúðabyggð 
þar sem er gert ráð fyrir mjög lítilli bíla-

eign, allt niður í 0,4 á íbúð. Þeiru eru að 
segja: Við ætlumst til þess að fólk sem 
ætlar að búa hér eigi ekki bíl, því hann 
kemst bara ekki fyrir.“

Spurður um hvort ekki megi líta á 
slíkt sem einfaldan valkost fyrir þá sem 
vilja fara aðrar leiðir í samgöngumálum, 
þá játar Ármann því, og bætir við. „En 
við ætlum ekki að keyra á þeirri hug-
myndafræði. Við segjum: Það mega 
allir eiga bíl sem vilja, og við bjóðum 
um leið upp á almenningssamgöngur 
sem eru á pari við það sem Reykjavík 
er að bjóða,“ segir Ármann, enda sjái 
sama fyrirtæki um almenningssam-
göngurnar í báðum bæjarfélögum, 
Strætó bs.

Þriðji Vesturbæjarbiskupinn
Skákmót í Hagaskóla var haldið í 

þriðja sinn á fimmtudaginn fyrir 
viku. Mótið hefur fegið heitið 

Vesturbæjarbiskupinn. 
Það voru krakkar víðsvegar af höf-

uðborgarsvæðinu sem tóku þátt, en 
þetta mót er fyrst og fremst ætlað 
fyrir grunnskólakrakka. Þess má geta 
að einn keppandi var aðeins 5 ára og 
því enn í leikskóla og stóð sig alveg 
frábærlega. 

Teflt er í þremur aldursflokkum 1. -3. 
bekk, 4. -7. bekk og svo 8. -10. bekk. 
Þrjú efstu sætin í hverjum flokki hljóta 
verðlaun. 
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Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Reykjavíkur Apótek býður upp á 

allar tegundir lyfja. 

Mikið og fjölbreytt úrval af 

allskyns heilsuvörum, bað- og 

ilmvörum, gjafavörum auk ýmissa 

annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Öryrkjar og eldri borgarar njóta 

sérkjara hjá okkur

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2
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Ungir hjólreiðamenn 
njóta leiðsagnar
Fleiri góð leiðbeinendaráð – 2. hluti

Með því að efla hjólafærni 
barnanna okkar, búum 
við þau í leiðinni undir 

aukna færni til að mæta alls konar 
áreitum í umferðinni. Í gegnum létta 
leiki og þrautir, læra þau að njóta 
kosta þessa gæða ökutækis, sem er 
jú fyrsta ökutækið sem þau flest eru 
ábyrg fyrir. 

Það er gaman að gefa sér tíma til 

leikja með krökkunum og ávextirnir 
geta í raun verið ómetanlegir. 

Reiðhjól flestra barna eru gírahjól 
með handbremsum. Oftar en ekki eru 
gírarnir lítið notaðir. Slétt malbik utan 
bílaumferðar er gott æfingasvæði og 
þar er rétt að prófa sig áfram með að 
stilla gírana og finna út á þægilegan 
hátt hvernig skipt er og spá í hvenær 
maður skiptir. 

Tilvalið er að fara í létta leiki á hjól-
inu; stilla í léttasta gírinn, koma að 
ráslínunni og fara ákveðna vegalengd 
eins hægt og kostur er, án þess að 
setja niður fætur. Prófa sömu þraut 
í þyngsta gírinn og spá í það saman, 
hvort hafi verið þægilegra. 

Minna svo börnin á að létti gír-
inn hjálpar okkur að hjóla lengur í 

átaki eða upp brekkurnar á meðan að 
þyngstu gírarnir koma okkur hraðar 
áfram undan vindi og niður brekkur. 

Skoðið vel með börnunum um-
hverfið þar sem þau hjóla mest. 
Vekjið athygli á þeim stöðum þar sem 
von er á að bílum sé ekið yfir gang-
stétt, prófið hemlunarvegalengdir 
og spáið með þeim í lausamölina og 

sandinn sem enn er víða á stéttum 
og stígum. 

Verið börnunum ykkar fyrirmynd 
í samskiptum við aðra vegfarendur. 
Sýnið tillitssemi á stígunum, notið 
reglur hægri umferðar og kennið þeim 
að þakka öðrum vegfarendum góða 
samvinnu. Verum stolt af því að hjóla 
með börnunum okkar og njótum þess!

BÍLAVIÐGERÐIR
BREMSUVIÐGERÐIR
HJÓLASTILLINGAR

Hátúni 2A

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Höfum rútur af öllum 
stærðum og gerðum, 
vel búnar til aksturs 
hvort sem er innan- 
eða utanbæjar.  

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR

 Daglegar ferðir frá 13. júní til 15. september. 
Ekið í Langadal, Bása og að skála í 
Landmannalaugum. Tilvalið að fara dagsferð 
eða gista á milli ferða. Skoðið tímatöflur og 
brottfararstaði á trex.is.  

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík - sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókanir &upplýsingar á  TREX.IS

LEITIÐ TILBOÐA!

Líf og fjör var inni sem úti á vorhátíð 
Háteigsskóla sem haldin var á dögunum
Hátíðin hófst á skrúðgöngu sem 

skólahljómsveit Austurbæjar 
leiddi og gengu nemendur 

fylktu liði í hverjum sínum lit eftir 
bekkjardeildum. Á skólalóðinni var 
boðið upp á útileiki og andlitsmálun, 
þá var þar bókamarkaður, flótamark-
aður, kaffihús, íssala og hoppukastali 
svo eitthvað sé nefnt. Innan dyra var 
voru settar upp sýningar á verkefnum 
nemanda á liðnum vetri, s.s. mynd-
listarverk, handverk, stuttmyndir og 
fl. Vorhátíðin var fjölsótt í vorblíðunni 
og skemmtu nemendur og fullorðnir 
sér konunglega. 

Jóhannesarpassían 
í Langholtskirkju
Jóhannesarpassían eftir J. S. Bach 

verður flutt í Langholtskirkju á 
morgun sunnudag, kl. 17. Kór 

kirkjunnar verður þar í forgrunni 
en Kammersveit kirkjunnar leikur 
með. Konsertmeistari er Ari Þór Vil-
hjálmsson. Einsöngvarar verða Bene-
dikt Kristjánsson guðspjallamaður og 
tenóraríur, Oddur Arnþór Jónsson 
Jesús og bassaaríur. Úr röðum kórfé-
laga syngur Davíð Ólafsson hlutverk 

Pílatusar og bassaaríu, sópranarnir 
Sigríður Ásta Olgeirsdóttir og Solveig 
Óskarsdóttir og Silja Elsabet Brynjars-
dóttir alt auk nokkurra kórfélaga sem 
fara með smærri hlutverk. 

Kór Langholtskirkju flutti verkið 
fyrst 1984 og nokkrum sinnum síðan, 
en mikla athygli vakt sviðssetnig 
kórsins á verkinu 1995, en það var í 
fyrsta sinn sem slíkt var gert í heim-
inum svo vitað sé. 

Með önnur einsöngshlutverk fara 
kórfélagar en eftir endurskipulagn-
ingu kórsins árið 2009 hefur það verið 
meginstefna að kórfélagar syngi ein-
söngshlutverkin enda margir komnir 
langt í söngnámi. 

Stjórnandi er Jón Stefánsson

Góð hjólafærni ungra vegfarenda styrkir þá í að mæta áreitum í umferðinni. 
Mynd - ST

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi



•	 Náttúru-	og	umhverfisfræði
•	 Skógfræði	og	landgræðsla
•	 Umhverfisskipulag
•	 Hestafræði	
•	 Búvísindi

Kynntu þér spennandi náttúrufræðitengt nám 
í háskóla lífs og lands

HÁSKÓLANÁM BS

Umsóknafrestur er til 5. júní
www.lbhi.is

Á	Hvanneyri	er	góð	
kennslu-	og	náms-

aðstaða	fyrir	nemendur.	
Einnig	er	góð	aðstaða	
fyrir	fjölskyldufólk,	má	
þar	nefna	nemenda-
garða,	leikskóla	og	
grunnskóla.	

Félagslíf	nemenda	
er	gott.

•	 Náttúru-	og	umhverfisfræði
•	 Búvísindi	og	hestafræði
•	 Landgræðslufræði
•	 Skógfræði
•	 Skipulagsfræði

HÁSKÓLANÁM MS

Plast tappar
Glerfestingar
Fánastangir
Fánaborgir
Fjaðurstál 

Málmtækni er þjónustufyrirtæki í málm- og plastiðnaði

Helstu vöruflokkar

Málmtækni HF  I  Vagnhöfði 29  I  110 Reykjavík  I  580 4500  I  www.mt.is

Ryðfrítt stál 
303
304 
316 & fl.  
Plötur 
Stangir
Fittings

Ál 
5754
6082
6061
7075 
Plötur
Stangir
Beygjur
Gataplötur 

Ál 
Klæðningar og 
undirkerfi 
Litaðar ál 
plötur

Plast 
PEHD 
300
500
1000
POM
PA
PTFE
PC
PET
PP
PEEK
PVC

Járn 
Galv
Rafgalv
Kaldvalsað
Heitvalsað
Aluzink
Poly stál

Loftsíur 
F3
F4
F5
F7
F9
Paintstop
Hepa
Dúkar
Pappasíur 
Rammar

Bandsagarblöð

Eir
Messing
Blý
Zink



MARKPÓSTUR 
FYRIR RÉTTA FÓLKIÐ

FJÖLPÓSTUR
SEMVIRKAR

MARKHÓPADREIFÐUR 
FJÖLPÓSTUR

ERTU ÓÁKVEÐIN/N EÐA ERTU EKKI VISS?

í síma 585 8300 eða sendu okkur fyrirspurn á netfangið
Fáðu tilboð hjá Póstdreifingu fyrir þín skilaboð, hafðu samband

SALA@POSTDREIFING.IS

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

www.postdreifing.is  | postdreifing@postdreifing.is     

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

Ódýr og markviss leið til að ná í rétta hópinn.

Viðtakandinn er sérstaklega valinn og þannig líklegur til að bregðast við.

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BAKSÍÐAN
Magnús Sveinn 

Helgason

Nýtingar- eða 
sóunarflokkur?
Þrátt fyrir að það hafi orðið vitundarvakn-
ing um umhverfismál og skilningur al-
mennings og stjórnmálamanna á mik-
ilvægi náttúruverndar er sláandi að hve 
miklu leyti umræðan fer er í raun fram á 
forsendum virkjunarsinna.

Fjölmiðlar tala til dæmis undantekn-
ingarlaust um að deilan um tilraunir Jóns 
Gunnarrssonar til að grafa undan Ramma-
áætlun snúist um hvort ákveðnir „virkjun-
arkostir“ séu færðir „upp í nýtingarflokk“. 
Slíkt orðaval gefur í fyrsta lagi til kynna 
að eðlilegast sé að líta á fallvötn og há-
hitasvæði sem virkjanakosti, í öðru lagi að 
spurningin sé um hvort eigi að nýta þær 
eða ekki, og í þriðja að með því færist þær 
einhvernveginn „upp“ um flokk.

En krafa virkjunarsinna er ekki að við 
nýtum náttúruauðlindir okkar. Krafan er 
að þær séu nýttar til raforkuframleiðslu 
frekar en einhvers annars. Í lögum um 
rammaáætlun er enda hvergi minnst á 
nýtingarflokk, heldur er talað um orku-
nýtingarflokk. Á þessu tvennu er grund-
vallarmunur.

Virkjunarsinnar vilja hins vegar sann-
færa okkur um að eina raunverulega 
nýtingin á náttúruaðlindum landsins sé 
raforkunýting. En þegar við ferðumst um 
ósnortna náttúru erum við að nýta hana, 
og þegar við njótum útsýnis og náttúru-
fegurðar erum við að nýta þessar ósnortnu 
náttúruaðlindir. Jafnvel þó að engir pen-
ingar skipti um hendur. 

Það er augljóst að vöxtur ferðaþjón-
ustunnar byggist á nýtingu náttúruauð-
linda. Rannsóknir  sýna að 80% af ferða-
mönnum koma hingað vegna náttúrunnar. 
Ef spár Samtaka ferðaþjónustunnar ganga 
eftir verða gjaldeyristekjur af ferðamennsku 
orðnar 760 milljarðar á ári eftir fimm ár. 
Til samanburðar gera bjartsýnustu spár 
Landsvirkjunar ráð fyrir 10-20 milljarða 
arði á ári. Af þessu má sjá að það er alls ekki 
augljóst að hagkvæmasta nýting náttúru-
auðlinda Íslands felist í raforkuframleiðslu.

Hugmyndir Samorku um að færa nátt-
úruperlur á borð við Þjórsárver í nýtingar-
flokk og að fórna ósnortnum víðernum 
landsins til raforkuframleiðslu eru því 
ekki hugmynd um nýtingu, heldur krafa 
um að við fórnum öllum öðrum nýtingar-
möguleikum fyrir hugmyndir þeirra.

Jafnvel hvort það sé ekki krafa um sóun, 
frekar en nýtingu.
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Reykjavík vikublað er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.


