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Sýður upp úr í valdabaráttu innan Rauða krossins: 

Þrír stjórnarmenn
ráku framkvæmdastjóra
Á dögunum fóru þrír stjórnarmenn 

úr stjórn Rauða krossins í Reykja-
vík á fund framkvæmdastjórans 

Þórs Gíslasonar, og þrýstu á hann um að 
segja starfi sínu lausu. Þetta var gert án 
þess að formlega hefði verið fjallað um 
málið á stjórnarfundi og kom flatt upp á 
fólk. Um kvöldið sama dag, var hins vegar 

formbundið að framkvæmdastjórinn yrði 
rekinn. Tveir stjórnarmenn sögðu af sér 
í kjölfarið. 

Þetta virðist vera liður í mikilli valda-
baráttu sem nú geysar innan samtakanna. 
Annars vegar virðist um deilur milli 
nokkra deilda eða svæðisfélaga og Rauða 
kross Íslands, það er landsskrifsstofu. 

Hins vegar virðist sem átök séu innan 
Reykjavíkurdeildar Rauða krossins vegna 
breytinga af hálfu nýkjörinnar stjórnar. 

Rauði krossinn sinnir mikilvægum 
mannúðarverkefnum, og eru fjárhagsleg 
umsvif hans mæld í hundruðum milljóna 
og milljörðum króna. 

Sjá bls. 10-11. 

Uppskeruhátíð skólahljómsveitanna í Reykjavík var haldin í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum um síðustu helgi. Þetta var frábært 
framtak og ljóst að ekki skortir efniviðinn í tónlistarlífi skólanna.  Hundruð barna úr mörgum hverfum borgarinnar létu ljós sitt 
skína, öllum viðstöddum til mikillar ánægju.
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Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Sópa upp sandinum
Unnið hefur verið við að sópa 

stéttir og stíga í borginni upp á 
síðkastið. Verkið hefur gengið 

hægt, segir í frétt frá borginni, því það 
er svo mikill sandur á, eftir snjóþungan 
vetur. Segir borgin að vinnudagur 
sópara sé almennt lengri en áætlað hafi 
verið. Því megi búast við því að verkið 

tefjist og er talað um Hlíðar, Lauganes-
hverfi og Bakka og Hóla í Breiðholti. 
Einnig segir að einkabíllinn hafi tafið 
fyrir sópurum í miðbænum, því þar 
hafi stæði verið skipuð þegar sópa átti, 
þrátt fyrir óskir um að stæði yrðu rýmd 
fyrir ræstingarnar. Borgin segir að öllu 
þessu verði lokið 13. júní. 

Ríkið sparar ekkert
Einkavæðing Iðnskólans í Hafnar-

firði með innlimun í Tækniskól-
ann, mun ekki hafa í för með sér 
neinn beinan sparnað fyrir ríkið. 
Framlög ríkisins til rekstrar munu 
áfram sem hingað til taka mið af 
greiðslum vegna nemendaígilda. 

Ríkið greiðir um 2,2 milljarða 
króna til Tækniskólans, sem er 

einkarekinn. Framlög til Iðnskólans 
í Hafnarfirði hafa numið um 600 
milljónum króna. Rætt hefur verið 
um að hagræðing af sameiningunni 
komi fram í betri nýtingu fjár og megi 
meta til 100-150 milljóna króna. Sú 
meinta hagræðing virðist ganga út frá 
rekstri Tækniskólans. 

Sjá bls. 12. 

Íþróttafélög áhugasöm um uppbyggingu: 

Vilja knatthús um alla borg
Mikill áhugi er fyrir því 

meðal knattspyrnu-
deilda íþróttafélaganna í 

borginni að koma upp knatthúsum. 
Einn knattspyrnuvöllur í fullri stærð er 
fyrir innanhúss í borginni, í Egilshöll. 
Félögin telja hins vegar „gríðarlega 
þörf “ fyrir fleiri knatthús í bænum og 
tekur Knattspyrnusambandið undir 
það. Knatthús eru í bæjarfélögum víða 

í kringum borgina. Til dæmis í Kópa-
vogi, Hafnarfirði og víðar, auk þess sem 
Garðbæingar hyggja á byggingu fjöl-
nota íþróttahúss þar sem slík aðstaða 
yrði boðin meðal annars. 

Leiknismenn segja til dæmis að 
Breiðholt sé ofan snjólínu og því þurfi 
yfirbyggðan völl. Víkingar segja að 
krakkar í yngstu flokkum hafi horfið 
frá iðkun vegna vetrarveðra. Sumir 

leggja til að smærri hús verði reist, 
jafnvel hjá hverju félagi fyrir sig. Verði 
knatthús á stærð við Egilshallarhúsið 
reist, eru menn hins vegar ekki á einu 
máli um hvar það eigi að rísa. Sumir 
telja það eiga að rísa í Laugardal en 
aðrir telja að Örfirisey sé besti stað-
urinn. Valsarar segja svo aftur að þeir 
hyggi sjálfir á byggingu knatthúss við 
Hlíðarenda.  Sjá bls 8. 

Afdráttarlaus umsögn skipulagsnefndar:

Ótímabær stuðn-
ingur við flugvöll
Bæjarstjóra Seltjarnarness hefur 

verið falið að eiga orðastað við 
skipulags- og umferðarnefnd 

bæjarins, í kjölfar afdráttarlausrar 
stuðningsyfirlýsingar sinnar við 
Reykjavíkurflugvöll. 

Seltjarnarnesbær var eins og fleiri 
beðinn um að segja álit á frumvarpi 
um að færa skipulagsvald á Reykja-
víkurflugvelli úr höndum borgar-
innar. Afgreiðsla nefndarinnar var 
svo hljóðandi: „Skipulags- og um-
ferðanefnd leggst gegn áformum 
ríkisvaldsins um að taka skipulags-
forsjá frá sveitarfélögum, en styður 
að svo stöddu staðsetningu flugvallar 
í Vatnsmýri.“

Fulltrúi Neslistans lét bóka sérstak-

lega um málið og lagðist gegn því að 
afdráttarlausum stuðningi yrði lýst 
yfir við Reykjavíkurflugvöll á nú-
verandi stað, enda þótt undir það 
væri tekið að sveitarfélög sæju um 
skipulagsmálin. Málið snerist enda 
um forsjá skipulagsmála en ekki 
niðurstöðu til tilteknu pólitísku máli. 
Undir það tóku aðrir bæjarfulltrúar, 
ýmist með orðum eða látbragði og 
samþykktu að bæjarstjórinn myndi 
heyra í skipulagsnefndinni sérstaklega 
um þessa umsögn. 

„Ég skal athuga hvort hún hafi 
verið send og hvort hún hafi verið 
send nákvæmlega svona,“ sagði Ás-
gerður Halldórsdóttir bæjarstjóri á 
fundinum.

Flutti borgarstjórn upplýsingar sem stangast á við svarta skýrslu: 

„Fréttir fyrir mér“
Ég veit ekki hvað ég get sagt - ég 

fékk þessi svör frá stjórnendum 
Strætó þegar ég óskaði eftir 

þeim á sínum tíma og ég get eiginlega 
ekki beint þessari fyrirspurn annað en 
til Ástríðar fjármálastjóra og Jóhann-
esar framkvæmdastjóra,“ segir Kristín 
Soffía Jónsdóttir, fulltrúi Reykjavíkur-
borgar í stjórn Strætó BS. 

Kafli í skýrslu innri endurskoðunar 
Reykjavíkurborgar um ferðaþjónstu 
fatlaðra er alveg á skjön við það sem 
Kristín Soffía flutti borgarstjórn í um-
ræðum um málið 20. janúar á þessu ári. 

Þá sagði hún: „Ég sit í stjórn strætó 
og ber ábyrgð. [… ] Öllum sem var sagt 
upp í þjónustuveri ferðaþjónustunnar 
var boðið starf hjá Strætó og það er ekki 
rétt sem komið hefur fram í fjölmiðlum 
að ekki hafi verið í boði að taka hálft 

starf. Ég hef fengið það staðfest að það 
var í boði.“

Í skýrslu innri endurskoðunar segir 
þetta: „Starfsfólk þjónustuversins 
spurði hvort ekki væri hægt að flytja 
þau til í starfi en því var neitað. Eftirá 
fengu þau þá skýringu að Strætó hefði 
orðið að segja þeim upp svo starfs-
fólk annarra þjónustuvera hefði sömu 
möguleika á að sækja um vinnu. Einnig 
spurðu þau ítrekað hvort þau ættu 
möguleika á hlutastarfi eftir breytingar 
og því var neitað, þrátt fyrir að við-
komandi stjórnanda væri fullkunnugt 
um að þau gætu ekki, fötlunar sinnar 
vegna, sinnt fullu starfi.“

Þegar blaðið spurði nánar út í málið, 
hvort rétt væri skilið að stjórnarmaður 
og fulltrúi eigenda hefði fengið rangar 
upplýsingar frá fyrirtækinu og flutt í 

borgarstjórn, sagði Kristín Soffía: „Ég 
get ekki staðfest það hvað er rétt eða 
rangt. Ég fékk þessar upplýsingar frá 
Strætó, ég fór með þær inn. Ef þær eru 
rangar þá eru að fréttir fyrir mér. “

Áfellisdómur yfir stjórn Strætó
„Stjórn Strætó var veik og hennar 
hlutverk virðist hafa verið að veita 
samþykki við gjörðum fram-
kvæmdastjórnar. Ennfremur verður 
ekki annað séð en að eftirlit hennar 
með rekstri hafi brugðist varðandi ver-
kefni er lutu að ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks.“

Þetta segir í niðurlagsorðum skýrslu 
innri endurskoðunar borgarinnar um 
innleiðingu breytinga á ferðaþjónustu 
fatlaðra í vetur. Þá voru gerðar grund-
vallarbreytingar á ferðaþjónustunni 
en fram hefur komið að fjölmörg 
mistök voru gerð og stundum jaðraði 
við stórslysum þegar skjólstæðingar 
gleymdust eða týndust. 

Gagnrýnt var í vetur að ekki hefði 
verið haft samráð við skjólstæðinga 
áður en breytingar voru gerðar. Einnig 
að öllu starfsfólki sem áður hafði sinnt 

ferðaþjónustunni hefði verið sagt upp 
og starfsfólk ráðið frá grunni.

Margt er rifjað upp í skýrslu 
innri endurskoðunar borgarinnar. Í 
ályktun hennar segir meðal annars 
að stefnumótun og ákvarðanataka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í 
aðdraganada breytinganna hafi verið 
góð. Hins vegar veki aðkoma Strætó 
bs. að málinu undrun og frumkvæði 
framkvæmdsastjórnar hennar í málinu.

Rætt í borgarráði
Á fundi borgarráðs á fimmtudag 
bókuðu fulltrúar meirihlutans að 
brestir hefðu meðal annrs falist í að 
ekki hafi verið skýrt hver hefði átt 
að bera ábyrgð á heildarumsjón með 
innleiðingu breytinganna eftir að ver-
kefnið var falið Strætó. „Nauðsynlegt 
er að draga lærdóm af mistökunum 

til að tryggja að slíkt gerist ekki aftur 
þegar viðamiklar breytingar eru gerðar 
á þjónustu,“ segir í bókun.

„Pólitískt skipaðar stjórnir verða að 
bera pólitíska ábyrgð,“ segir í bókun 
Framsóknar og flugvallarvina sem vilja 
að Reykjavík skipti út fulltrúa sínum 
og hvetja til þess að allri stjórn Strætó 
verði skipt út.

„Reykjavíkurborg ber að axla ábyrgð 
á þessu sorglega máli og biðjast form-
lega fyrirgefningar. Það eiga önnur 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
að gera líka. Fulltrúar í stjórn hljóta 
að hugleiða stöðu sína,“ segir í bókun 
Sjálfstæðismanna.

Kristín Soffía situr í stjórn Strætó bs. 
fyrir hönd Reykjavíkur.

Kraftmikill flutningur. María Ólafsdóttir stóð sig vel fyrir íslands hönd í undankeppni Eurovision á fimmtudag, en komst 
ekki í úrslitakeppnina sem haldin verður í kvöld. Fjallað er um þetta menningarfyrirbæri á baksíðu.  Mynd: Elena Volotova
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Grænt númer í 
þjónustuver Strætó
Á borgarstjórnarfundi 20. jan-

úar á þessu ári lögðu Fram-
sókn og flugavallarvinir 

fram tillögu um að símtöl hringjenda 
í þjónustuver ferðaþjónstu fatlaðs 
fólks á höfuðborgarsvæðinu yrðu 
gerð gjaldfrjáls án tafar. 

Þessarri ágætu tillögu var vísað til 
meðferðar velferðarráðs Reykjavíkur-
borgar að tillögu meirihlutans, Sam-
fylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, 
Vinstri grænna og Pírata, en ljóst er 
öllum þeim sem fylgjast með borgar-
málunum að þeim meirihluta finnst 
frekar leiðinlegt að taka ákvarðanir og 
vill frekar setja mál í nefndir heldur 
en að standa við efndir. 

Velferðarráðsfundur í byrjun febr-
úar tók vel í tillöguna, en það má amk 

lesa úr bókun alls ráðsins sem var 
svohljóðandi: 

„Velferðarráð tekur undir þau 
sjónarmið að gjaldfrjálst númer í 
þjónustuveri Strætó bs. myndi leiða 
til betri þjónustu við viðskiptavini. 
Hins vegar er eðlilegt að ákvörðun 
um þjónustuaukningu við við-
skiptavini Strætó b. s verði tekin á 
vettvangi stjórnar Strætó b. s þar sem 
öll sveitarfélög sem standa að sameig-
inlegri ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk 
á höfuðborgarsvæðinu eiga sæti. Til-
lögunni er vísað til meðferðar stjórnar 
Strætó bs.“

En þeir vildu samt ekki taka 
ákvörðun heldur var tillögunni vísað 
til stjórnar Strætó bs. 

Af þeim fundargerðum sem að-

gengilegar eru á vefnum er ekki að 
sjá að stjórn Strætó bs hafi tekið 
þetta mál upp á fundunum sínum 
nú, heilum fjórum mánuðum síðar. 

Það hefur kannski verið þess háttar 
meðferð sem fleiri tillögur frá Vel-
ferðarráði Reykjavíkurborgar hafa 
fengið hjá stjórn Strætó bs. , en haft 
er eftir fráfarandi formanni Velferð-

arráðs, Björk Vilhelmsdóttur í frétt á 
RÚV að Strætó hafi svolítið verið með 
eigin útfærslur í framkvæmd sem 
voru ekki í samræmi við stefnumót-
unina og uppleggið. Það liggur þó 
fyrir í þessu „græna númers“ máli 
að stjórn Strætó er ekkert að flýta sér 
að afgreiða tillögur sem til hennar er 
beint frá fagráðum borgarinnar. 

Botnlaust klúður, deilur, frekja, yfirgangur, þögn og þumbaraháttur. 
Þetta hefur einkennt ýmis áberandi mál í vikunni. Strætó, ramminn, 
vinnudeilur og nýir grannar. Í öllum þessum málum hefur skort samtal 

og yfirvegun. Sanngirni og hyggjuvit.
***

Það var vitað fyrirfram þegar farið var í grundvallarbreytingar á ferðaþjónustu 
fatlaðra, að ekki hefði verið haft samráð við þá sem mestu skipti: Þá sem nota 
þjónustuna. Fleira var nú klúðrið, en þetta var áberandi. Það hefði mátt komast 
hjá mörgum mistökunum með samtali og sanngirni. Það sýnir svört skýrsla 
innri endurskoðunar borgarinnar. Í framhaldinu er rétt að virkja hyggjuvitið.  

***
Aðgerð stjórnarmeirihlutans í þinginu þessar vikurnar, að fara gróflega gegn 
lögum um rammaáætlun, er undarleg. Lög eru skýr. Náttúrusvæði eiga að 
fá faglega meðferð. Fyrr má Alþingi ekki færa þau í orkunýtingarflokk eða 
annað. Öflugt viðnám er eðlilegt og skiljanlegt. Furðulegt og óskiljanlegt er 
að stjónarmeirihlutinn hangi á ólöglegu máli eins og hundur á roði og neiti 
samtalinu. Á meðan er ekki rætt um grafalvarlega stöðu á vinnumarkaði.

***
Mjög slæmt ástand er nú þegar víða um samfélagið og fer versnandi. Verkföll 
verða ekki upp úr þurru. Bæði fyrirtæki og hið opinbera verða að eiga samtal 
og ræða við fólk á sanngirnisnótum. Eintóna hræðsluáróður leysir ekkert. Á 
sama tíma er hlaðið undir stjórnendur og arði skóflað í vasa eigenda, eða þá, 
í tilviki ríkisins, sé farið fram með þögninni og þeirri grófu aðgerð að svipta 
fólk launum, sem sannarlega hafði skilað öllu sínu, eins og dæmi eru um 
hjá félagsmönnum BHM sem starfa á Landspítalanum. Hér skortir samtal, 
sanngirni og hyggjuvit.

***
Fjölmennur íbúafundur var haldinn í Seljakirkju í vikunni að undirlagi íbúa-
samtaka, sem þekktust eru fyrir baráttu fyrir umferðarmannvirkjum og vel að 
merkja eru langt í frá fulltrúi fyrir hverfið í heild. Þetta var átakafundur um í 
búsetukjarna fyrir fatlað fólk í hverfinu. Áhyggjur íbúa eru yfirdrifnar. Svona 
á ekki að taka á móti nýjum nágrönnum. Bílaumferðin skapar börnum meiri 
hættu en þetta fólk. Hins vegar mega borgaryfirvöld ekki hundsa eðlilegar 
spurningar sem kvikna þegar breytingar verða í hverfum borgarinnar. Von-
andi dettur engum í hug að nota þetta mál í pólitískum tilgangi. Það bitnar 
bara á þeim sem síst skyldi. Hér skiptir samtalið og hyggjuvitið öllu máli. Og 
engan þumbaragang takk.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Halló, gott fólk, 
hvað er í gangi?

Á ferð og flugi
Stundin greindi frá því að Ragnheiður 
Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra þáði boðsferð með Wow air 
til Bandaríkjanna á dögunum. Flogið 
var til Washington og mun flugvöllur 
þar hafa greitt hótelkostnað ráðherr-
ans í tvær nætur. 

Samorka
Orkuveita Reykjavíkur er aðili að 
fyrirbærinu Samorku. Samorka þessi 
krefst þess að átta svæði á landinu 
verði tekin og sett í orkunýtingarflokk 
rammaáætlunar. Reykjavíkurborg á 
Orkuveitu Reykjavíkur að langmestu 
leyti. Samfylking, Björt framtíð, 
Vinstri græn og Píratar tala öll gegn 
sóunarstefnu stjórnarflokkanna á 
Alþingi. Áhugavert ef orkufyrirtæki 
undir þeirra stjórn  í Reykjavík tekur 
annan pól í hæðina.

Undarlegt
Þessu tengt hafa sumir stjórnarliðar 
á Alþingi reynt að spyrða saman 
furðulegan virkjanaleiðangur sinn og 
yfirstandandi kjaradeilur. Forsætis-
ráðherrann er í þeim hópi. Samtök 
atvinnulífsins kannast ekki við það, 
verkalýðshreyfingin ekki heldur og 
heldur ekki fjármálaráðherrann.
Stopp við Vatnsstíg
Íbúar við Vatnsstíg í Reykjavík undrast 
að sumargatan Laugavegur skuli að-
eins vera þar fyrir neðan. Þeir benda 
á hávaða og sérstaklega mengun sem 
komi í veg fyrir að þeir geti svo mikið 
sem opnað glugga. Spurt er að vonum, 
því Laugaveginum sé ekki bara lokað 
frá Snorrabraut?

Auðævi
Fyrrverandi yfirmenn Kaupþings telja 
það til mannréttindabrota að fá ekki 
akstur þegar þeim hentar úr fangelsi og 
í héraðsdóm þar sem þeir svara til saka 
fyrir fleiri brot. Vilja þeir borga fyrir 
aksturinn. Forstjóri Fangelsismála-
stofnunar kallar það dómgreindar- 
og þekkingarskort að halda að hægt 
sé að borga fyrir umframréttindi við 
afpánun refsingar. Þar sé eini gjald-
miðillinn hegðun og framkoma: „Af 
þeim auðævum hafa allir fangar jafnt 
aðgengi, háir sem lágir, ríkir sem fá-
tækir,“ sagði forstjórinn við Rúv.

Fleiri verkföll
Félagsmenn í VR greiddu atkvæði 
með verkfallsboðun í vikunni og 
leggja félagsmenn í þessu fjölmenn-
asta verkalýðsfélagi landins niður 
störf í lok mánaðarins hafi ekki tekist 
samningar. Efling ætlar líka í verkfall. 
Þetta er mjög alvarleg staða. Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn hefur bæst í hóp 
þeirra sem vara við kjarabótum launa-
fólks. Þar er enn talað um að varðveita 
„stöðugleika“ – ástandi sem margir 
lýsa réttilega með orðunum misskipt-
ing og óréttlæti. 

Óhugnaður
Slæmar fréttir berast frá Ísrael þar 
sem nú hafa verið innleiddar reglur 
um aðskilnað Palestínumanna og svo 
gyðinga í rútum og strætisvögnum. 
Þetta er ekkert skárra en aðskilnað-
arstefnan í Suður-Afríku og kynþátta-
stefnan í suðurríkjum Bandaríkjanna, 
sem Rosa Parks varð fræg fyrir að mót-
mæla. Líklega hafa flestir vonað að 
svona  óhugnaður og rasismi tilheyrði 
fjarlægri fortíð. 

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Þessi stjórnarmeirihluti er tuddi.“ - Katrín Júlíusdóttir, 

þingkona Samfylkingar-
innar á Alþingi í vikunni. 

Velgja
Ásmundur Einar 
Daðason, þing-
maður og að-
stoðarmaður for-
sætisráðherra, spjó 
ælu yfir fjölda flug-
farþega í ferð Wow 
air til Bandaríkjanna nýlega. Þetta er 
óumdeilt. Hann lét þó vera að biðja 
samferðarfólk sitt afsökunar á þessu, 
enda þótt upplagt tækifæri hafi verið 
til þess þegar fjölmiðlar spurðu hann 
um málið. Það kemur kannski ekki á 
óvart, enda í almennu samræmi við 
framkomu stjórnarliða við land og 
þjóð, hvað sem meintum magapestum 
líður.

Loftárás
Það hefur um skeið verið kallað loft-
árás að spyrja spurninga eða fjalla 
um valdníðslu, spillingu, vanhæfni 
eða fúsk stjórnarliða. Þó segja sumir 
að engin loftárás hafi í reynd orðið, 
fyrr en samferðarfólk í háloftunum 
fann volgar sendingar þingmannsins 
á eigin skinni, hári og fatnaði. 

Tinni tístir 
Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, berst fyrir dýrin 

og eigendur 
þeirra, þótt 

hún sé ekki 
„brjálæðislega 

hrifin af dýrum“. 
Frelsi annarra til að 

halda dýr skiptir hana hins 
vegar máli. Hún hlaut að launum 
elskulegt tíst frá hundinum Tinna á 
twitter. Þar að baki mun vera Gísli 
Marteinn Baldursson og hlutu þeir 
þakkir báðir.

TF-Stuð
Noregskonungur gerði stuttan 
stans hér á landi í vik-
unni og hitti 
forsetann. 
Mun hann 
hafa viljað 
sjá eitthvað 
áhugavert 
fékk að sjá víkingafley í Reykjanesbæ 
sem mun vera smíðað í mynd norskra 
fornleifa. Kóngur mun hafa verið 
ánægður með þetta. En ýmsir hafa 
undrast að ekki hafi verið farið á 
Rokksafnið þarna suðurfrá. Þar er 
nú sérsýning um diskókónginn Pál 
Óskar. Kannski að öðru kóngaslekti 
íslensku sem öðru finnist stuðið þar 
full mikið fyrir sinn smekk …

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Höfundur eru:

Sveinbjörg Birna  
Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi 

Framsóknar og flugvallarvina

Gréta Björg Egilsdóttir, 
varaborgarfulltrúi Framsóknar 

og flugvallarvina

Það vantaði ekki stuðið í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum um liðna helgi. 
Hressir og kraftmiklir krakkar léku sér um allan garð og létu hvorki á sig 
fá kalt vorið né þá staðreynd að ýmsum frágangi var sýnilega ólokið fyrir 
sumarið þarna í garðinum.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi

Skoðið teikningar á bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

www.bygg.is

www.bygg.is
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 
28-32 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum  innréttingum frá Brúnás og 
vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Sjáland í Garðabæ

Langalína 28-32

Naustavör 2-12

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Naustavör 2-8 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist 
með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílskýli 
fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Nýhöfn 2-4 Lundur 4
Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar. Ein 3ja herb. íbúð óseld,

137 fm með útipalli.
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Hið alsjáandi auga
„Þetta sem ég geri er í rauninni bara fimmtíu prósent. Hin fimmtíu pró-
sentin eru það sem áhorfandinn leggur til. Jafnvel meira, því um leið og þú 
opnar sýningu, þá er vald listamannsins horfið. Þá eignast verkið sjálfstæða 
tilveru. Það sem gerist seinna er bara opin spurning. Það er eiginlega það 
skemmtilega í þessu.“ 

Þetta segir Magnús Sigurðarson mynd-
listarmaður sem í vikunni opnaði í 
Hafnarhúsi sýninguna Athöfn – Yf-
irskin. Í dag, laugardaginn 23. Maí, er 
fólki boðið að hitta hann á sýningunni 
og spjalla við hann um verkið. 

- En hvað segir listamaðurinn? Hvað 
er þetta verk? 
Meginþátturinn í verkkinu er mynd-
bands- og hljóðinnsetning sem lokið 
var við á föstudag fyrir aðeins viku, en 
verkið á sér lengri aðdraganda. 

Í jólamessu
Magnús sem búsettur er í Miami í 
Bandaríkjunum, segir blaðinu frá því 
að í lok nóvember í fyrra, eða byrjun 
desember – það er aukaatriði – hafi 
sér verið boðið að halda sýningu hjá 

Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi. 
„Ég fengi A-salinn, stóra salinn, og 
frjálsar hendur,“ segir Magnús. 

Þá hafi farið ákveðið ferli í gang og 
hann hafi hugleitt hvað hann hafi haft 
fyrir stafni og hvernig næsta skref ætti 
að verða. 

„Þarna var komin  
hugmynd“·
„Svo er ég staddur í Hallgrímskirkju á 
jóladag. Er bara þarna í venjulegri jóla-
messu. Voða gaman og stemning. Er 
þarna með 10 ára son minn með mér. 
Þegar messunni lýkur er svona útspil 
á orgelið. Allir standa á fætur og ganga 
út. Þá kemur þetta rokna tónverk. Ekki 
jólalegt, bara módernískt tónverk, á 
orgelið, sem hittir mig alveg í hjarta-

stað,“ segir Magnús ákafur og heldur 
áfram auk þess að flytja okkur innra 
samtal. „Þá fékk ég hugmynd. „Þú gerir 
verk í Hallgrímskirkju. Þú gerir verk 
sem er sambland af performans, drón 
og orgeli“. Og þannig byrjaði þetta. 
Þarna var komin hugmynd.“

Þetta var rætt við safnið og í fram-
haldinu hafi menn kastað hugmyndum 
fram og til baka yfir hafið. Rætt hafi 
verið við kirkjunnar yfirvöld um leyfi. 
En síðan liður og bíður. 

Magnús kemur til Íslands í byrjun 
mánaðarins og er þá komið leyfi. Hann 
hefur sambandi við góða félaga, Tómas 
Örn Tómasson, kvikmyndatökumann 
og Kjartan Kjartansson hljóðmann. 
Þeim er kynnt hugmyndin, „að ég 
verði með framkomu eða performans 
í kirkjunni. Hann verði tekinn upp á 
myndband, sem verði vídeóverk sem 
ég sýni í sal listasafnsins.“

Stóra málið
Það er alveg skýrt af máli Magnúsar að 
dróninn var stóra málið. „Ég er búinn 
frá því í febrúar, mars búinn að leita að 
skörpum og góðum drón, fljúganda,“ 
segir Magnús með áherslu. Forfallinn 
drónamann fann hann í Skarphéðni 
Snorrasyni, sem var tilbúinn til að 
fljúga drón innandyra. Í framhaldinu 
var þetta kynnt fyrir öllum helstu yf-
irvöldum, veraldlegum sem öðrum og 
leist öllum vel á, segir Magnús. 

En nú sjálft verkið. Fimm mynda-
vélar. Þrjár á þrífæti. Tvær á flugi. 
Snúningspallur undir listamanninn. 
Rúsínan í pylsuendanum að sögn lista-
mannsins er annar listamaður, Hörður 
Áskellsson organisti. „Ég hringsnýst á 
þessum palli, sem er á mótor, og byrja 
að söngla. Hörður er á orgelinu. Drón-
inn í loftinu og úr þessu verður verk.“

Alsjándi augað
Um hvað söglað sé, rifjar Magnús upp 
íslenskan kórsöng í New York þar sem 
sálmurinn Heyr Himna Smiður eftir 
Kolbein Tumason var sunginn eftir 
lagi Þorkels Sigurbjörnssonar. Nú sé 
sönglað eftir laginu. Allir þekki sálm-
inn. 

Verkið sjálft er ekki klippt saman 
eins og bíó. Ólíkum sjónarhornum er 
varpað upp. „Þrjár varpanir sem eru 
hreinar. Ein sem fer frá víðu skoti yfir 
í dróninn og aftur yfir í vítt skot. Þetta 
er allt í sínki. Þú sérð dróninn fara upp 

í einum varpanum. Fljúga inn í annan 
varpann inn í þriðja varpann inn í 
fjórða varpann og lendir svo aftur,“ 
segir Magnús. 

Hann leggur áherslu á að hugmyndin 
að baki verkinu sé sjónræns eðlis. 
- En er eitthvað guðlegt í þessu. Þetta er 
nú einu sinni tekið upp á tilbeiðslustað. 

„Dróninn er hið alsjáandi auga. 
Hann sér öll okkar leyndarmál. Hann 
er hið alsjándi auga eða guð,“ segir 
Magnús og fellst á að þessi hugmynd 
um tilbeiðslu sé fyrir hendi í verkinu. 
En það er fleira, því í umhverfinu eru 
líka teikningar. Við sjáum bæði innri 
og ytri veruleika. „Fjall og kirkja. Er 
kirkjan fjall eða fjallið kirkja? “ spyr 
Magnús. 

En hér er líka á ferðinni áhugaverð 
pæling um form og rými. „Salurinn 
er lágur til lofts. Ég er í formalískum 
pælingum hér. Í rauninni að troða 
Hallgrímskirkju inn í þennan stað,“ 
bætir hann við. 

Hvítur maður
Nánari lýsingar á verkinu eða upplifun 
verða þeirra sem fara og sjá sýninguna, 
líkt og þær hugrenningar sem kvikna 
við að sjá listamanninn performera í 
verkinu, hvítmálaðan, líkt og gríska 

myndastyttu fornaldar, eða með ein-
hverjum hætti kallast á við styttuna af 
frelsaranum inni í kirkjunni, eins og 
Magnús nefnir þegar hann er spurður 
út í það. Sjálfur bætir hann við hug-
myndum ofan á hugmynd, vísunum 
á vísanir ofan og ekki síst þá í hinn 
hvíta kynstofn. Í því samhengi rifjar 
listamaðurinn upp þegar hann hélt til 
náms í Bandaríkjunum fyrir tveimur 
áratugum. „Þú ert Íslendingur þegar 
þú ferð. En þegar þú ert kominn, þá 
ertu hvítur maður.“

Samræðulist
Magnús segir að upplifun þess sem 
nýtur verksins sá stór hluti af verkinu 
sjálfu, líkt og fram kemur hér að ofan. 
En þótt hugmyndin sé sjónræns eðlis 
og reyni á skilningarvit, hugmynda-
heim og fleira, þá sé myndlistin í eðli 
sínu annars konar. „Myndlist í eðli sínu 
er samræðulist. Það er ekkert gaman að 
vera með myndverk í lokuðum kola-
kjallara. Þess vegna setur maður sig í þá 
stöðu og við spjöllum um þessa tilurð, 
bara eins og við. Svo leiðir spjallið inn á 
einhver svið, bara með tilkomu áhorf-
andans,“ segir Magnús sem augljóslega 
mun ekki leiðast að ræða verkið innan 
um gesti í Hafnarhúsinu í dag.

VIÐTAL
Ingimar Karl  

Helgason

Þetta er fyrsta einkasýning Magnúsar Sigurðarsonar hérlendis um langa hríð. 
Magnús beinir sjónum sínum að nokkrum fastapunktum tilverunnar sem er að 
finna bæði í náttúru og menningu, segir í kynningu safnsins. Sýningarstjóri 
er Markús Þór andrésson en hann ræðir við listamanninn um sýninguna 
klukkan 15 í dag.

Tvær af þremur höfuðpersónum í verki Magnúsar. Dróninn tilbúinn til flugtaks 
á gólfi Hallgrímskirkju og fyrir ofan orgelið mikla.



Hafðu þá samband við Elínborgu 
 í síma 483 4000 / 861 6866

eða í elinborg@hveragerdi.is
Föstudaginn 26. júní kl. 16.00 – 18.00
Laugardaginn 27. júní kl. 12.00 – 18.00
Sunnudaginn 28. júní kl. 12.00 – 18.00

HEFUR ÞÚ EITTHVAÐ 
AÐ SÝNA EÐA SELJA?

AÐGANGUR ÓKEYPIS ALLA DAGANA
www.blomibae.is
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Íþróttafélögin telja mikla þörf á uppbyggingu: 

Allir vilja knatthús
Mikill áhugi er fyrir því meðal knattspyrnudeilda íþróttafélaganna í 
borginni að koma upp knatthúsum. Einn knattspyrnuvöllur í fullri stærð 
er í borginni, í Egilshöll. Félögin telja hins vegar „gríðarlega þörf “ fyrir 
fleiri knatthús í bænum og tekur Knattspyrnusambandið undir það. Sumir 
leggja til að smærri hús verði reist, jafnvel hjá hverju félagi fyrir sig. Verði 
knatthús á stærð við Egilshallarhúsið reist, eru menn hins vegar ekki á einu 
máli um hvar það eigi að rísa. Sumir telja það eiga að rísa í Laugardal 
en aðrir telja að Örfirisey sé besti staðurinn. Þessar óskir koma í kjölfar 
fyrirspurnar frá Fulltrúa Framsóknar og flugvallarvina í íþrótta- og tóm-
stundaráði borgarinnar snemma í vor. 
Hér má lesa svör þeirra félaga sem svöruðu fyrirspurninni og svo 
Knattspyrnusambandsins. 

Fylkir 
Stjórn knattspyrnu-
deildar Fylkis 
hvetur til þess 
að bætt verði 
úr aðstöðu til 
knattspyrnuiðk-
unar með innanhús-
aðstöðu. Ráðlegt er að Fylkir, Fram og 
Fjölnir sameinist í nýtingu á Egilshöll 
og að það verði bætt við öðru húsi t.d. 
í Laugardal þar sem Þróttur, KR, Valur 
og Víkingur myndu sameinast um nýt-
ingu á því húsi. Stjórn knattspyrnu-
deildar Fylkis vill ennfremur koma því 
á framfæri að félagið er að sækjast eftir 
því að gervigrasvöllum verði fjölgað 
hjá félaginu m.a. með uppbyggingu 
gervigrasvallar á aðalvelli félagsins. 
Samhliða því myndi það stórbæta að-
stöðuna að koma hálfum gervigrasvelli 
inn í hús t.d. uppblásið. 

Við núverandi aðstæður er mikil-
vægt að hugað verði vel að viðhaldi á 
völlunum þ. e. að gerð verði endurnýj-
unaráætlun fyrir þá velli sem fyrir eru 
og fjármagn lagt til hliðar til að tryggja 
reglulega endurnýjun á völlunum. 

Leiknir
Það er gríðarleg 
þörf á knatt-
húsum í Reykja-
vík. En okkar 
skoðun er að 
það eigi fremur að 
byggja lítil knatthús 
á svæðum félaganna og láta Egilshöll 
nægja sem keppnishús en skipta þar 
um gras hið snarasta. Samnýta klefa og 
slíkt. Ekki henda peningum útí loftið. 
Hvar Breiðholt er ofan snjólínu , fjöl-
mennt hverfi sem virkilega á þarf að 
halda að aðstæður séu góðar til að auka 
þátttöku barna í íþróttastarfi. 

ÍR 
ÍR styður almennt upp-
byggingu íþrótta-
mannvirkja í 
borginni og fagnar 
því ef ný aðstaða 
býðst fyrir borgar-
búa. ÍR hefur ekki 
forsendur til að meta 
hvort ný Egilshöll sé endi-
lega hagkvæmt og rétt mannvirki fyrir 
knattspyrnuiðkendur í borginni. ÍR 
getur því ekki tekið beina afstöðu 
til fyrirspurnarinna m. v. gefnar 
forsendur. Það má þó flestum vera ljóst 
að núverandi nýting á Egilshöll er mikil 
og að ný inniaðstaða myndi renna 
sterkari fótum undir knattspyrnuiðkun 
í borginni. Hvaða varðar mögulega 
staðsetningu er starfstöðu ÍR í Suð-
ur-Mjódd líklega einn af fáum þar 
sem raunhæft er að koma fyrir nýrri 
innanhúsaðstöðu fyrir knattspyrnu. 
ÍR lýsir sig reiðubúið til að taka þátt í 

frekari uppbyggingu á mannvirkjum 
fyrir knattspyrnuiðkun í borginni. 

Valur
Það er morgunljóst 
að vöntun er á 
öðru knatthúsi 
í Reykjavík. 
Er horft er til 
mannfjölda að þá 
eru heilu hverfin í 
Reykjavík jafn stór- og 
jafnvel stærri en Kópavogur og Hafnar-
fjörður, svo ekki sé talað um knatthús 
úti á landi í minni bæjareiningum – 
þessi bæjarfélög hafa jafn mörg eða 
fleiri knatthús en Reykjavík. Svæðið 
sem þarf að styrkja er vestan megin 
við Elliðarárnar til að þjónusta félög 
eins og Víking, Val, Þrótt, Fram og KR. 

Í tilfelli okkar Valsmanna erum við 
sjálfir að huga að byggingu á knatthúsi 
á Hlíðarendareitnum sem mun vera 
gert samhliða öðrum framkvæmdum á 
okkar svæði. Tímasetning á því húsi er 
þó enn óljós. Það á að vera komin nógu 
mikil reynsla á þessi mál til að geta 
tekið mjög kostnaðarvæna ákvörðun. 
Það eru 3-4 tegundir af húsum í gangi 
á Íslandi og því auðvelt að meta hvaða 
launs er best m. v. kostnað og nýtingu. 

Varðandi staðsetningu á slíku mann-
virki þarf auðvitað vanda valið, við í 
Val, eins og fyrr segir, erum búnir 
að teikna upp hálft knatthús á okkar 
lóðum m. v framkvæmdir sem eru háð 
uppbyggingu á Hlíðarenda. 

KR
Við KR ingar erum 
talsmenn þess að 
byggja minni 
hús, hús sem eru 
50 X 75 og 9-10 
m há. Þannig hús 
eru menn að byggja 
í auknu mæli í evrópu, mun ódýrari 
kostur og passa inná félagssvæði fé-
laganna í flestum tilfellum og nýtast 
nær umhverfinu betur. 

Ef það er niðurstaða manna að 
byggja annað yfirbyggt knattspyrnuhús 
í Reykjavík ætti það rísa í Örfirisey og 
þá ættu menn að huga að því um leið 
að auka á fjölbreyttni á nýtingu mann-
virkisins, sem nýtist fleirum. 

Víkingur
Við fögnum 
þessari fyrir-
spurn því það 
er skoðun okkar 
að borgin sé eft-
irbátur sveitar-
félaga í kringum 
okkur þegar kemur að 
innanhúss aðstöðu knattspyrnufólks. 

Það er skoðun okkar Víkinga að 
þörfin fyrir annað hús sé mikil. Mest 
er þó þörfin að bæta aðstöðu yngstu 
krakkanna en risjótt veðurfar hefur 
orsakað brottfall yfir erfiðustu vetrar-
mánuðina. Ljóst er að gervigrasvell-
irnir eru mikil bylting en mikill vindur, 
snjór og kuldi á veturnar hefur valdið 
miklum röskunum hjá yngstu aldurs-
flokkunum. Eldri hóparnir harka það 
af sér í flestum tilfellum. 

Við teljum að lítil hús(hálfir vellir) 
þurfi að rísa á sem flestum félags-
svæðum til að mæta þörfum barn-
anna. Eitt nýtt og stórt knattspyrnuhús 
nýtist bara sumum en staðsetning á 
slíku húsi þyrfti að vera miðsvæðis og 
kemur Laugardalurinn þá fyrst upp í 
huga okkar. 

Víkingar sjá knattspyrnuhús rísa á 
svæði Markarinnar gegn því að félagið 
njóti bestu tímana líkt og Fjölnir gerir 
í Egilshöll. Slíkt hús gæti þjónað ÍR og 
Leikni auk okkar Víkinga. Þá þyrfti 
annað hús að rísa vestar í borginni 
til að mæta þörfum annara félaga á 
því svæði (KR, Valur, Þróttur). Fram, 
Fjölnir og Fylkir myndu svo njóta tíma 
í Egilshöll. 

Fjölnir
Afstaða okkar 
Fjölnismanna er sú 
að m. v. fjölda iðk-
enda í knattspyrnu í 
Reykjavík og áfram-
haldandi upp bygg-
ingu íþrótt arinnar 
þá sé klárlega þörf 
fyrir annan yfirbyggðan 
knattspyrnuvöll í Reykjavík. Egilshöllin 
er þétt setin og þá sérstaklega á þeim 
tímum sem félög geta sent iðkendur 
sína á æfingar. Ljóst er að óraun-
hæft er að byggja annan yfirbyggðan 
knattspyrnuvöll nema hann þjóni 
heildarhagsmunum knattspyrnuliða í 

Reykjavík. Það er því mat Fjölnismanna 
að geti orðið að slíkri byggingu þá væri 
hún best niðurkominn einhvers staðar 
í vesturhluta borgarinnar og þá væru 
til staðar tvö hús í sitthvorum enda 
borgarinnar sem gætu þjónað/sinnt 
öllum liðunum. Að okkar mati væri 
ekki þörf á jafn öflugri áhorfendaað-
stöðu og í Egilhsöll heldur væri fyrst 
og fremst um æfingaraðstöðu að ræða. 

Fram
Það er ljóst 
að Reykjavík 
stendur ná-
grannasveitfé-
lögum sínum lagt 
að baki varðandi 
inni aðstöðu til fót-
boltaiðkunnar. Egilshöll 
getur með engum hætti full nægt þörf 
íþróttafélaganna í Reykjavík, auk þess 
sem húsið er nýtt sem keppnishús fyrir 
öll félögin í Reykjavík auk æfinga fyrir 
yngri landslið Íslands. 

Við hjá FRAM myndum vilja að Eg-
ilshöll yrði áfram aðalkeppnishúsið í 
Reykjavík en bæta þyrfti lýsingu og 

undirlagið í húsinu. Síðan teljum við að 
huga ætti að því að byggja minni hús 
sem nýtast vel til æfinga fyrir félögin 
í borginni og að reynt verði að setja 
þau upp þannig að þau nýtist sem best. 
Staðsetja þau þannig að þau nýtist fleiri 
en einu félagi. Vel mætti hugsa sér að 
setja niður stórt hús í Safamýrinni þar 
sem hún er mjög miðsvæðið í borginni. 
Við hjá FRAM myndum vilja fá knatt-
hús við FRAMsvæðið í Úlfarsárdal þar 
sem veðuraðstæður þar eru með þeim 
hætti að mjög erfitt er að halda úti æf-
ingum yfir vetrartímann, en þá erum 
við ekki að tala um stórt hús heldur 
hús í stærð 50-60. 

Við teljum að minni æfingahús í 
nágrenni við stóru íþróttafélögin séu 
eitthvað sem muni nýtast betur en eitt 
stórt hús. Það er vert að benda á að 
Egilshöll er lokum í marga mánuði á 
ári en það myndi ekki gerast í minni 
húsum í umsjón íþróttafélaganna. Þau 
hús yrðu nýtt allt árið og gætu líka nýst 
nærsamfélaginu, t. d fyrir uppákomur í 
hverfum, fyrir eldriborgara til að hreyfa 
sig yfir veturinn osfv. Það þarf að huga 
vel að nýtingu og staðsetningu þessara 
mannvirkja þannig að sem flesti hafi 
hag af. Það teljum við mikilvægt og 
myndum vilja koma að slíkri vinnu. 

KSÍ
Mannvirkjanefnd KSÍ telur engan vafa 
á því að þörf sé á fleiri knatthúsum í 
Reykjavík. Egilshöll er eina knatthúsið í 
höfuðborginni, en í nágrannasveitarfé-
lögum svo sem í Hafnarfirði, Kópavogi, 
Akranesi, Grindavík og Reykjanesbæ 
hafa verið byggð knatthús af mismun-
andi stærðum. Tilkoma þessara húsa 
hefur án nokkurs vafa sannað gildi sitt 
og eftirspurn félaga í Reykjavík er langt 
umfram þá tíma sem félögunum standa 
til boða. Knatthúsin hafa fjölað iðk-
endum og aukið gæði knattspyrnunnar 
og því er augljóst að veruleg þörf er á 
fleiri knatthúsum, einum í Reykjavík. 

Landsbankamót knattspyrnudeildar Breiðabliks var haldið í Fífunni í Kópa-
vogi í lok janúar.

Egilshöllin er eina knatthúsið í höfuðborginni. Rætt er um að þar verði að 
laga grasið, en einnig að reisa verði a.m.k. annað jafn veglegt knatthús innan 
marka Reykjavíkur. Menn eru þó ekki á einu máli um staðsetningu.

Knattspyrna hefur löngum verið sumaríþrótt hér á landi, en þrátt fyrir að aðstaða til boltasparks hafi stórbatnað er 
greint frá því að kvarnast hafi úr hópi iðkenda vegna vetrarveðra.



Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 

og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 

og léttir þrif.

Stigahúsateppi
Mikið úrval!

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Sérverslun með teppi og parket

Gönguferðin þín er á utivist.is

Skoðaðu ferðir 
á utivist.is

CMT sagarblöð og 
fræsitennur
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Reykjavík vikublað er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.
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Valdabarátta í Rauða Krossinum
Valdabarátta geysar nú innan Rauða kross Íslands. Annars vegar virðist um 
deilur milli nokkurra deilda eða svæðisfélaga og Rauða kross Íslands, það er 
landsskrifsstofu. Hins vegar virðist sem átök séu innan Reykjavíkurdeildar 
Rauða krossins vegna breytinga af hálfu nýkjörinnar stjórnar. Uppúr sauð 
þegar þrír stjórnarmenn gengu á fund framkvæmdastjóra Reykjavíkur-
deildar og þrýstu á að hann segði starfi sínu lausu. Tveir stjórnarmenn 
sögðu sig úr stjórn vegna málsins. 

Höfðu meirihluta
Í síðustu viku fóru þrír stjórnar-
menn þau Kristín S. Hjálmtýsdóttir 
formaður, Ragnar Þorvaldsson vara-
formaður og Árni Gunnarsson gjald-
keri á fund Þórs Gíslasonar þá fram-
kvæmdastjóra og þrýstu á að hann 
segði starfi sínu lausu. Þetta var án 
formlegrar umfjöllunar stjórnar en 
stjórn var tilkynnt seinna um kvöldið 
að framkvæmdastjóranum hefði verið 
sagt upp. Í kjölfarið sögðu tveir stjórn-
armenn þeir Ólafur Gunnarsson og 
Gunnar Jónsson sig úr stjórn. 

„Meirihluti stjórnar var á bakvið 
þá ákvörðun um að bjóða fram-
kvæmdastjóra deildarinnar starfs-
lok,“ segir Kristín Hjálmtýsdóttir, 
formaður Rauða Krossins í Reykja-
vík, um uppsögn framkvæmdastjóran 

deildarinnar Þórs Gíslasonar. „Í um-
boði meirihluta stjórnar bauð fram-
kvæmdaráð honum starfslok, en 
þar sem ekki náðust samningar til-
kynnti formaður framkvæmdastjóra 
starfslok. Ákvörðunin var afgreidd á 
stjórnarfundi síðar um daginn - 6 af 
7 stjórnarmönnum voru á fundinum. 
Daginn eftir var framkvæmdastjóra 
sent uppsagnarbréf með ábyrgðar-
pósti.“ 

Þessi vinnubrögð fara fyrir brjóstið 
á minnihluta stjórnar. Þarna hafi 
formreglur verið brotnar. Vissulega 
hafi meirihluti verið fyrir ákvörðun-
inni en að hluti stjórnar geti ekki tekið 
slíka ákvörðun og tilkynnt einhliða. 

Kristín segir að Rauði krossinn í 
Reykjavík sé nú rekinn með halla. 
Nauðsynlegt sé að takast á við þau 

mál enda sé að stórum hluta um fé 
frá styrktarfélögum að ræða. Það sé 
meining þeirra sem styrkja Rauða 
krossinn að stuðningsfé fari í verkefni 
en ekki yfirbyggingu. 

Rauði kross til framtíðar
Stjórn Rauða kross Íslands lagði 
í janúar árið 2013 fram tillögu að 
skipulagsbreytingu sem miðað að 
stórfelldri fækkun deilda eða staðar-
félaga Rauða krossins. „49 deildir 

Rauða krossins sameinast í níu deildir 
sem starfa sem rekstrareiningar eftir 
landsvæðum,“ segir í stefnuplagginu. 
Formlega hefðu því 40 deildir verið 
lagðar niður hefðu tillögurnar gengið 
í gegn. Ekki var gert ráð fyrir því að 
starfsemi deildanna leggðist alfarið 
niður en stjórn hefði færst til stærri 
og miðstýrðari félaga. Tillagan varð 
strax afar umdeild innan RK og virðist 
hafa hleypt illu blóði í marga. „Stjórn 
Rauða krossins á Vopnafirði telur 
framkomnar hugmyndir tilræði við 
grunnstoðir félagsins og vera á skjön 
við grundvallarmarkmið og hugsjónir 
Rauða krossins,“ segir í harðorðu 
bréfi stjórnar Vopnarfjarðardeildar 
til stjórnar Rauða kross Íslands vegna 
málsins. Seyðisfjarðardeild Rauða 
krossins sendi svar við framkomnum 
tillögum þar sem í einu og öllu var 
tekið undir viðbrögð Vopnfirðinga. 

Tilræði við grunnstoðir
„Hvað á að spara með því að kippa 
fótunum undan sjálfboðnu starfi 
víðsvegar um landið? Á fjórða tug 
deilda eru ekki með launaða starfs-
menn; hvað sparast við að leggja 
þessar deildir niður? “ segir í bréfi 
Vopnafjarðardeildarinnar enn fremur. 
Í þessu samhengi er vert að benda á 
að Rauði krossinn er þekktur fyrir 
skipurit sitt þar sem mörg staðarfélög 
mynda eina heild. Það er því hægt að 
færa rök fyrir því að aukin miðstýr-
ing í formi færri og stærri félaga sé 
á skjön við hugmyndafræði Rauða 
krossins um að starfinu sé stýrt í hér-
aði af heimamönnum sem meta og 
framkvæma þá aðstoð sem þörf er á. 
„Með því að leggja niður deildir víðs 
vegar um landið fjarlægist stjórnvald 
Rauða krossins grasrótina, fólkið sjálft 
sem hefur hugsjón fyrir starfi Rauða 
krossins og vill gefa af sjálfu sér, tíma 
sínum og fjármunum. Áður en langt 
um líður teljum við að Rauði kross-
inn verði ósýnilegur um allt land, 
sjálfboðaliðum fækki, það dragi úr 
framlögum og starfið lognist út af,“ 
segir í bréfinu. 

Ósáttir Eyjamenn
Vestmannaeyjardeildin tók ekki betur 
í hugmyndirnar. „Varast að breyta 
bara til að breyta,“ segir í niðurstöðu 

stjórnar félagsins vegna yfirferðar 
yfir tillöguna. „Bendum einnig á 
landfræðilega sérstöðu deildarinnar 
í Vestmannaeyjum og sá ótti býr í 
brjóstum okkar að starfssemin muni 
nánast lamast verði deildin lögð niður 
og sjálfstæði hennar skert verulega.“ 
Ítarlega er farið yfir starfsemi deildar-
innar í Vestmannaeyjum og sýnt fram 
á hve veikum grunni hugmyndir 
landsstjórnar standi um að sameining 
spari fé. Þannig sé félagið á þessum 
tíma með starfsmann í 20% vinnu en 
sé nú hvatt til þess að leggja starfið 
niður. Þá sé lagt til að selja húsnæði 
deildarinnar sem hafi verið þakklætis-
gjöf frá íbúum Vestmannaeyja. 

Stjórnarskipti hafa orðið í félaginu 
síðan þá en formaður er nú Geir Jón 
Þórisson, fyrrverandi aðstoðaryf-
irlögregluþjónn og varaþingmaður 
Sjálfstæðisflokksins. Ýmsir hafa sett 
fram efasemdir um formennsku hans 
enda ætlun Rauða krossins að vera 
hlutlaus gagnvart valdhöfum. Geir 
Jón er hins vegar bæði hluti af lög-
regluvaldi og pólitísku valdi. Það skal 
þó tekið fram að Geir Jón er kjörinn 
af félögum Vestmannaeyjardeildar, 
sem að sjálfsögðu er frjálst að velja 
sér forystu. 

Reykjavík ósátt
„Tillögurnar eru settar fram í mjög 
knöppu formi miðað við umfang 
þeirra breytinga sem þeim er ætlað 
að stuðla að og litlar sem engar til-
raunir gerðar til að rökstyðja þær 
með tölulegum, lagalegum eða hug-
myndafræðilegum rökum,“ segir í 
svari Reykjavíkurdeildar. Í bréfinu 
segir einnig að einn stjórnarmaður 
Rauða kross Íslands hafi gert skrif-
legar athugasemdir við tillögurnar 
sem bókfærðar eru í fundargerð. Þá 
kemur fram að annar stjórnarmaður 
hafi gert munnlegar athugasemdir á 

Við bjóðum upp á 11 tveggja 
manna herbergi og tvær íbúðir.

ÚTTEKT

Kristín Hjálmtýsdóttir ver vinnu-
brögðin og segir heiðarlegt að 
starfsmaður í fæðingarorlofi viti af 
fyrirhugaðri uppsögn.

Skrifað undir sammning um samstarf við hið opinbera, en Rauða krossinum 
eru falin ýmis verkefni, eins og til að mynda réttargæsla hælisleitenda og 
fjöldamargt annað.

RK rekur 77 sjúkrabíla um allt land.



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

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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fundi en ekki fært þær til bókar. Sá 
hinn sami hafi síðar lagst í að kynna 
sér málið og nokkrum dögum síðar 
óskað eftir því að efasemdum hans 
yrði dreift til stjórnar RKÍ og deilda 
félagsins. „Viðbrögð þau sem um-
ræddur stjórnarmaður hefur fengið 
við málflutningi sínum veldur veru-
legum áhyggjum af störfum innan 
stjórnar RKÍ og raunverulegum mark-
miðum með tillögum stjórnar. 

Viðbrögðin hafa í stuttu máli verið 
þau að stjórnarmanninum hefur verið 
meinað af formanni bréfleiðis að tjá 
sig innan félagsins gegn tillögum. 
Það er álit okkar að með mjög ólýð-
ræðislegum hætti sé verið að beita 
löglega kjörinn stjórnarmann þöggun 
um málefni sem snúa að grundvelli 
Rauða kross hreyfingarinnar á Ís-
landi.“ Í megindráttum tætir stjórn 
Reykjavíkurdeildar tillögur stjórnar 
Rauða kross Íslands í sig. 

Upphafið af deilum
Margir rekja upphafið af núverandi 
deilum til hugmynda landsskrifstofu 
og landsfélagsins um sameiningu og 
miðsstýringu. Tillagan var þó aldrei 
samþykkt. Innan Reykjavíkurdeildar-
innar er hópur fólks sem telur að það 
hafi ekki verið endapunktur málsins. 

Stjórnarskipti urðu hjá Reykjavíkur-
deildinni í febrúar þar sem Kristín tók 
við formennsku. Hún hafði þá ekki 
starfað lengi fyrir Rauða krossinn og 
hafði ekki mikla reynslu af sjálfboða-
starfi. Hún hlaut nokkuð afgerandi 
kosningu til formanns en fráfarandi 
stjórn og aðilar tengdir henni telja 
að þar hafi landsskrifstofa RK verið 
að baki. Það sé í reynd liður í ætlun 
landsdeildar Rauða krossins í að inn-
lima Reykjavíkurdeildina. Fyrir þetta 
þvertekur stuðningsfólk hinnar nýju 
stjórnar og bendir á að rekstur félags-
ins í Reykjavík hafi verið losaralegur 

og að fjárhagsstaðan sé slæm. Það sé 
nú allt plottið að vilja takast á við það. 

Rúmlega 200 milljónir
Rauði krossinn í Reykjavík seldi 
húsnæði sitt á horni Laugarvegs og 
Rauðárstígs á síðasta ári fyrir um 200 
milljónir. Í ársreikningi kemur fram 
að eigið fé félagsins sé jákvætt um 280 
milljónir. Hins vegar hefur rekstur-
inn átt undir högg að sækja. Hluti af 
tekjum Rauða krossins kemur frá Ís-
landsspilum, það er spilakössum, en 
þær tekjur drógust tímabundið saman 
í kjölfar efnahagshruns en virðast, ef 
marka má viðmælendur blaðsins, vera 
að taka við sér. Eiginfjárstaða Rauð-
kross Íslands árið 2013 var um 2,7 
milljarðar en mikið af því fé er bundið 
varasjóði. Ætla má að átökin eru því 
ekki einvörðungu hugmyndafræði-
leg heldur snúist einnig um fé. Milli 
Rauða kross Íslands og Reykjavíkur-

deildar hafa einmitt verið deilur um 
peninga. Í ársreikningi Reykjavíkur-
félagsins er bent á að ágreiningur og 
óvissa sé um kröfu Rauða krossin í 
Reykjavík áhendur Landsskrifstofu 
vegna skiptingar tekna Fatasöfnunar 
til rekstur Hjálparsíma 1717. Deilt 
er um u.þ.b. 13 milljónir króna sem 
Reykjavíkurdeildin telur að Lands-
skrifstofan hafi haldið eftir hjá sér 
vegna yfirtöku hennar á Hjálparsím-
anum 1717. Reykjavíkurdeildin skaff-
aði um tíma starfsfólk til verksins sem 
þar var á launaskrá en Landsfélagið 
hélt eftir stórum hluta eyrnamerktra 
tekna. 

Kristín sagði í samtali við blaðið 
að landsskrifstofa hefði þegar greitt 
sex milljónir til Reykjavíkurdeildar 
vegna málsins og telji að það sé hlutur 
deildarinnar. Þessu andmæla fyrri 
stjórnarmenn sem segja helminga-
skiptin byggða á reikningslistum sem 
standist ekki nánari skoðun. 

Verður sagt upp  
eftir feðraorlof
Á starfsmannafundi sem haldinn var 
eftir uppsögn Þórs og stjórnarfund-
inn sem á eftir fylgdi var starfsfólki 
Reykjavíkurdeildar tilkynnt að starf-
semin yrði nú flutt á landsskrifstofu 
Rauða krossins í Efstaleiti. Til stæði 
að byggja nýja hæð ofan á húsið. Til-
laga um flutning hefur áður komið 
fram af hálfu Rauða kross Íslands en 
Reykjavíkurdeildin taldi að þarfa-
greining sem unnin var sýndi að hús-
næðið uppfylli ekki þarfir félagsins. 
Annars vegar sé ekki nægt pláss og 
hins vegar sé Efstaleitið hugsað fyrir 
skrifstofur en ekki félagsstarf. Aðgengi 
þar sé mun takmarkaðra og lokaðra en 

það sem deildir þurfi á að halda. Því 
næst var starfsmanni Rauða krossins 
í Reykjavík tilkynnt af Kristínu að 
honum yrði sagt upp þegar hann kæmi 
til baka úr fæðingaorlofi. Þetta hefur 
valdið nokkra reiði meðal hóps innan 
Reykjavíkurfélagsins. Aðspurð segist 
Kristín hafa verið að reyna að koma 
heiðarlega fram. Á starfsmannafundi 
hafi komið fram krafa um að tilkynnt 
yrði sem fyrst um yfirvofandi upp-
sagnir ef af yrði. „Ég ráðfærði mig við 
lögfræðing um það hvernig ég gæti 
verið heiðarleg við starfsmanninn án 
þess að brjóta á rétti hans. Feðraorlof 
er heilagt og maður segir ekki ein-
hverjum upp í fæðingarorlofi,“ segir 
Kristín og bætir við að umræddur 
starfsmaður sé enn við störf og hafi 
ekki verið sagt upp. Það sé hins vegar 
svo að verkefnum hans verði væntan-
lega dreift til annarra í framtíðinni. 
Staðan sé erfið og flókin en hún hafi 
viljað koma heiðarlega fram án þess að 
brjóta á rétti starfsmannsins. 

Við vinnslu umfjöllunarinnar var 
rætt við fyrrum og núverandi stjórn-
armenn í ýmsum deildum og lands-
félagi Rauða krossins. Þá var rætt við 
sjálfboðaliða og fenginn aðgangur að 
bréfaskiptum deilda og landsskrifs-
fofu. Að auki var stuðst við gögn sem 
birt eru á vef Rauða krossins. Ekki 
náðist í Hermann Ottósson, fram-
kvæmdastjóra Rauða kross Íslands 
við vinnslu fréttarinnar. Ítrekaðar til-
raunir voru gerðar til að ná í Hermann 
sem var erlendis megnið af þeim tíma 
sem þessi úttekt var unnin.

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

  
   

 

 

 

 

   

Framkvæmdastjóri 

Neyðarvarnir 

 
Samskipti Hjálpar-og mannúðarstarf 

Stjórn 
Stjórn Stoðsvið 

 

Kjarnasvið 

Bókhald og fjármál 

 

Verkefnisstjóri 
 

Skipurit Landsskrifstofu 1.1.2015  

Fatasöfnun 

 

Rekstur 
sjúkrabílar 
Rekstur tölvu- og 
hugbúnaðar 
Skjalavistun 

 
 

Aðstoð við bágstadda 
 
Uppbygging landsfélaga 
 
Aðstoð við flóttamenn   
 
Réttargæsla hælisleitenda 

Genfarsamningar 
 
Umsjón og þróun hjálpar-  
og mannúðarverkefna í  
samstarfi við stjórnvöld 
 
Vöruþróun/nýsköpun 

 

Fjöldahjálp 
Skyndihjálp 
Hjálparsíminn 1717 
 
Neyðaraðstoð  
vegna 
náttúruhamfara 
erlendis/innanlands 
 
Þjálfun/ 
utanumhald 
neyðarsveita 
 
Samningar um 
almannavarnir 
 
Vöruþróun 
/nýsköpun 
 

 

 

Deildaþjónusta 
 

Sýnileiki 
 
Upplýsingamiðlun 

Almannatengsl 
Markaðs- og  
kynningarmál 

Skipulag fræðslu 
„Benchmarking“ 
 
Fjáröflun 
Verklag við fjáröflun 
Styrktarmannahópar 

    Styrkjaumsóknir 

     Vöruþróun/ 
     nýsköpun 

 

Verkefnisstjóri 

Skipuritið hefur einkennst af mikilli valddreifingu og sjálfstæði deilda vítt og breitt um land.



               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 109.990
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 137.489

Meira en bara  
blandari!
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Einkaskóli hagræðir í rekstri með því að innlima ríkisskóla: 

Ríkið sparar ekkert 
með einkavæðingu
Einkavæðing Iðnskólans í Hafnarf-
irði með innlimun í Tækniskólann, 
mun ekki hafa í för með sér neinn 
beinan sparnað fyrir ríkið. Fram-
lög ríkisins til rekstrar munu áfram 
sem hingað til taka mið af greiðslum 
vegna nemendaígilda. 

Þetta er meðal þess sem kemur fram í 
svörum mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins við fjölda spurninga sem 
bæjaryfirvöld í Hafnarfirði sendu ráðu-
neytinu. 

Í svörunum sem birt voru í bæjarráði 
Hafnarfjarðar í vikunni kemur fram 
að þótt ríkið spari ekki, þá sé fólgin 
hagræðing í sameiningunni sem komi 
fram í betri nýtingu á fé, sem sé metin 
á um 100-150 milljónir króna á ári. 

Tækniskólinn er einkarekinn. 
Rekstrarfélag hans er í eigu Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka 
iðnaðarins, Samorku og Iðnaðar-
mannafélagsins í Reykjavík. Rekstrar-
félagið má ekki greiða peningalegan 
arð til eigenda sinna. 

Í fjárlagafrumvarpi þessa árs var gert 
ráð fyrir tæplega 2,2 milljörðum króna 
til Tækniskólans. Iðnskólinn í Hafnar-
firði átti að fá ríflega 600 milljónir 
króna. Hlutfallsleg hagræðing verður 
því sýnilega mest Tækniskólamegin. 

Húsnæðisframlög? 
Einkvaæðingin kom flatt upp á flesta, 
bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ekki síst, 
en skólinn er og hefur um áratuga 
skeið verið lykilstofnun í bænum og 
stór vinnustaður. Bæjarfélagið hefur að 
auki lagt mikið af mörkum til skólans, 
bæði í formi hundruð milljóna króna í 
bein framlög til húsnæðis skólans, auk 
þess að hafa lagt honum til lóð. 

Hafnfirðingar hafa lýst áhyggjum 
af framtíð iðnmenntunar í bænum en 
fullyrt er í svörunum að í þjónustu-
samingi við Tækniskólann muni koma 
fram að skólahald verði í Hafnarfirði. 

Réttindi haldist
Í svörum ráðuneytisins kemur fram að 
kostnaður nemenda eigi ekki að aukast 
því Tækniskólinn verði með „sömu 
skólagjöld í Reykjavík og Hafnarfirði 
sem eru í samræmi við það sem gerist 
í öðrum framhaldsskólum“. Um störf 
kennara við skólann í Hafnarfirði segir 
að föstum starfsmönnum verði boðin 
störf og „tryggja eins og kostur er að 
öll starfstengd réttindi haldist óbreytt 
og flytjist með“. 

Iðnskólinn hraðbraut? 
Eftir því sem fram kemur í svörunum 
segir að 24. apríl sl. hafi bæjarstjóra 
Hafnarfjarðar verið tilkynnt á ákveðið 
hafi verið að innlima Iðnskólann í 
Tækniskólann. Þetta hefur aldrei verið 
tilkynnt opinberlega með formlegum 
hætti. 

Fjórum dögum síðar var birt til-
kynning á vef mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytisins um skýrslu 
þar sem fjallað var um „fýslileika“ 
þess að sameina skólana. Sú skýrsla 
var kynnt ráðherranum 21. apríl. 
Því má ljóst vera að ákvörðun hefur 
verið tekin með hraði, að því gefnu að 
þessar dagsetningar segi alla söguna. 
Hópurinn sem samdi skýrsluna hélt 
sinn fyrsta fund 20. mars. Því tók að-
eins mánuð að semja skýrslu sem á að 
hafa verið grundvöllur ákvörðunar sem 
snertir hagsmuni hundruð nemenda og 
starfsfólks, auk hagsmuna 27 þúsund 
manna bæjarfélags. Aðeins er á vefsíðu 
mennta- og menningarmálaráðuneyt-
isins greint frá heimsókn ráðherra í 
Tæknskólann í fyrri hluta febrúar þar 
sem „framtíðaráform“ Tækniskólans 
hafi verið rædd. 

Í samningi mennta- og menningar-
málaráðuneytisins við Iðnskólann í 
Hafnarfirði sem gerður var árið 2013 er 
í framtíðarsýn hvergi getið um mögu-
lega sameiningu við aðra skóla. 

Löngu ákveðið? 
Bent hefur verið á það hér í Reykja-
vík vikublaði að líkur benda til þess 
að ákvörðun um að færa Tækniskól-
anum Iðnskólann í Hafnarfirði hafi í 
reynd verið tekin fyrr. Þá var jafnframt 
bent á það hér í síðasta tölublaði að 
fýsileikaskýrslan svarar ekki ýmsum 
spurningum og er um sumt mjög yfir-
borðskennd. Þannig er mjög lítið fjallað 

um tæki og tók til verknáms, en rífleg 
umfjöllun er um prentarakost hvors 
skóla fyrir sig og ýmis tölvuforrit. Þá 
er ekkert fjallað um tugmilljóna króna 
árleg framlög ríkisins og Hafnarfjarðar-
bæjar til húsnæðis Iðnskólans í Hafnar-
firði. Hvað Hafnarfjörð varðar hafa ekki 
enn verið birt svör við því hvort bær-
inn verði bundinn af óuppsegjanlegum 
samningi um rífleg fjárframlög til hús-
næðis skólans til ársins 2024. 

Ólöglegt
Andri Árnason lögmaður hefur unnið 
lögfræðiálit fyrir Hafnarfjarðarbæ og 
bendir þar á að ekki verði tekin loka-
ákvörðun um einkavæðingu skólans 
nema fyrir atbeina Alþingis. Þingið taki 
endanlegar ákvarðanir í þessum efnum, 
bæði með stofnun og niðurlagningu 
framhaldsskóla með útdeilingu fjár-
muna í fjárlögum. Alþingi hefur ekki 
sagt orð um einkavæðingu skólans til 
þessa. 

Í lögfræðiálitinu er einnig fjallað um 
húsnæðismál skólans og telur Andri 
að engar breytingar megi gera á þeim 
án samþykkis Hafnarfjarðarbæjar. Í 
öllu falli sé mjög eðlilegt að gerðar séu 
kröfur um samráð um breytingar á nýt-
ingu húsnæðis sem bærinn greiðir fyrir 
skv. samningi til 2024. 

„Að sama skapi má einnig ráðgera, 
á grundvelli tilvísaðra samninga, að 
teljist vera um verulegar forsendu-
breytingar að ræða, sé ráðstöfunin háð 
samþykki Hafnafjarðarbæjar, og geti 
eftir atvikum leitt til þess að ríkinu beri 
að yfirtaka samningsskuldbindingar 
Hafnarfjarðarbæjar á grundvelli fram-
angreinds samnings frá 18. desember 
1998,“ segir í niðurlagi lögfræðiálitsins.

Segja 
málið í ferli
Mennta- og menningamálaráðu-
neytið sendi frá sér yfirlýsingu á 
fimmtudag þegar fréttir bárust af 
lögfræðiáliti Andra Árnasonar. Þar 
segir að ráðuneytið telji ekki að sam-
einingin feli í sér lögbrot. „Engin 
ný atriði koma fram í lögfræðiáliti 
Andra Árnasonar  sem ráðuneytið 
og vinnuhópur um sameiningu 
reksturs Iðnskólans í Hafnarfirði 
við Tækniskólann hafi ekki þegar 
hugað að eða gert ráð fyrir,“ segir 
þar. Því er bætt við að málið sé í 
vinnuferli og alltaf hafi legið fyrir 
ða því lyki með fjárlagagerð. Ekki er 
í þessari yfirlýsingu ráðuneytisins að 
finna staf um samráð við yfirvöld í 
Hafnarfirði um þessi mál hingað til. 
Þar er þó fjallað um að bærinn muni 
eiga fulltrúa í samráðshópi um fram-
tíðarfyrirkomulag húsnæðismála 
hins sameinaða skóla. Áhugavert er 
að í yfirlýsingu ráðuneytisins segir:  
„Hvað varðar húsnæðismál er að 
mati ráðuneytisins afar langsótt að 
um sé að ræða verulegar forsendu-
breytingar enda gert ráð fyrir áfram-
haldandi skólahaldi í húsnæðinu.“ 
En þeirrar spurningar hefur verið 
spurt hvort til standi að láta skatt-
greiðendur í Hafnarfirði niðurgreiða 
skólahúsnæði einkaskóla samkvæmt 
samningi sem gildir til 2024. 

Húsnæði Iðnskólans í Hafnarfirði var reist í einkaframkvæmd og er Hafnar-
fjarðarbær ásamt ríkinu skuldbundinn til að greiða tugi milljóna króna árlega 
fram til ársins 2024.

Illugi Gunnarsson í heimsókn í Tækni-
skólanum í febrúar.

Nemendur Iðnskólans í Hafnarfirði 
koma víða að og leggja stund á fjöl-
breyttar greinar.



Melrakkasetur 5 ára afmæli 13. júní
Bláberjadagar 6.–9. ágúst
Inndjúpsdagar 29. ágúst  
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Kjarabætur og lífsgæði: 

Samgöngusamningar  
– styrking þéttbýlis
Það er gömul saga og ný að hjól-

reiðar styðja sjálfbærni, bæði 
einstaklinga og samfélags. Með 

því að hjóla til samgangna, drögum 
við úr innflutningi á eldsneyti, 
fækkum vistsporum okkar út í um-
hverfið, eflum eigin heilsu og aukum 
lífsgæði í borginni. Samgöngur er 
stærsta tækifæri þjóðarinnar til þess 
að draga úr losun koltvíoxíðs út í 
umhverfið. 

Öll betri fyrirtæki landsins setja 
sér samgöngustefnu og bjóða 
starfsmönnum sínum samgöngu-
samninga. Þeir fela í sér að launagreið-
andi má greiða launþegum sínum 
fyrir að koma með vistvænum hætti 
til vinnu. Flest fyrirtæki miða við að 
60 – 80% ferða séu farnar þannig í 
og úr vinnu. Þá kemur launþeginn 
gangandi, hjólandi, með strætó eða 
sem farþegi í bíl. 

Mánaðarlegar greiðslur fyrir allt 
að 7.000 kr. eru undanþegnar skatt-
heimtu ríkisskattstjóra. 

Ávinningurinn af þessum samn-
ingum er allra hagur. Bílar starfsmanna 
hverfa af bílastæðunum, starfsmenn 
styrkja eigin heilsu, það ætti að draga úr 
fjarveru vegna veikinda og vistsporum 
við rekstur fyrirtækisins fækkar. Hagur 

heimilanna batnar og heildarímynd fyr-
irtækisins verður heilbrigðari. Svo má 
líka reikna með að fyrir hvert reiðhjól 
í umferðinni sé einum bíl færra. 

Nýjar áherslur skapa ný upp-
byggingartækifæri. Það má huga að 
fallegum og vel staðsettum hjóla-
stæðum. Hvert bílastæði rúmar vel 10 
reiðhjólastæði. Skapa þægilega aðstöðu 

innanhúss fyrir þá sem hjóla lengri 
leiðir og horfa í kringum fyrirtækið, 
hvort góðar tengingar séu þaðan við 
stígakerfi borgarinnar. Styðja yfirvöld 
í að skapa öruggar aðstæður til þess að 
ferðast vistvænt. 

Samgöngusamningar eru vel kynntir 
á heimasíðu Landssamtaka hjólreiða-
manna, www. lhm.is 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Borgar Apótek  |  Borgartúni 28, 105 Reykjavík  |  sími 553-8331

Ókeypis lyfjaskömmtun

Engin skömmtunargjöld.

Heimsending möguleg.

Snögg og örugg afgreiðsla.

Þægilegt og einfalt að koma 
skipulagi á lyfjatökuna.

Sveigjanleiki ef læknir breytir 
um lyf.

Snögg 
og örugg 
afgreiðsla
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Vor í 
vesturbænum
Tæplega fjögur hundruð manns 

létu sjá sig á hátíðinni Vor í vest-
urbænum sem haldin var nokkra daga 
í byrjun mánaðarins. Fólk naut félags-
skapar vina og félaga, veitinga og hand-
verks í þægilegu umhverfi þrátt fyrir 
kuldatíð. Félagsmiðstöðin Vesturreitir 
hefur staðið fyrir því að halda hátíðina 
og halda listmunasýningu samhliða. 

Hjólreiðar styðja við sjálfbærni í þéttbýli og efla lífsgæði borgaranna. 
Mynd - ST

Fimmti grænfáninn kominn í hús. afmælinu var fagnað með ýmsum hætti.

Fólk naut veitinga og félagsskapar á vorhátíðinni.

Foldaskóli fagnar 30 ára afmæli
Þrítugsafmælinu var fagnað 

á dögunum með fjölbreyttri 
skemmtidagskrá þar sem skólahljóm-
sveit Grafarvogs spilaði m.a. fyrir 
gesti. Þá ávörpuðu Kristinn Breiðfjörð 
skólastjóri og Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri gesti. Sýningar voru um 
allan skólann og dansýning og fim-

leikasýning voru á sal. Í tilefni þessara 
tímamóta gaf foreldrafélagið skólanum 
höfðinglega afmælisgjöf, upplýsinga-
kerfi, sem nú verður ekki einungis 
sýnilegt í skólanum heldur einnig á 
heimasíðu skólans. Þá var Grænfáninn 
dreginn að húni við skólann í fimmta 
sinn við þetta tækifæri. 

Fulltrúi foreldra færir skólastjóranum 
nýja upplýsingakerfið og blóm.



VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn 
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.

Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta 
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður 
eftir þér.
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Holl, ristuð hafragrjón

VAKNADU
MED SÓLINNI

--

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

Björk Þorleifsdóttir

ALLAN ÁRSINS HRING
FÆST Í  APÓTEKUM,

HEILSUBÚÐUM 
OG STÓRMÖRKUÐUM

www.gulimidinn.is  

Eurovisionæði...
Í gamla daga settist fjölskyldan 
saman fyrir framan sjónvarpið einu 
sinni á ári og horfði á Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðva. Við sátum 
sem límd við skjáinn heima í stofu á 
meðan hinn írski Johnny Logan söng 
sig inn í hjartarætur, ekki einu sinni 
heldur tvisvar, og Herreys-bræðurnir 
knáu sungu hressilegan óð til gylltu 
skónna sinna með mikilli velþóknun 
okkar. Toppurinn var náttúrulega 
þegar Helga, Pálmi og Eiríkur stigu 
á stokk í Bergen árið 1986, öll í stíl 
í glansandi silfurfötum eftir að hafa 
sigrað fyrstu forkeppnina heima með 
glæsibrag . Litla Eurovisionhjartað 
mitt tekur enn kipp af gleði við minn-
inguna.   

Núorðið hefur þeim kvöldstundum 
ársins sem tengjast keppninni góðu 
fjölgað allrosalega. Íslenska for-
keppnin tekur mörg kvöld og svo 
eru þættir tileinkaðir keppendum og 
lögum þar sem spekingar spá fyrir um 
úrslitin. Svo er það keppnin sjálf – hún 
er ekki lengur keyrð í gegn á einni 
kvöldstund heldur eru tvær und-
anúrslitakeppnir og svo lokakeppni 
nokkrum dögum síðar. Grikkirnir 
gefa Kýpverjum 12 stig og öfugt og 
frændur okkar á Norðurlöndunum 
bregðast væntingum okkar yfirleitt í 
stigagjöf sinni. 

Ákveðnum einstaklingum í fjöl-
skyldunni finnst keppnin vera hálf-
gert ruslsjónvarpsefni með haug af 
einstaklega vondri tónlist. Þeir horfa 
með öðru auga og reyna eins og 
hægt er að halda kúlinu og muldra 
í barminn eitthvað um ómenningu 
og versnandi heim. Þetta minnir mig 
á Dallas-þættina. Þeir voru sýndir í 
sjónvarpinu á miðvikudagskvöldum 
hér í den og menningarvitarnir köll-
uðu þá drasl. Ef síminn hringdi hins-
vegar á meðan þættirnir voru í gangi 
var brugðist ókvæða við – hverjum 
dettur í hug að hringja á meðan Dallas 
er í sjónvarpinu? Eurovision kallar á 
sömu hugrenningar - hneykslanlega 
gott og á sama tíma vont sjónvarps-
efni. Já, Eurovision er Dallas!


