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Átak lögreglu gegn heimilisofbeldi: 

Sveitarfélög í samstarf
Forystumenn Kópavogs, 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar, 
auk lögreglustjórans á höfuð-

borgarsvæðinu skrifuðu á dögunum 
undir samstarsyfirlýsingu um átak 
gegn heimilisofbeldi. Velferðarsvið 
sveitarfélaganna og lögregla hafa 
tekið upp nýjar verklagsreglur sem 
eiga að tryggja markvissari viðbrögð 
og úrræði gegn ofbeldi á heimilum.. 

Markmið átaksins er að gefa skýr 
skilaboð um að heimilisofbeldi 

verði ekki liðið. Lög Þannig vinna 
lögreglan og félagsþjónusta sveitar-
félaganna saman að því að aðstoða 
fjölskyldur á markvissan hátt, tryggja 
öryggi barna og veita þeim stuðning 
og leiðbeina. Þjónusta við þolendur 
heimilisofbeldis er bætt til muna, 
málin eru rannsökuð betur og upp-
lýsingar um úrræði og eftirfylgd með 
þolenda er aukin. Þá fá gerendur 
aðstoð í formi ráðgjafar og boð um 
meðferð. 

100 ára kosningaréttarafmæli 19. júní: 

Frí eftir hádegið
Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur sam-

þykkt að starfsmönnum Hafnar-
fjarðarbæjar verði gefið frí frá hádegi 
19. júní 2015 í tilefni 100 ára afmælis 
kosningaréttar íslenskra kvenna. 

Skipulögð hátíðahöld eru áformuð 
viða um land þennan dag og með því 
að gefa frí er starfsmönnum Hafnar-
fjarðarbæjar gefinn kostur á að taka 
þátt í þeim, segir í frétt á vef bæjarins. 

Stofnanir bæjarins verða lokaðar frá 
hádegi 19. júní en öll neyðarþjónusta 
verður til staðar. Öllum leiksskólum 
bæjarins verður lokað frá hádegi 
þennan dag. 

Hafnarfjarðarbær vill með þessu 
hvetja starfsmenn bæjarins til að taka 
þátt í hátíðarhöldunum. 

114 milljóna framkvæmdir hjá Sorpu
Stjórn Sorpu, þar sem bæði Hafnar-

fjörður og Garðabærá fulltrúa, 
hefur samþykkt að semja við Kubb 
um jarðvinnu vegna fyrirhugaðrar gas- 
og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi. Tilboð 
bárust frá þremur aðilum. Íslenskir að-

alverktakar buðu tæpar 160 milljónir 
og Suðurverk annað eins. Kubbur bauð 
hins vegar öllu lægra eða rúmar 114 
milljónir. Kostnaðaráætlun hljóðar upp 
á tæplega 167 milljónir króna. Þetta 
kemur fram í fundargerð síðasta fundar 

stjórnar byggðasamlagsins. Kubbur 
er ísfirskt fyrirtæki sem sérhæft sig í 
sorphirðu og endurvinnslu auk þess að 
reka steypustöð fyrir vestan. Fyrirtækið 
hefur meðal annars séð um sorphirðu 
í Hafnarfirði. 

Einkavæðing Iðnskólans í Hafnarfirði: 

Hætta á að iðnnám 
leggist af innan fárra ára
Meirihluti fulltrúa í skólanefnd 

Iðnskólans í Hafnarfirði 
lýsir áhyggjum af sam-

einingu skólans við Tækniskólann í 
Reykjavík. 

Þau Jóhanna Axelsdóttir, Júlíus 
Karlsson, Kári Samúelsson og Sigríður 
Anna Sigurðardóttir sendu frá sér yfir-
lýsingu í upphafi vikunna þar sem því 
var í fyrsta lagi mótmælt að samstaða 
hefði verið í skólanefndinni um sam-
eininguna, en það hefði Bjarni Guðjón 

Bjarnason, formaður nefndarinnar, 
fullyrt við útskriftarathöfn skólans 22. 
Maí síðastliðinn. 

„Nefndin hafði engin tækifæri til 
að taka afstöðu til málsins, því henni 
var kynnt niðurstaða nefndarvinnu á 
vegum menntamálaráðuneytisins um 
sameiningu skólanna eftir að ákvörðun 
ráðherra um sameiningu lá fyrir,“ segir 
í yfirlýsingu þeirra. 

Jafnframt lýsa þau áhyggjum af 
áhrifum þessarar ákvörðuna fyrir 

iðnnám í bænum. „Telur meirihlutinn 
að framtíð iðnnáms í Hafnarfirði sé 
verulega ógnað með þessari ráðstöfun. 
Skoðun okkar er að þegar til lengdar 
lætur sé hætt við að iðnnám flytjist frá 
Hafnarfirði og að tækifærum æskunnar 
í Hafnarfirði til skapandi iðnáms fækki 
verulega. Meirihlutinn telur að sú hætta 
sé fyrir hendi að iðnnám í Hafnarfirði 
leggist af með öllu innan fárra ára.“

Ítarlega er fjallað um einkavæðingu 
Iðnskólans í Hafnarfirði á bls. 14. 

Karólína bæjarlista-
maður í Garðabæ
Karólína Eiríksdóttir tónskáld 

er bæjarlistamaður Garða-
bæjar árið 2015. Tilkynnt var 

um val á bæjarlistamanni Garðabæjar 
á Menningaruppskeruhátíð Garða-
bæjar sem var haldin í samkomuhús-
inu á Garðaholti á dögunum. 

Þetta var í fjórða sinn sem sérstök 
menningaruppskeruhátíð er haldin á 
vegum menningar- og safnanefndar 
Garðabæjar og í ár var sérstaklega 
horft til framlags kvenna í Garðabæ 
til menningarmála í tilefni af 100 ára 
afmæli kosningarréttar kvenna á Ís-
landi árið 2015, segir um þetta á vef 
bæjarfélagsins. 

Karólína á að baki langan og far-
sælan feril. Hún hélt utan til náms eftir 
að hafa lokið námi í Tónlistarskóla 
Reykjavíkur, til framhaldsnáms við 
háskólann í Michigan í Bandaríkj-
unum. Þaðan lauk hún fyrst meistar-
prófi í tónlistarsögu- og rannsóknum 
1976 og tveimur árum síðar meistara-
prófi í tónsmíðum. Síðan hefur hún 
starfað við tónsmíðar auk kennslu 
og fjölbreyttum tónlistarstörfum 
og gegnt ýmsum trúnaðarstörfum í 
sínum geira. 

Tónsmiðar Karólínu hafa verið 
fluttar víða um heim af fjölmörgum 
þekktum hljómsveitum. Þá má nefna 
að hún tók þátt í framlagi Íslands á 

Feneyjatvíæringnum árið 2011 ásamt 
Ólafi Ólafssyni og Libiu Castro. 

Verk Karólínu er að finna á fjöl-
mörgum geisladiskum í flutningi 
ýmissa listamanna og hljómsveita. 
Nýjasta verk Karólínu er óperan 
„Magnús María“, sem var frumflutt 
á Álandseyjum í fyrra og var sýnd í 
Þjóðleikhúsinu í vikunni. Þá er þrjú 
verka hennar á dagskrá Listahátíðar í 
Reykjavík í ár. 

Á hátíðinni voru einnig veittar viður-
kenningar til ungra og efnilegra lista-
manna í Garðabæ sem fengu úthlut-
aða styrki úr Hvatningarsjóði ungra 

listamanna vorið 2015. Í ár voru það 
þrír einstaklingar og einn hópur sem 
fengu úthlutun úr Hvatningarsjóðnum, 
Silja Hinriksdóttir fyrir áframhaldandi 
þróun á hönnun fatalínu, Kolbeinn 
Þórsson fyrir tónleikahald með hljóm-
sveitinni Lucy in Blue, Inga Huld Há-
konardóttir fyrir kynningarsýningu á 
dansverki og Gospelkór Jóns Vídalíns 
fyrir tónleikahald. Kvennakór Garða-
bæjar var einnig heiðraður fyrir öflugt 
menningarstarf í 15 ár og kórinn steig 
á svið á þegar viðurkenningarnar voru 
afhentar. Ýmis verk voru flutt, þar á 
meðal verk eftir Karólínu. 

Löng og mikil útgerðarhefð í Hafnarfirði:

Minni kvóti 
en mikil umsvif
Sá fiskveiðikvóti sem úthlutað hefur 

verið til fyrirtækja í Hafnarfirði 
hefur dregist verulega saman á 

liðnum árum. Mest munar sjálfsagt um 
Stálskip sem héðan gerðu út Togarann 
Þór. Bæði skip og kvóti voru seld í fyrra. 

Sjá má á yfirliti frá Fiskistofu að á 
yfirstandandi fiskveiðiári er um 0,77 
prósent af heildarúthlutun kvótans. 

Á síðasta fiskveiðiári var hlutur 
Hafnarfjarðar hins vegar 2,05 pró-
sent, sem raunar var minna en á ár-
unum um og fyrir hrun. Þá var hlutur 
Hafnarfjarðar um 2,4 og 2,4 prósetn af 
heildarúthlutuninni. 

Töluverð umsvif eru samt sem áður 
í bænum af veiðum og vinnslu. Í yf-
irliti sem Ingi Tómasson bæjarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins setti saman 
vorið 2012, kemur fram að 10-14 
fiskvinnslur hafi þá verið starfandi í 
bænum, með afköst upp á 12.000 til 
15.000 tonn af hráefni. 

Mikil umsvif eru í kringum sjávarút-
veginn í bænum, bæði bein og óbein, 
eins og raunar hefur lengi verið, þótt 
atvinnulíf bæjarins einkennist ef til vill 
ekki sama mæli og áður af sjávarútvegi. 

Sjá umfjöllun um  
sjómannadaginn bls. 4 og 6.

Karólína Eiríksdóttir bæjarlistamaður Garðabæjar.
Mynd: Valdimar Tryggvi Kristófersson / gardabaer.is
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Skólaþróun 
í Hafnarfirði
Nú nýverið tók ég þátt í um-

ræðu á Facebook. Þráðurinn 
hófst þar sem foreldri barns í 

grunnskóla Hjallastefnunnar í Hafnarf-
irði, fagnaði því eðlilega að börnin hans 
hefðu unnið enn einn sigurinn þar sem 
miðstig barnaskóla Hjallastefnunnar 
væri komið til að vera í Hafnarfirði. 
Foreldrið er trúlega að fagna í kjölfar 
fréttar af heimasíðu Hjallastefnunnar. 

Á þræðinum erum ég og fleiri 
spurðir spjörunum úr. Mig langar að 
gera tvennt með þessari grein hér: 1. 
Útskýra af hverju mér finnst ótíma-
bært að „fagna“ líkt og foreldrið og 
ábyrgðarmaður heimasíðu Hjalla gera 
og hvað mér finnst sérkennilegt við það 
ferli sem er farið af stað og varðar ósk 

um afnot Hjallastefnunnar af húnæði 
bæjarins sem er nú umsjón tveggja 
annarra skólastofnanna 2. Útskýra af 
hverju mér finnst þetta slæm ráðstöfun. 
3. Segja frá því hvernig ég er ekki á móti 
rekstrarformi heldur nýfrjálshyggju í 
skólastarfi. 

Fyrst að fyrsta atriðinu. Það er svo að 
allt hefur sinn aðdraganda, sinn tíma. 
Miðað við fundargerðir fræðsluráðs, 
þá hefur þann 4.5.2015 verið tekið 
fyrir erindi í fræðsluráði Hafnar-
fjarðar frá Hjallastefnunni um að fá 
afnot af húsnæði Engidalsskóla (svo) 
fyrir skólastarf 5. og 6. bekkjar á vegum 
Hjallastefnunnar. Niðurstaða ráðsins 
var eftirfarandi: 

„Fræðsluráð felur fræðslustjóra, 

í samstarfi við Fasteignafélagið, að 
ganga til viðræðna við hlutaðeigandi 
um mögulega útleigu á húsnæði Víði-
staðaskóla í Engidal.“

Í kjölfar þeirra frétta sem ég gat um 
hér að ofan á heimasíðu barnaskól-
ans virðist vera að samið hafi verið 
um útleigu til Hjallastefnunnar. En er 
það rétt stjórnsýsla? Hefur ekki fast-
eignafélagið ásamt fræslustjóra lofað 
einhverju án umboðs? Eða misskildu 
forsvarsfólk Hjallastefnunnar eitthvað? 
Ekki virðist svo vera ef rétt er haft eftir 
formanni fræðsluráðs í fréttablaðinu 
þann 1. júní síðastliðinn. Þar segir for-
maður fræðsluráðs að allt“…hafi verið 
gert í góðu samráði við leikskólastjora 
og skólastjóra.“ En ef viðbrögð skóla-
ráðs Víðistaðaskóla og formanns þess, 
sem er skólastjóri Víðistaðaskóla og sá 
hinn sami og vísað var til, eru skoðuð 
sést að réttu máli hefur verið hallað 
af formanni fræðsluráðs. Enn ljósara 
verður samráðsleysið þegar umsögn 
foreldrafélags og foreldraráðs Álfabergs 
eru skoðuð. Það er í það minnsta of-
mælt að samráðið hafi verið gott. áði 
við leikskólastjóra og skólastjóra.“ 
Eftir að hafa lesið umsagnir skólaráðs 
Víðistaðaskóla þar sem skólastjórinn 
er formaður, og umsögn foreldraráðs 
og foreldrafélags Álfabergs, en þær 
tvær stofnanir starfa í þessu sama 
húsnæði, sést vel að þarna hefur for-
maður fræðsluráðs ekki farið rétt með 
sannleikann. 

Það er ljóst að við ákvörðun á borð 
við þess þurfa fleiri að koma að málum. 
Í lögum um grunnskóla er til að mynda 
getið um skólaráð, sem skal fá til um-
sagnar“áætlanir um fyrirhugaðar meiri 
háttar breytingar á skólahaldi og starf-
semi skóla áður en endanleg ákvörðun 
um þær er tekin.“ Að auki er reyndar 
bæði minnst á foreldrafélag og nem-
endafélag. Er ekki lýðræðislegra að 
spyrja þau álits einnig, þótt það sé ekki 
lögbundið eins og í tilviki skólaráða? 

Víkjum þá að síðara atriðinu, af 
hverju er þetta slæm ráðstöfun að 
mínu áliti. 

Ég held í fyrsta lagi að það skólastarf 
sem fyrir er muni líða fyrir þetta. Það 
mun þurfa að taka breytingum vegna 
samneytis sins við Hjallaskólann, 
líkt og skólastarf Hjallaskólans þarf 
að taka breytingum vegna samneytis 

sins við skólana tvo sem eru þar fyrir. 
Það þróunarstarf sem hefur verið í 
uppbyggingu á staðnum og samvinna 
skólanna þar þarf að taka breytingum 
og skólatilboð frá tveggja ára aldri upp í 
níu ára, á vegum opinberra aðila verður 
síður að veruleika. 

Það er flókið að vinna með tvenns 
konar mismunandi skólabrag tveggja 
ólíkra skóla á sama stað. Það þyrfti 
að fara af stað samvinna og skólaþró-
unarvinna um það hvernig skólabragur 
skólans væri, því hann þarf að vera einn 
í skólum með svo náið samneyti. Það 
yrði reyndar svo að úr yrði í sjálfu sér 
einn skóli að því leyti. Hvor skólanna 
ætti þá að hafa úrslitaatkvæði í deilu-
málum sem um skólabraginn kunna 
að snúa? 

Í þriðja lagi, og þau rök tíndi ég ekki 
til á þræði þeim sem ég vísað til hér í 
upphafi. Ég hef verið spurður að því 
hvort ég sé á móti einkarekstri. Og 
því er til að svara að það er ég ekki 
– rekstrarform eru ekki til þess að 
vera á móti eða með. Hins vegar er ég 
andvígur nýfrjálshyggjunnar sem felst 
meðal annars í einkarekstrinum, vegna 
þess að hættan er sú að hún leiði til 
félagslegs ranglætis. Og ég er á móti 
félagslegu ranglæti. Þess vegna geld ég 
varhug við nýfrjálshyggjunni, og undir 
nýfrjálshyggju fellur til að mynda sú 
aðgerð sem hér er til umræðu – það 
er að segja ef við aukum en frekar veg 
einkaskólanna í Hafnarfirði. 
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Dómur Hæstaréttar í máli níu Hraunavina markar nokkur tímamót. 
Eins og fram kemur í máli Skúla Bjarnasonar lögmanns þeirra hér í 
blaðinu, tekur Hæstiréttur undir náttúruverndarrök. Refsing fólksins 

er efnislega felld niður.

Þótt hér hafi orðið ákveðnar lyktir, þá er spurningum í málinu enn ósvarað. 
Það eru spurningar sem lúta að framgöngu lögreglu.

Níu einstaklingar sættu handtökum, ákærum, áhyggjum, kostnaði og dómum. 
Eru þetta ofsóknir kerfisins gagnvart fólki sem mótmælti friðsamlega? Mótmælti 
framkvæmdum sem hefðu óafturkræf náttúruspjöll í för með sér og sem óvissa 
væri um hvort væru heimilar.

Því hefur ekki enn verið svarað hvernig á því stóð að allir þessir lögreglumenn 
voru staddir í hrauninu þennan morgun. Lögreglumenn kunna jafnvel að hafa 
verið fleiri en þau sem söfnuðust saman snemma dags til friðsamlegra mótmæla.

Spennan var allnokkur þá um morguninn. Auðvitað hjá fólkinu sem þar settist 
niður. En ekki síst hjá lögreglumönnum. Það blasti við öllum og ég fékk reyndar 
að finna það af eigin raun. Ég var þarna við störf, ræddi við fólk og tók myndir.

Eins og áður við svona aðstæður gerði ég grein fyrir mér við vettvangsstjóra 
lögreglu. Gekk svo til starfa. Eftir nokkra stund kom til mín lögreglumaður 
og skipaði mér burt. Útskýringar höfðu engin áhrif á viðkomandi. Heldur 
ekki sú staðreynd að kollegar mínir stóðu innar á svæðinu við sömu iðju, 
athugasemdalaust. 

Skýringar og spurningar virtust heldur pirra laganna vörð sem beitti þá handafl-
inu og ýtti mér, svo harkalega, að ég missti jafnvægið og var næstum dottinn. 

Rétt er að halda svona atvikum til haga, þótt langt sé um liðið. 

Eftir margra mánaða þvæling í kerfinu hafa níu Hraunavinir, sem voru teknir 
úr hópi tuga einstaklinga sem lögregla tók höndum, verið sakfelldir fyrir að 
hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Nú stendur það skýrt í lögunum að það eigi 
fólk að gera. En verða þau fyrirmæli ekki að styðjast við skýr og skiljanleg rök? 
Stundum er eins og fyrirmælin skýrist aðeins af duttlungum eða dagsformi. 
Ekki endilega einstaklinga, heldur líka þegar „kerfið“ ákveður að sækja hóp 
fólks alla leið í Hæstarétt.

Svo höfum við litlu dæmin eins og mitt hér að ofan. Og hvað annað átti sér 
stað í miðborg Reykjavíkur á dögunum, þegar lögreglumaður bannaði manni 
að taka myndir af rútu sem var við það að bakka á húsið hans? 

Ingimar Karl Helgason

Dagsform  
og duttlungar

Leiðari

Höfundur er

Gestur Svavarsson

Íbúi í norðurbæ Hafnarfjarðar og 

varamaður í fræðsluráði fyrir VG

Fjölbreytt hátíðahöld í Hafnarfirði á sunnudag:

Sjómannadagurinn framundan
Sjómannadagurinn verður haldinn 

hátíðlegur í Hafnarfirði á sunnu-
dag, en hann er ávallt haldinn 

fyrsta sunnudaginn í júní. Þá koma skip 
og bátar í land og alla jafna mikið stuð 
alla helgina. Haldið hefur verið upp á 
daginn í bænum síðan árið 1953 enda 
sjósókn og fiskvinnsla verið undirstaða 
í bænum frá upphafi.

Fjölbreytt dagskrá verður á vegum 
Hafnarfjarðarbæjar á sjálfan Sjó-
mannadaginn, sunnudag, og verða 
viðburðir víða um bæinn frá morgni 
til kvölds.

Dagskrá:
Kl. 8 Fánar dregnir að húni.
Kl. 10 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur 
við Hrafnistu.
Kl. 10.30 Blómsveigur lagður að minn-
isvarða við
Víðistaðakirkju um horfna sjómenn

Kl. 11 Sjómannamessa í Fríkirkjunni 
í Hafnarfirði.
Kl. 13-16 Hátíðardagskrá Flens-
borgarhöfn:
Kl. 13-16 Skemmtisigling fjöl-
skyldunnar – lagt af stað á hálftíma 
fresti
Kl.  13:30 Brúðubíllinn skemmtir 
krökkunum og fjölskyldum þeirra.
Kl. 14:30 Kappróður.  Fjöldi sveita 
keppir um hinn eftirsótta róðrarbikar
Kl. 14-16 Setning, heiðrun og 
skemmtidagskrá á sviði:

13:50 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
14:00 Setning, heiðrun sjómanna
14:30 Einar Mikael sýnir töfrabrögð
14:50 Listdansskóli Hafnarfjarðar
15:05 Solla stirða og íþróttaálfurinn
15:30 Dasbandið og verðlaunaaf-
hending í kappróðrarkeppni.

Á hátíðarsvæðinu verður slökkvibíll 

og búnaður Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins til sýnis, leiktæki Björgunar-
sveitar Hafnarfjarðar og fiskisúpa í 
boði Matbæjar. Þá verður boðið upp á 
einstakt listflug Björns Thoroddsen og 
þyrla sýnir björgunaraðgerð.   

Í Hafnarborg stendur yfir vinnu-
stofan; „Þinn staður, okkar umhverfi 
við Flensborgarhöfn“ og tengist verk-
efnið nýju skipulagi svæðisins og því 
viðeigandi að kynna sér þá sýningu á 
Sjómannadaginn.

Kíktu til okkar og í kaffi til Björg-
unarsveitar Hafnarfjarðar
Kl. 20 Tónleikar í Hafnarborg með al-
þjóðlegum tangóhóp sem leikur tangóa 
eftir Astor Piazzolla og fleiri.  Guido 
Bäumer, saxófónn, Aladár Rácz píanó, 
Hávarður Tryggvason kontrabassi og 
Krzysztof Olczak harmónikka. Miða-
verð 2000 kr., 1000 kr. fyrir eldri borg-
ara, öryrkja og námsmenn.



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
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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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Hvaleyrarbraut

Melabraut

Brekkutröð 

Brekkutröð 1 - 220 Hafnar�örður
Sími 565 1944 - Fax 555 1945

Gsm 891 9524 - hagstal@simnet.is

Grétar Guðnason
Vélfræðingur

Ryðfrí, ál, blikk og almenn sérsmíði
Pólýhúðum felgur og aðra málmhluti

Brekkutröð 1 - 220 Hafnar�örður
Sími 565 1944 - Fax 555 1945

Gsm 692 1829 - hagstal@simnet.is

Guðni Guðnason
Vélvirkjameistari

Ryðfrí, ál, blikk og almenn sérsmíði
Pólýhúðum felgur og aðra málmhluti

Brekkutröð 1 - 220 Hafnarfjörður - Sími 565 1944 - Fax 555 1945
hagstal@simnet.is

Pólyhúðum og blásum felgur og aðra málmhluti,  
vönduð og góð vinna

11 ára reynsla

Útvarpsmessa og menningarhús
Sjómennska og fiskvinnsla eiga sér djúpar rætur í Hafnarfirði. Enda þótt 
margt hafi breyst í alda og áratuganna rás er sjávarútvegur og tengd starf-
semi áberandi og ákaflega mikilvæg í hafnfirsku efnahagslífi. Sjórinn hefur 
verið stundaður hér öldum saman, eins og raunar víða um Faxaflóann, 
en í Hafnarfirði varð til öflugur bær með útgerð og verslun, umfangsmiklu 
menningarstarfi, blaðaútgáfu og lengi mætti áfram telja og mikilvægt 
samband við útlönd. 

Enda þótt heldur hafi dregist saman 
aflaheimildnar í bænum á allra síð-
ustu misserum og flestir bæjarbúar 
vinni við annað en sjómennsku og 
fiskvinnslu, þá taka allir sem geta þátt 
í hátíðahöldum Sjómannadagsins, 
sem iðulega fara fram fyrsta sunnu-
dag í júní, og minnast mikilvægis 
sjósóknarinnar fyrir samfélagið allt. 
Einnig að minnast þeirra sem hafið 
hefur tekið og koma saman til að 
gleðjast. En útvarp og ferðaþjónusta. 
Af hverju þessi inngangur um sjósókn 
í blaðagrein með slíku heiti? 
Hér verður stuttlega fjallað um tvennt 
sem við tengjum alla jafna ekki við 
fiskveiðar og -vinnslu en eru samt sem 
áður hluti af þeirri sögu sem og mik-
ilvægri menningarsögu Hafnarfjarðar 
og raunar landsins alls þegar að er gáð.

Sjómannamessan
Svo háttar til að fyrsta messa sem send 
var út á öldum ljósvakans hér á landi 
var sjómannaguðsþjónusta sem haldin 
var í Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Þetta 
var 31. Janúar árið 1926. 

Fjallað er um þennan sögulega við-
burð í ágripi af sögu Fríkirkjunnar á 
vefsíðu hennar. Í upphafi þeirrar frá-
sagnar er vitnað í Öldina okkar: 

„Kl. 2 í dag heldur séra Ólafur Ólafs-
son sjómannaguðsþjónustu í Hafnar-
firði. Hefur útvarpsfélagið ákveðið að 
gera tilraun til að ná guðsþjónustunni 
í útvarpið og senda hana út. Er þess 
vænzt, að hún nái til togaranna, sem 
eru á veiðum, en flestir þeirra hafa 
gjallarhorn. 

Er símþráður lagður í kirkjuna og 
áhald sett þar, er tekur við ræðunni og 
söngnum og ber til útvarpsstöðvar-
innar á Melunum. Er fróðlegt að vita, 
hvernig þessi tilraun tekst, því þetta er 
í fyrsta skipti, sem reynt er að senda 
hér út ræðu.“

Og þann 3. febrúar segir svo frá skv. 
Öldinni okkar: 
„Ræða sér Ólafs Ólafssonar frá Frí-
kirkjunni í Hafnarfirði, sú er hann 
talaði í útvarpið á sunnudaginn, mun 
hafa heyrzt mjög víða og langt. T.d. 
heyrðist hún vel á Gulltoppi vestur 

á Hala. Apríl heyrði og greinilega til 
ræðumanns, en skipið var 200 sjó-
mílur suðaustur af Vestmannaeyjum.“

Útvarpsstöðin sem flutti boðskap sr. 
Ólafs svo víða var einkaframtak þeirra 
Ottos B. Arnar símaverkfræðings og 
Lárusar Jóhannessonar lögfræðings 
sem óskuðu eftir því að fá sérleyfi til 
útvarpsrekstrar árið 1926 þar sem ljóst 
var að ríkið kæmi ekki slíkri starfsemi 
á fót í bráð. Félag þeirra í Reykjavík 
fékk slíkt leyfi þetta ár en reglulegar 
útvarpssendingar hófust þó ekki fyrr 
en nokkru eftir að sjómannamessunni 
var útvarpað þarna í ársbyrjun eða 
þann 18. mars, 1926. Sendir stöðv-
arinnar var í loftskeytastöðinni á 
Melunum í Reykjavík,“ segir á Frí-
kirkjuvefnum. 

Sjómannamessa verður svo í kirkj-
unni, að gömlum sið, á sunnudaginn. 

Menningarhús
Byggðasafn Hafnarfjarðar heldur 
utan um mikilvæg menningarverð-
mæti. Hluti þeirra er fólginn í ljós-
myndunum sem hér eru birtar með 
góðfúslegu leyfi safnsins, en einnig í 
viðhaldi og öflugri kynningu á húsum 
sem í sjálfum sér eru mikilvægar heim-
ildir um sögu Hafnarfjarðar, og líka 
sjósóknar í bænum. 
Ágrip af sögu og uppruna tveggja húsa 

í bænum veitir innsýn í þátt útgerðar 
og verslunar í sögu bæjarins, og minnir 
jafnframt á rík tengsl við önnur lönd.

Sívertsens-húsið er elsta hús Hafnar-
fjarðar, byggt á árunum 1803-1805 af 
Bjarna Sívertsen. Hann var mikill 
athafnamaður í Hafnarfirði á árunum 
1794-1830 og rak þá útgerð, verslun 
og skipasmíðastöð í bænum. Bjarni 
var einn af fyrstu Íslendingunum 
til að fá verslunarleyfi hér á landi 
eftir daga einokunarverslunarinnar 
og hefur fengið viðurnefnið „faðir 
Hafnarfjarðar”. Húsið hefur verið 
gert upp í upprunalega mynd og er 
þar sýnt hvernig yfirstéttarfjölskylda í 
Hafnarfirði bjó í byrjun 19. aldar, auk 
þess sem varpað er ljósi á merkilega 
sögu Bjarna Sívertsens og fjölskyldu 

hans, segir Byggðasafnið í kynningu 
á húsinu. 

Bungalowið var byggt sem íbúðar-
hús fyrir skosku bræðurna Harry og 
Douglas Bookless árið 1918 en þeir 
ráku umfangsmikla útgerð frá Hafnar-
firði á fyrri hluta 20. aldar. Þeir voru 
áhrifamiklir og langstærstu atvinnu-
rekendur í bænum um árabil. 

Eftir daga Bookless Bros tók annað 
breskt fyrirtæki, Hellyer Bros Ltd, frá 
Hull við eignum fyrirtækisins og rak 
blómlega útgerð um tíma. Húsið var 
opnað eftir endurbætur árið 2008 og 
er þar að finna sýningu um tímabil er-
lendu útgerðanna í Hafnarfirði á fyrri 
hluta 20. aldar auk þess sem þar má sjá 
stássstofu þeirra Booklessbræðra, eins 
og segir í kynningu Byggðasafnsins.

Hafnfirðingar hafa um áratugaskeið haldið Sjómannadaginn hátiðlegan. Hér má sjá gamla mynd úr bænum við slíkt  
tækifæri, en ekki er vitað  hvenær myndin var tekin. Mynd: Byggðasafn Hafnarfjarðar

 Það er nóg um að vera á sjómannadaginn eins og sjá má á þessari mynd sem 
Már Sveinbjörnsson tók á hátíðinni í fyrra.  Mynd: Már Sveinbjörnsson.

Bátarnir skríða yfir öldurnar til að 
sækja gullið í greipar Ægis. 

Mynd: Byggðasafn Hafnarfjarðar.

Mikil þátttaka hefur ávallt verið í viðburðum sjómannadagsins í Hafnarfirði. 

Mynd: Byggðasafn Hafnarfjarðar
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Víkingahátíð í Hafnarfirði 
12.- 17. júní 2015

Víkingahátíð í Hafnarfirði 
12.- 17. júní 2015

Dagskrá Víkingahátíðar 2015

Nú líður að því að 20. hátíðin verði sett og að vanda verður hún fjölbreytt. 
Dágóður hópur erlendra víkinga kemur til okkar, sumir í 20. skipti. 
Víkingarnir eru sögumenn, götulistamenn, handverksmenn sem bæði 
höggva í steina og tré og berja glóandi járn, bardagamenn og bogamenn 
svo eitthvað sé nefnt. Víkingahópurinn Rimmugýgur og fjöldinn allur af 
víkingum víðsvegar af landinu hefur boðað komu sína hingað til okkar.  Á 
þriðja hundrað víkingar verða á svæðinu þegar mest lætur og fjölhæfir 
eru þeir eins og sjá má af upptalningunni hér að framan.

Að lokum vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum árin 
en lógóin þeirra má sjá í dagskránni. Þeir hafa ekki brugðist og eru búnir 
að standa með okkur í gegnum öll árin og verður þeim seint fullþakkað.

Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki víkinga og 
halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma.

Gleðilega Víkingahátíð
Jóhannes Viðar Bjarnason

Föstudagur 12. júní
13:00 Markaður opnaður, opnunarathöfn
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Hljómsveitin Krauka spilar
15:00 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
16:00 Bardagasýning
16:30 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
17:00 Bogfimi og axakast
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
17:30 Markaði lokað fyrir almenning
18:00 Einkasamkvæmi
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
23:30 Dansleikur með Ingó veðurguð
03:00 Lokun

Laugardagur 13. júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður heims
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður heims
15:00 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
15:30 Hljómsveitin Krauka spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
16:30 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
17:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður heims
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
23:30 Dansleikur með Ingó veðurguð

03:00 Lokun

Sunnudagur 14. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
15:00 Hljómsveitin Krauka spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
17:30 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
01:00 Lokun

Mánudagur 15. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
15:00 Hljómsveitin Hrafnagaldur spilar
15:30 Mas-wrestling (planka keflis tog)
16:30 Bardagasýning
17:00 Bogfimi og axakast
18:00 Víkingasveitin spilar
18:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:00 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsv. Hrafnagaldri
01:00 Lokun

Þriðjudagur 16 júní
13:00 Markaður opnaður

13:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:30 Mas-wrestling (planka keflis tog)
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 Hljómsveitin Hrafnagaldur spilar
17:45 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
18:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
18:00 Víkingasveitin spilar
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:00 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsv. Hrafnagaldri
23:30 Dansleikur með Ingó veðurguð
03:00 Lokun

Miðvikudagur 17. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Sagnaþulir í hellinum á hótelinu
15:30 Mas-wrestling (planka keflis tog)
15:30  Hljómsveitin Hrafnagaldur spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 Hljómsveitin Hrafnagaldur spilar
17:30 Sagnaþulir í hellinum
18:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
18:00 Víkingasveitin spilar
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
21:30 Kveðjuathöfn hjá víkingunum við eldstæðið
22:30 Kveðjupartý hjá víkingunum
01:00 Lokun

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna
12. til 17. júní 2015

Víkingamarkaður, handverks- og 
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma, 
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn, 

víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka 

að hætti víkinga, dansleikir og fleira. 

HOTEL
& Restaurants

 

Kynnir á Víkingahátíðinni er Steinn Ármann
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Mikil andstaða íbúa og samtaka við 
háspennulínur út  gegnum Hafnarfjörð
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 flutningskerfi, 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 
framkvæmdaleyfi. Hún fari um 
íbúðabyggð, og valdi óafturkræfum 
spjöllum á hraunum í Almenning. 
Línurnar muni líka valda íbúum veru-
legum truflunum; vegna rafmengunar, 
hávaða, 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 þekkingu 
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 búseturösk-
unar,“ 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 nátt-
úruverndarlögum, á vatnsverndar-
svæði í mikilli nálægð við brunnsvæði 
vatnsverndar og hverfisverndarsvæði. 
Lagt er til að Hafnarfjaðrarbær geri 
þegar í stað kröfu um að Suðurnesja-
lína verði lögð í jörð með vegum sem 
og allar raflínur innan bæjarins. 

Samtökn benda raunar á mjög 
áhugaverðan þátt í allri þessari 
vinnu. Nefnilega að ekki nægi að 
hafa grenndarkynningu 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 
nýjustu raforkus-pánni. Fullyrða sam-
tökin 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. 

Háspennumöstur þykja fólki óspennandi nágrannar. íbúar gera fjölmargar athugasemdir við fyrirhugaða Suðurnesja-
línu í landi Hafnarfjarðar auk þess sem gerðar eru alvarlegar athugasemdir við málsmeðferð, en í athugasemdum er 
talið að kynna hefði þurft málið mun ítarlegar fyrir íbúum bæjarins.
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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 upp-
byggingu 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 
fyrirhugaðrar uppbyggingu. Ódýrari 
lausnir eru í boði en Sorpa kaus að 
leita ekki á þær slóðir. Á gögnum máls-
ins má sjá að ekki stendur steinn yfir 
steini í verklagi Sorpu. Fyrirætluð upp-
bygging uppfyllti ekki stefnumótun 

sveitarfelagana sem eiga Sorpu. Þarfir 
voru ekki nægilega vel skylgreindar 
né voru þær skýrar og aðgengilegar. 
Ákvörðun um uppbygginguna var 
taldist ekki rétt birt Þá tókst Sorpu 
ekki að færa rök fyrir því hvers vegna 
fyrirtækið færi ekki í útboð vegna upp-
byggingarinnar. 

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

23Bændablaðið  |  fimmtudagur 7. júlí 2011

Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
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Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

ÚTTEKT

Hver er við stýrið? Stundum er eins og enginn beri ábyrgð á byggða-
samlögunum.
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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 nóv-
ember ársins 2013 þegar vinnuhópnum 
barst ósk frá Strætó um halda utan um 
útboð og umsýslu ferðaþjónustunnar. 
Svo virðist sem fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Strætó, Reynir Jónsson, 
hafi einhliða, eða því sem næst, tekið 
þá ákvörðun. Innleyðingin tókst í einu 
orði sagt hörmulega og röð mistaka 
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 innleyðingu - 
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 aðeins 
einn aðila í stjórn og fer ekki með for-
mannsstólinn. Í stjórn Strætó eru sex 
stjórnarmenn sem hver fer með at-
kvæðavægi í samræmi við íbúafjölda 
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 rekstrarkostnað-
arskiptingu, 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 ósam-
stíga í stefnu sinni í mörgum málum, 
þar sem hagsmunir þeirra væru svo 
ólíkir,“ segir í skýrslu innri endur-
skoðunar um byggðasamlögin þrjú. „Í 
dag er stundum erfitt að þoka mikil-
vægum 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 Sjálfstæðisflokk þá gagn-
rýndi minnihlutinn í Reykjavík póli-
tíska 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 Reykja-
vík sem ber ábyrgð á þessu máli,“ sagði 
Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæð-
isflokksins, í samtali við RÚV í miðjum 
stormi innleyðingarinnar. Oddvitinn sá 
ekki ástæðu til að minnast á þá stað-
reynda að þrír af sex stjórnarmönnum 
Strætó, þar á meðal formaðurinn, eru 
flokksfélagar Halldórs. Þá koma fimm 
af sex stjórnarmönnum úr meirihluta-
samstarfi 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 ábyrgðar-
keðja 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 hlutverk skv. samþykktum að 
móta stefnu fyrir sitt byggðasamlag 
og að sveitarfélögin eigi að treysta 
sínum fulltrúum í stjórnum til þess 
að meta hvenær sé þörf fyrir samráð 
við eigendur.“

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Rósa Guðbjartsdóttir situr í stjórn 
Sorpu fyrir Hafnarfjörð. Jóna Sæ-
mundsdóttir er fulltrúi Garðabæjar.

Einar Birkir Einarsson er fulltrúi 
Hafnarfjarðar  í stjórn Strætó. Gunnar 
Valur Gíslason er fulltrúi Garðabæjar.

Björn Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Sorpu.

Bryndís Haraldsdóttir úr Mosfellsbæ 
er stjórnarformaður Strætó.

Reynir Jónsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Strætó.

Starfsemi Sorpu er víða. Aðstaða Sorpu í Álfsnesi þar sem til stendur að reisa gas- og jarðgerðarstöð.
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„Hvorki heitt né kalt“ segir einn Hraunavina um niðurstöðu Hæstaréttar í Gálgahraunsmálinu: 

Algjörlega nýr tónn í
náttúruverndarmálum
„Ég held að þetta sé dálítill sigur, en 
ekki fullnaðarsigur,“ segir Ragnhildur 
Jónsdóttir, ein níu Hraunavina sem 
dæmd var í Hæstarétti á  dögunum 
vegna mótmælanna í Gálgahrauni 
haustið 2013. 

Sakfelling úr héraði var staðfest í Hæsta-
rétti en refsingunni, 100 þúsund króna 
sektargreiðslu, er frestað og fellur hún 
niður, haldi fólkið almennt skilorð í tvö 
ár. 

„Ég upplifði þetta sem hvorki heitt 
né kalt, hvorki já né nei. Eitthvað mitt 
á milli,“ segir Ragnhildur og bætir við 
því við að hún sé ánægð með alla sigra, 
hversu litlir sem þeir séu. 

Fram kemur í dómi Hæstaréttar að 
þótt fólkið hafi gengið „lengra en heimilt 
var“ þá hafi það á friðsaman hátt nýtt sér 
stjórnarskrárvarinn rétt til mótmæla. 
Litið sé til þess við ákvörðun refsingar, 
sem er skilorðsbundin sem fyrr segir, að 
vakað hafi fyrir fólkinu að standa vörð 
um náttúruverðmæti. 

Dómurinn staðfestir rétt
„Hann staðfestir að fólk hefur rétt til 
friðsamra mótmæla. Og að hinu leytinu, 
kannski í fyrsta skipti, er hlustað á þessi 
náttúruverndarrök sem málsbætur, í öllu 
falli. Þannig að það var hægt að falla í 
rauninni frá sektargreiðslunni, og skil-

orðsbinda ákvörðun refsingar,“ segir 
Skúli Bjarnason lögmaður Hraunavina 
um dóminn. „Þetta er algjörlega nýr tónn 
í þessum málum. Þarna voru þessi rök 
tilfærð fyrir mildun niðurstöðu að fólkið 
hefði verið að vernda náttúru.“
- Líturðu á þetta sem sigur? 

„Í öllu falli er hér hlustað á fólk það er 
ekki bara brunað yfir það, eins og gert 
var í héraði. Þar var þetta algerlega fer-
kantað: Gegn löggunni eða ekki. Þarna 
var blandað inn í þetta þessum sjónar-
miðum. Og þessi niðurstaða að fresta 
ákvörðun refstingar, sem er auðvitað 
afar milt og óvenjulegt form á refsidómi, 
það helgast af því að það er rökstutt með 
þessum náttúruverndarsjónamiðum 
meðal annars.“

Hins vegar standi sakfellingin sem 
slík, fyrir að hlýða ekki fyrirmælum 
lögreglu. 

Fallegur haustdagur 
Blaðamaður var staddur í Gálgahrauni 
þennan dag í síðari hluta október 2013, 
til að skrásetja þennan atburð, þegar 
boðað hafði verið til mótmæla gegn 
vegagerð í gegnum Gálgahraun, sem 
Vegagerðin vildi þá kalla Garðahraun. 

Þar var nokkur hópur kominn saman 
á köldum en björtum haustdegi. Vinnu-
svæði var afmarkað með keilum og 
snæri. Fólki var skipað að færa sig meðan 

það var gert og urðu allir við því. Komu 
sér fyrir utan við afmarkað svæðið, settist 
niður og drakk kaffi úr brúsa (eða te). 

Fólkið taldi sig vera í fullum rétti, ekki 
bara til að vernda náttúru af hugsjón, 
heldur einnig á þeim grundvelli að vafi 
léki á lögmæti framkvæmdanna. 

Í einu meginhlutverkinu þennan 
morgun var gríðarstór gul jarðýta. Hún 
var sett í gang og ekið gegnum hraunið, 
í fylgd fjölmargra svartklæddra lög-
reglumanna. Ekki var annað að sjá en 
að lögreglumenn væru síst færri en þeir 
sem vildu vernda hraunið, jafnvel fleiri. 

Girt inni á vinnusvæði
Þá gerist það að aftur er ákveðið að 
færa út mörk „vinnusvæðisins“. En nú 
vildi fólkið ekki færa sig. Það hefði 
þegar orðið við tilmælum um að færa 
sig út fyrir svæðið. Ekki gengi að færa 
mörkin bara utar og utar. Mörk vinnu-
svæðis voru samt færð og fólkið þannig 
girt innan þeirra. Í kjölfarið hóf lögregla 
að bera fólk í burtu. Fjölmiðlar fylgdust 
með. Enginn mótmælenda spyrnti við 
handtöku eða barðist gegn aðgerðum 
lögreglu svo séð yrði. Reyndi hins vegar 
að sitja sem fastast og eitthvað var um 
að fólk mótmælti í orðum þegar það var 
borið í burtu og niður á grasbala. 

Tugir voru handteknir og bornir í 
burtu. En síðan voru ýmsir sem ekki 

aðeins voru bornir niður á grasbalann 
út fyrir svæðið, heldur einnig inn í lög-
reglubíl og þaðan í fangaklefa. Sumir 
sneru aftur í hraunið eftir þá vist. Voru 
handteknir aftur og ákærðir. 

Hlýddu ekki fyrirmælum
Jón H. B. Snorrason, saksóknari lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sagði 
við Reykjavík vikublað þegar blaðið 
sagði frá ákærum á hendur fólkinu 
nokkrum mánuðum síðar, að ákært væri 
fyrir að neita að hlýða fyrirmælum lög-
reglu. Fyrir það var á endanum dæmt 
og sú niðurstaða staðfest í Hæstarétti 
fyrir fáum dögum. Jón tók þá fram að 

ekki væri ákært fyrir mótmælin sé slík. 
Fólk hefði rétt til þess en ætti að hlýða 
fyrirmælum. 
- En nú handtók lögregla tugi manna 
þennan dag, einmitt fyrir að hlýða ekki 
fyrirmælum og yfirgefa vinnusvæðið. Á 
að skilja það svo að allir sem voru hand-
teknir verði ákærðir? 

„Það getur vel verið að það hafi þurft 
að hafa afskipti af einhverjum, leiða hann 
í burtu, og hann hafi eftir það látið sér 
segjast,“ segir Jón. Þá sé kannski ekki 
gert meira í málinu. Öðru máli kunni 
að gegna þegar fólk hafi komið aftur, 
sagði Jón H. B. Snorrason. Gunnsteinn 
Ólafsson, formaður Hraunavina og einn 
hinna dæmdu, sagði þá að þessar að-
gerðir lögreglu hefðu verið utan við allt 
sem heitir meðalhóf. 

Aðrir sem voru ákærðir lýsti mikilli 
sorg og vantrú á yfirvöld eftir að ákærur 
voru birtar. Spurt var um lögregluríkið og 
hverni stæði á því að allir þessir lögreglu-
menn hefðu verið á staðnum þennan dag. 

Síðan var fólkið sakfellt í Héraðs-
dómi Reykjaness og dæmt til að greiða 
100 þúsund króna sekt. Fólkið neitaði 
að sætta sig við þær málalyktir og tók 
Hæstiréttur málið fyrir, með þeirri 
niðurstöðu sem að framan greinir.

Gunnsteinn Ólafsson, Lárus Vilhjálmsson, Skúli Bjarnason og Ragnhildur 
Jónsdóttir fara yfir dóm Hæstaréttar í síðustu viku.  Mynd: Pressphotos.biz.

Ómar borinn í burtu.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
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Stálskip ehf Hvalur
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Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

C=0 / M=70 / Y=89 /K= 0 Pantone 165 C

Okkar bakarí logo form

Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.
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Einkaskóli hagræðir í rekstri með því að innlima ríkisskóla: 

Ríkið sparar ekkert með einkavæðingu
Einkavæðing Iðnskólans í Hafnarfirði með innlimun í Tækniskólann, 
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. 

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 nýlega kemur fram að 
þótt ríkið spari ekki, þá sé fólgin hag-
ræðing 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 framhalds-
skólum“. Um störf kennara við skól-

ann 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 nem-
enda og starfsfólks, auk hagsmuna 27 
þúsund manna bæjarfélags. Aðeins er 
á vefsíðu mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins 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 
mögulega sameiningu við aðra skóla. 

Löngu ákveðið? 
Bent hefur verið á það í umfjöllun 
um þessi mál að líkur benda til þess 
að ákvörðun um að færa Tækni-
skólanum 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 yfirborðskennd. 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 Hafnarfjarðarbæjar til hús-
næðis Iðnskólans í Hafnarfirði. Hvað 
Hafnarfjörð varðar hafa ekki enn 
verið birt svör við því hvort bærinn 
verði bundinn af óuppsegjanlegum 
samningi um rífleg fjárframlög til 
húsnæðis 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.

ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Segja málið í ferli
Mennta- og menningamálaráðu-
neytið sendi frá sér yfirlýsingu þegar 
fréttir bárust af lögfræðiáliti Andra 
Árnasonar. Þar segir að ráðuneytið 
telji ekki að sameiningin 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 fjárlaga-
gerð. 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 full-
trúa í samráðshópi um framtíðar-
fyrirkomulag 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. 

Fjölbreytt nám hefur verið í Iðnskólanum í Hafnarfirði um langa hríð.

Illugi Gunnarsson heimsótti Tækni-
skólann í febrúar.



* gildir til 30. 06. 2017

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
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Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

Nú er einnig hægt að fá sjávarútvegslausnir í áskrift  á navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Heildstætt �árhagsbókhald

WiseFish hugbúnaður:
Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og drei�ng
Út�utningsker�

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft. 
Einu öruggasta og ö�ugasta gagnaveri í heimi.

Microsoft Azure

kr. 34.900 pr. mán.
án vsk

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk




