
Aðeins 65.030 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

Fyrir þínar
bestu stundir

MEIRA Á
dorma.is

SUMAR-
BÚSTAÐA

TILBOÐ

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

Frábær gjöf fyrir 
dömur á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð kr. 3390

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Lyf og heilsa; JL húsi, 
Kringlu og Austurveri, Minja, Snyrtivöru- 
búðin Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver, 
Reykjavíkur Apótek, Árbæjarapótek, 
Urðarapótek, Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup, 
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.

Barnastærð f. 3-9 ára kr. 3190

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
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Fjölbreytt atvinnulíf og sjávarútvegur en spurning um flugföll: 

Hvernig verður 
borgríkið Reykjavík?
Fram er komin tillaga um að Reykjavík 

verði sjálfstætt ríki. Hún kemur fram 
vegna frumvarps um að skipulags-

vald verði tekið af Reykjavík, nefnilega 
flugvellinum í Vatnsmýri. 

Færi svo að Reykjavík yrði borgríki, þá 

myndu 40 prósent íbúa landsins eiga þar 
heimili. Ef marka má spár yrðu íbúarnir 
rúmlega 140 þúsund árið 2030. Reykja-
víkurborg er blandað hagkerfi þjónustu, 
iðnaðar, stjórnsýslu, alþjóðaviskiptar, land-
búnaðar og sjávarútvegs. Borgin á töluvert 

byggingaland auk iðnaðarsvæða í jaðri 
borgarinnar. Borgríkið Reykjavík yrði því 
ekki aðþrengt með sama hætti og mörg 
önnur borgríki þegar kemur að landrými. 

Reykjavík er stærsti útgerðarbær lands-
ins þegar kemur að úthlutuðum kvóta, en 
HB Grandi og Brim eru í borginni. Sjávar-
útvegur hlyti að verða ein af meginatvinnu-
greinum í borgríkinu, en búast mætti við 
því að semja yrði um fiskveiðiheimildir frá 
grunni. Þá má spyrja hvort ríki án flug-
vallar yrði ekki mjög háð nágrannaríkinu 
Íslandi.  Sjá bls. 10-11.

Gamla höfnin mun iða af lífi á Hátíð hafsins sem stendur í dag og á morgun, sjómannadaginn. Tónlist, skemmtun og veitingastaðir á 
svæðinu gleðja gesti og gangandi með ýmsu góðgæti. Hátíðin hefst kl. 10.00 í dag þegar skipsflautur í Reykjavíkurhöfn þeyta Hátíð 
hafsins í höfn. Almennur opnunartími hátíðarinnar er kl. 11.00 – 17.00 báða dagana. Sjá bls. 12. Mynd: Jón Þorgeir Kristjánsson.
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Skráning stendur yfir í síma 
564 4030 og á tennishollin.is 

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í 
TENNIS FYRIR FULLORÐNA 

eru að hefjast

Upplýsingar & skráning  í síma 
564 4030 og á tfk.is 

TENNISÆFINGAR 
FYRIR 13-18 ÁRA

byrjendur í sumar 
virka daga kl. 16.30-18

Tennisfélag Kópavogs

Einkavæðing Iðnskólans í Hafnarfirði: 

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

skólanefnd Iðnskól-
ans í Hafnarfirði lýsir 

áhyggjum af sameiningu skólans við 
Tækniskólann í Reykjavík. 

Þau Jóhanna Axelsdóttir, Júlíus 
Karlsson, Kári Samúelsson og Sig-
ríður Anna Sigurðardóttir sendu 
frá sér yfirlýsingu í upphafi vik-
unna þar sem því var í fyrsta lagi 
mótmælt að samstaða hefði verið í 
skólanefndinni um sameininguna, 

en það hefði Bjarni Guðjón Bjarna-
son, 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 meirihlut-
inn að framtíð iðnnáms í Hafnarfirði 
sé verulega ógnað með þessari ráð-
stöfun. Skoðun okkar er að þegar til 
lengdar lætur sé hætt við að iðnnám 
flytjist frá Hafnarfirði og að tæki-
færum 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. “

Fjölgun í grunnskólunum
Von er á því að 1.700 börn hefji 

skólagöngu í grunnskólum borg-
arinnar næsta haust. Skólarnir verða 
settir 24. ágúst. Börnum í grunn-
skólunum fjölgar nokkuð milli ára, 

um 400 börn. Í útskriftarárganginum, 
10. bekk, eru um 1.300 nemendur sem 
nú halda á vit nýrra verkefna. Skóla-
slit í grunnskólum borgarinnar verða í 
næstu viku dagana 9. og 10. júní.

Frístundaheimili Reykjavíkurborgar: 

Almenn ánægja foreldra
87% foreldra sem eiga barn á frí-

stundaheimilum borgarinnar eru 
mjög eða frekar ánægð með þá 

þjónustu sem börn þeirra fá. 
Næstum allir eða 94% foreldra telja 

að barninu þeirra líði vel á frístunda-
heimilinu og 90% eru ánægð með sam-
skipti við starfsfólkið. Þá eru 82% for-
eldra ánægð með viðfangsefni barnsins 
á frístundaheimilinu, en minnst ánægja 
er með húsnæði eða 62% að jafnaði. 
Þetta kemur fram í könnun sem gerð 
var meðal foreldra barna á frístunda-
heimilum en fjallað eru um hana á vef 
borgarinnar. 

Þeir foreldrar sem voru ánægðastir 
með frístundaheimilin töldu við-
fangsefnin fjölbreytt og áhugaverð, 
voru ánægð með aðstöðu frístunda-
heimilisins, viðmót starfsfólks og um-
hyggju þeirra í garð barnsins. 

Óánægju foreldra má helst tengja 
við að viðfangsefni séu ekki nægilega 
áhugaverð, skort á eftirliti og/eða ör-

yggi frístundaheimilis, leikaðstöðu og 
húsnæði, segir í umfjölluninni. 

Spurningakönnunin var send til 
foreldra 3.427 barna á frístundaheim-
ilum í febrúar og var svarhlutfallið 
57%. Niðurstöður könnunarinnar 
voru kynntar í skóla- og frístundaráði 

í vikunni. Niðurstöður könnunarinnar 
eru svipaðar því sem kom út úr könnun 
sem gerð var í hittiðfyrra. 

Niðurstöður hvers heimilis fyrir sig 
verða skoðaðar sérstaklega með hlið-
sjón af daglegu starfi og þörf á um-
bótum, segir í umfjöllun borgarinnar.

Frú Ragnheiður vill auka þjónustuna við skjólstæðinga: 

Neyslurými fyrir
fólk í sprautuneyslu
„Það sem við myndum vilja sjá fyrir 

okkur er skaðaminnkandi mið-
stöð þar sem eru nokkrar skaða-

minnkandi íhlutanir í því húsnæði. Þar 
á meðal yrði þar nálaskiptiþjónusta og 
frí heilsugæsla, sem gæti sinnt meiru 
en við getum á bílnum. Þá myndum 
við vilja sjá svokallað neyslurými. Fólk 
geti komið með sín eigin efni og notað 
í hreinu og öruggu umhverfi,“ segir 
Svala Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri 
Frú Ragnheiðar í samtali við Reykja-
vík vikublað. 

Frú Ragnheiður er heilsugæsla 
á hjólum sem rekin er af Rauða 
krossinum og er unnið af tugum sjálf-
boðaliða. Starfið fer fram í gömlum 

sjúkrabíl sem hefur verið endurinnrétt-
aður. Farið er á götur borgarinnar alla 
virka daga og heimilislausum og fólki 
í virkri sprautuneyslu veitt heilsugæsla 
og ýmis aðstoð. 

Frú Ragnheiður hlaut nýlega mann-
réttindaviðurkenningu Reykjavíkur-
borgar. Svala segir það mjög mikilvægt 
þar sem fólk á jaðri samfélagsins eigi 
sér fáa formælendur. „Það eru ekki 
margir sem tala þeirra máli, að það 
verði að auka heilsugæslu fyrir heim-
ilislausa eða koma til móts við þarfir 
fólks sem er í virkri sprautuneyslu. Þess 
vegna hefur það mikið gildi að Frú 
Ragheiður hafi fengið mannréttinda-
viðurkenninguna.“  Sjá viðtal bls. 7. 

Of sexí 
til að 
stjórna?
Það er komin ákveðin 

samfélagsleg krafa, sin-
fóníuhljómsveitir verða 

að vera í takt við það samfélag 
sem þær starfa og vinna í,“ segir 
Arna Kristín Einarsdóttir fram-
kvæmdastjóri Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands. Jöfn kynjahlut-
föll eru í hópi hljóðfærarleikara 
sveitarinnar, en hljómsveitar-
stjórnendur hafa hingað til allir 
verið karlkyns. 

Hljómsveitarstjóri Oslóarfíl-
harmóníunnar lét nýlega hafa 
eftir sér að það væri ekki gott að 
konur stjórnuðu hljómsveit því 
kvenlegur kynþokki gæti haft 
truflandi áhrif á hljóðfæraleik-
ara. Þessi viðhorf finnast víðar. 
Þannig hefur Barbara Hannigan, 
sem stýrt hefur hljómsveitum, 
verið gagnrýnd fyrir að hafa 
handleggina bera við þá iðju. 
 Sjá bls. 6. 

Enda þótt vorið hafi verið kalt, græni liturinn sé enn ekki ríkjandi á grasini 
og trén ekki laufguð er samt orðið tímbært að huga að því að slá og snyrta. 
Starfsfólk á vegum borgarinnar var við störf í Breiðholti á fimmtudagsmorgun, 
þar sem þessi sláttumaður beitti orfinu af kunnáttu.

Borgin tekur við Lindargötuskýlinu: 

Hátt hlutfall Pólverja
Fjórir af hverjum tíu sem sækja 

gistiskýlið við Lindargötu eru 
pólskumælandi. Þetta kemur 

fram í frétt Reykjavíkurborgar af yf-
irtöku borgarinnar á rekstri skýlisins. 
Fram kemur í fréttinni að þetta sé 
stærsta einstaka úrræðið fyrir utan-
garðsfólk í borginni. Markmiðið sé að 
veita húsnæðislausum karlmönnum 
næturgistingu. Þar fái karlarnir ráðgjöf 
og stuðning til að breyta aðstæðum 
sínum. Þá fái þeir aðstoð félagsráð-
gjafa á þjónustumiðstöð, ef þeir leita 
oft í skýlið. 

20 manns geta sofið í skýlinu segir í 
frétt borgarinnar, en hægt sé að fjölga 
rúmum ef þarf. Átta starfsmenn gangi 
þarna vaktir auk forstöðumanns. Einn 
þeirra talar bæði pólsku og íslensku 
segir í frétt borgarinnar. Þetta skipti 
máli þar sem 40 prósent skjólstæðinga 
nú um stundir séu pólskumælandi. 
Flestir þeirra kunni litla sem enga 
ensku og því sé þetta mikilvægt. Sam-
hjálp rak gistiskýlið áður, en í frétt 
borgarinnars egir að skjólstæðingar 
ættu ekki að verða variri við neinar 
breytingar. 

Á leið út í vorið. 1.300 nemendur úrskrifast úr grunnskólunum í næstu viku.

Hressir krakkar á einu af frístundaheimilum borgarinnar.

Gistiskýlið við Lindargötu. Borgin tekur nú við rekstrinum af Samhjálp.
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Átakafundur í Selja-
kirkju varðandi ónæði 
frá íbúðakjarna
Mi ð v i k u d a g s k v ö l d i ð 

20.5.2015, var haldinn mjög 
sérstakur og átakamikill 

íbúafundur í Seljakirkju í Breiðholti. 
Þar mættu um 200 manns í von um 
svör borgaryfirvalda vegna óljósra 
frétta um breytta starfsemi íbúðakjarn-
ans Rangárseli 16 – 20. Þar var áður 
íbúðavalkostur fyrir hreyfihamlaða 
sem vildu búa sjálfstætt en þurftu að-
stoð við daglegt líf. Sú starfsemi gekk 
vel, miðsvæðis og stutt í falleg útivist-
arsvæði þar sem börn, fullorðnir og 
aldraðir njóta veðursældar á góðviðr-
isdögum. Þarna eru tveir grunnskólar, 

tvær kirkjur, félagsmiðstöð, tveir leik-
skólar, skólasundlaug, dvalarheimili 
fyrir aldraða og íþróttahús. Mikil 
gangandi umferð barna, unglinga og 
fullorðinna. 

Allt í einu verða nágrannar íbúða-
kjarnans fyrir ýmsu ónæði og upplifa 
ógnandi framkomu nýrra íbúa íbúða-
kjarnans við heimili sín. Hvað er að 
gerast? Í hvað stefnir? Geta börnin 
verið örugg, ein úti að leik? Hvers 
vegna er lögreglan mætt á svæðið? 
Margar spurningar vöknuðu en fátt 
var um svör af hálfu þeirra sem haft var 
samband við hjá Reykjavíkuborg sem 

hafði fest kaup á íbúðakjarnanum og 
breytt starfseminni. Í ljós kom að þarna 
væri nú íbúðaúrræði fyrir fólk með 
samþætta fötlun, mögulega umtals-
verðar geðraskanir og hegðunarvanda, 
líka fyrir einstaka einstaklinga sem 
þyrftu sólarhringsgæslu starfsmanns. 
Í fjölþættu samfélagi þarf vissulega 
að vera rými fyrir íbúðaúrræði fyrir 
einstaklinga sem vegna fötlunar sinnar 
geta ekki búið sjálfstætt, einir, óstuddir 
og án eftirlits, en í þessu tilviki má deila 
um hvernig staðið var að málum. 

Hin nýja og breytta starfsemi íbúða-
kjarnans mun vera á umsjónarsviði vel-
ferðarsviðs Reykjavíkurborgar og því 
miður virðist vera sem þar hafi nokkuð 
verið kastað til höndum til verksins. 
Engar kynningar voru t.d. á breyttri 
starfsemi eða önnur upplýsingagjöf til 
næstu nágranna því slíkt er óþarft þar 
sem skipulagsbreytingar sem þessar 
falla ekki undir ákvæði um grenndar-
kynningu. 

Það var því ekki að undra að fólkið 
í hverfinu tók á það ráð að boða til 
fundar í Seljakirkju til að geta spurt 
frétta. Þrír fulltrúar á vegum borgar-
innar mættu á fundinn vegna íbúða-
kjarnans; hverfisstjóri Breiðholts, nýr 
umsjónarmaður íbúðakjarnans og 
formaður velferðarráðs. Öll stigu þau 
í ræðustól í Seljakirkju en skildu því 
miður eftir sig enn fleiri spurningar 

en svör. Þeir nágrannar íbúðakjarnans 
sem lýstu því ónæði sem þeir upplifðu 
fengu skömm fyrir frá fulltrúum borg-
arinnar. Hinsvegar óskuðu fulltrúar 

borgarinnar eftir góðu samstarfi við 
hverfisbúa og að nýjum íbúum íbúða-
kjarnans yrði gefinn tími til að aðlagast 
nýjum aðstæðum. Einn fulltrúa borgar-
innar stakk m.a. upp á nágrannavörslu 
af hálfu íbúanna í næsta nágrenni. Til-
lagan um nágrannavörsluna féll vægast 
sagt í grýttan jarðveg fundarmanna og 
vakti bæði undrun og hneykslan. 

Það hitnaði fljótt í kolunum þarna á 
fundinum þegar fulltrúar borgarinnar 
ásökuðu fundargesti hvað eftir annað 

Það var ótrúlegt að fylgjast með því þegar kona eftir konu kom fram og 
lýsti því að hafa verið beitt kynferðisofbeldi. Þessar frásagnir komu fram 
á Facebook síðunni Beauty tips og hafa þaðan komið inn í stærra rými. 

Tölfræðin hefur fyrir löngu sýnt að kynferðisofbeldi er algengt og óhugnanlega 
margar konur hafa orðið fyrir því. En á bak við tölfræðina eru manneskjur. 
Það vill stundum gleymast. En frásagnirnar sýna alvarleika og afleiðingar 
ofbeldisins og alvarlega þöggun og bælingu. Þær sýna líka samfélag sem 
bannar að rætt sé um þann sem beitir ofbeldinu. 

„Ég varð kvíðnari og kvíðnari. Ég varð veikari og veikari. Þar til að ég gat ekki 
sofið lengur.“ Þetta segir segir Erla Guðrún Gísladóttir í grein sem birtist á 
vefsíðunni Knúz.is í vikunni. Vinur hennar nauðgaði henni. Það tók hana 
meira en áratug að segja það upphátt með sjálfri sér. 

En þótt konur hafi margar stigið fram, þá hefur strax orðið vart við mótspyrnu. 
„Margar hafa heyrt frá fólki að þær eigi að eyða sögunum sínum, en með 
eigin krafti og hreyfinguna til stuðnings, hafa þær haft styrk til að standa á 
sínu. Samt sem áður mun þöggun nauðgunarmenningarinnar ekki hverfa á 
nokkrum dögum, og því er mikilvægt að konur haldi áfram. Segi stopp. Að 
við, sem samfélag, leyfum ekki okkur, né öðrum, að gefa gerendum það svig-
rúm sem þeir hafa í dag til að taka enga ábyrgð. Því það er þar sem þöggunin 
liggur, í því að við, sem samfélag, þorum ekki að taka gerendur til ábyrgðar,“ 
segir Elísabet Ýr Atladóttir í grein á Knúz.is í gær. Og hún krefst breytinga. 
Ábyrgð á kynferðisofbeldi sé nú á herðum þolandans. Það sé samfélagsleg 
krafa en gerendur nafnlausir og ábyrgðarlausir. Það gangi ekki og draga verði 
ofbeldismenn til ábyrgðar. Því eins og málum er núna háttað, þá þýði það 
einfaldlega að mönnum sé gert kleift að halda áfram að beita ofbeldi. 
Við hljótum að segja stopp.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Krafa um þögn

Kvennaþing
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingflokks-
formaður Sjálfstæðisflokksins, hefur lagt 
fram hugmynd um að eingöngu konur 
verði á þingi 2017-19. Þetta sé róttækt 
en yrði tveggja ára tilraun til að kanna 
hvort konur vinni öðruvísi en karlar. 
Margir hafa stutt hugmyndina en aðrir 
lýsa efasemdum. Hugmyndin er samt 
sem áður mjög áhugaverð. En tilhugsun 
um að gera tilraun um meirihlutaræði 
kvenna þykir stríða gegn öllum lög-
málum. Meirihlutaræði karla sem blasir 
við hvert sem litið er í samfélaginu og 
almennt ójafnvægi þykir hins vegar sjálf-
sagt, þótt það fari bæði gegn öllu siðferði 
og landslögum.  

Tímabært
Sú niðurstaða var birt í vikunni að tilefni 
væri til endurupptöku Guðmundar- og 
Geirfinnsmála. Það var löngu tímabær 
niðurstaða. Þótt fyrr hefði verið, en 
fjöldi fólks hlaut þunga dóma á grund-
velli játninga sem voru fengnar fram 
með harðræði og einangrun, jafnvel 
pyntingum. 

Umsátrið
Lögregla lét girða af hluta Hjallahverfis í 
Kópavogi í vikunni en talið var að maður 
væri þar vopnaður byssu inni í íbúð og 
hefði hleypt af. Umsátrið varði klukku-
stundum saman og höfðu báðar sjón-
varpsstöðvar beinar útsendingar af vett-
vangi í fréttatímum og netmiðlar fluttu 
regluleg tíðindi af stöðu mála. Svo kom 
á daginn að íbúðin sem byssumaðurinn 
var talin vera í reyndist vera mannlaus. 

Sammála?
Nýjustu kannanir sýna enn yfirburðar-
fylgi við Pírata. Samkvæmt frétt í Rík-
issjónvarpinu nýtur flokkurinn mests 
fylgist allra í öllum kjördæmum landsins, 
nema einu. Það er Norðausturkjördæmi. 
Þannig njóta Píratar sýnilega mests 
stuðnings í Norðvesturkjördæminu, 
en þar er valdamiðstöðin í Skagafirði. 
Almenningur í kjördæminu er kannski 
sammála ummælum Birgittu Jónsdóttur 
um mafíu, enda þótt enginn þori að segja 
það upphátt, hvorki á Sauðárkróki né 
annars staðar. Enda var með ummæl-
unum vísað til almennrar meðvirkni 
og ótta við ónefnda valdaklíku, en ekki 
verið að kalla Skagfirðinga glæpamenn, 
þótt sumir hafi túlkað ummælin svo. 

Ólöglegt
Fólk sem handtekið var í Gálgahrauni, 
þegar lögregla gekk fram af óvenjulegri 
hörku, gagnvart friðsömum mótmæl-
endum, hefur höfðað skaðabótamál gegn 
ríkinu. Fólkið, tíu manns, krefst tveggja 
milljóna króna bóta hvert, fyrir að hafa 
verið svipt frelsi og sett í fangaklefa. Í 
stefnu Ómars Ragnarssonar segir að 
handtökuskýrslur og sektargerðir hafi 
verið dagsettar þremur dögum fyrir 
mótmælin. Það vekur spurningar sem 
augljóslega þarfnast svara.

Skýrt og heiðarlegt
Megnið af „leiðréttingunni“ svonefndu 
50 milljarðar af 80 rennur úr ríkissjóði 
til efnasta þriðjungs landsmanna. Þetta 
sagði Oddný Harðardóttir, þingkona 
Samfylkingarinnar og fyrrverandi 
fjármálaráðherra í útvarpsþættinum 
Sprengisandi. Þetta er stórmál sem kallar 
á svör, ekki útúrsnúninga stjórnarþing-
manna á Alþingi. Aldrei hefur verið birt 
skýr og heiðarleg greinargerð fyrir því 
hvernig milljarðarnir 80 skiptast milli 
landsmanna. Hvernig ætli standi á því?

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Í því andrúmslofti sem nú ríkir á 
Landspítalanum er ekki hægt að segja 
að umhverfið sé heilandi. Þessum að-
stæðum verður að linna nú þegar, því 
annars er hætta á að illa fari. Ég krefst 
þess að ráðherra og ríkisstjórnin setj-
ist tafarlaust að samningaborði með 
heilbrigðisstarfsfólki í því augnamiði 

að leysa vandann 
sem fyrst og semja í 
þágu sjúklinga.“

- Ellen Calmon, 
formaður Öryrkja-

bandalagsins í grein 
í Fréttablaðinu. 

Samræmi?
Rétt um 50 þúsund manns höfðu 
undirritað áskorun til forseta Íslands 
um að „vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu 
hverjum þeim lögum sem Alþingi 
samþykkir þar sem fiskveiðiauð-
lindum er ráðstafað til lengri tíma 
en eins árs á meðan ekkert ákvæði 
um þjóðareign á auðlindum hefur 
verið sett í stjórnarskrá og þjóðinni 
ekki verið tryggt fullt gjald fyrir afnot 
þeirra.“ Skilaboðin til forsetans gætu 
varla verið skýrari. Þetta 
eru enda umtalsvert 
fleiri en voru á bak við 
kröfu um að forset-
inn staðfesti ekki 
lög um Icesave 
samning, sem 
svo var felldur í 
þjóðaratkvæða-
greiðslu.

Í takt við tímann
Byggðasamlagið 
Strætó leitast við 
að veita farþegum 
góða þjónustu og 
bestar upplýsingar. Í vikunni var 
malbikað á götu einni í bænum, sem 
breytti akstri einnar leiðar. Maður 
nokkur kom á stoppistöð þar í göt-
unni þennan dag. Þar var fyrir maður 
á fólksbíl merktum Strætó. Kom á 
daginn að þar hafði strætómaðurinn 
verið að setja upp upplýsingaskilti 
fyrir farþega um að enginn vagn 
myndi ganga þessa leið frá hádegi. 
Þá var klukkan raunar komin fast að 
tvö. Þessa mun þó hafa verið getið á 
heimasíðu Strætó.

Öfugur endi
Þingmaður Pírata lýsti afgerandi 
skoðun á verkfallsrétti launafólks í 
ræðustól Alþingis. Verkföll græfu 
undan öryggi og lífsgæðum sagði 
hann. Verkföll væru lögbundin 
heimild til að valda öðrum skaða. 
Með svona orðalagi eru menn að ýja 
að því að neyðarréttur launafólks eigi 
ekki við. Fleiri hafa tekið svo til orða 
og vilja byrja á öfugum enda. Besta 
leiðin til að koma í veg fyrir verkföll 
er að fólki séu goldin 
sanngjörn laun 
og að vel sé búið 
að því. Almennur 
jöfnuður í samfé-
laginu er sömuleiðis 
besta tæki sem 
til er í þessum 
efnum. 

Ha! ég?
Annars heyrast sögur af undarlegu 
hugarfari. Mitt í erfiðum verkfallsá-
tökum þegar hið opinbera virðist ekk-
ert vilja gera og alls ekki viðurkenna 
eigin ábyrgð í þeirri erfiðu stöðu sem 
nú ríkir, gerast hlutir sem eru upp-
lýsandi um hugarfarið. Þannig hefur 
atvinnurekandi einn samband við 
skrifstofu verkalýðsfélags þegar líður 
að mánaðamótum. Starfsmaður hjá 
honum er félagi í stéttarfélagi sem þar 
sem ríkisstarfsmenn í sama félagi eru 
í verkfalli. Þó ekki hans maður sem 
hefur verið við störf allan mánuðinn. 
Spurning atvinnurekandans á skrif-
stofu stéttarfélagsins var hins vegar 
svona: Á ég að borga launin eða ætlar 
verkfallsstjóðurinn að taka þetta? 

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Konur eru sjaldséðar á stjórnendapalli sinfóníuhljómsveita: 

Glerþakið brotið?
Innan Sinfóníuhljómsveitar Íslands starfa jafn margir karlar og konur 
sem hljóðfæraleikarar. Svo jöfn tala er áhugaverð í ljósi þess að kynja-
skipting hljómsveitastjóra er alls ekki svo jöfn. Kvenhljómsveitastjórar eru 
sláandi fáir en á síðasta starfsári voru af þeim 24 hljómsveitarstjórum 
sem fengnir voru til að stjórna hljómsveitinni engin kona. Í ár verða 
kvenhljómsveitastjórarnir hins vegar þrír og má því segja að það sé um-
talsverð aukning. 

Hallfríður Ólafsdóttir er ein þessara 
kvenna, en hún hefur starfað með 
Sinfóníuhljómsveitinni í 18 ár, leitt 
flautudeildina sem 1. flautuleikari, 
hún er höfundur Maxímús Músíkús 
og nú hefur hún einnig stigið upp á 
hljómsveitarstjórapallinn. Með því er 
hún fyrsta íslenska konan til að stjórna 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Fjölmargar 
hæfar konur hafa lengi stjórnað kórum 
hér á landi svo það skýtur ef til vill svo-
lítið skökku við að fram til þessa hafi 
engin íslensk kona stjórnað Sinfóníu-
hljómsveitinni. Raunin er hins vegar sú 
að konur sem hljómsveitastjórnendur 
stærri hljómsveita eiga enn undir högg 
að sækja ekki aðeins hér á landi heldur 
víða um heim. 

Að stíga skrefið og brjóta 
sig út úr rammanum
Með því að stíga fram sem stjórnandi 
hljómsveitarinnar segst Hallfríður vera 
að uppfylla hugsjón sem hafi blundað 
lengi með henni, hún vill láta gott af 
sér leiða í þágu tónlistarinnar. Í fram-
haldsnámi hafi áhugi hennar vaknað 
á hljómsveitastjórnun og hafi hún sér-

staklega sótt slík námskeið meðfram 
flautunáminu. Þó segir hún að það 
hafi verið auðveldara að halda áfram 
beinu brautina sem flautuleikari, það 
virtist of mikil áhætta að stökkva í 
hljómsveitastjóranám þar sem hrein-
lega vantaði fyrirmyndir fyrir konur 
og stúlkur innan greinarinnar. Stúlkur 
átti sig því oft ekki á því að starf hljóm-
sveitastjóra sé líka starf fyrir konur. 
Hallfríður bendir á að hinir stöðluðu 
rammar karlmennsku og kvenleika 
séu því miður mjög virkir í þjóðfé-
lagsvitundinni og að stöðugt sé verið 
að staðsetja fólk innan þessa ramma. 
Með slíkar kynjaímyndir fyrir augum 
er sífellt verið að skilgreina hvernig 
karlar og konur eru og hvað karlar og 
konur geta, eða ekki, og það er mjög 
heftandi fyrir bæði kynin. Hún bendir 
einnig á að fólk í listum sé oftast mjög 
blandað af þessum sammannlegu eig-
inleikum sem eru kyngerðir að óþörfu, 
það væri nær að tala einfaldlega um 
fínlega hluti og kraft heldur en kvenleg 
og karllæg einkenni. Karlar í tónlist 
eru líka mjög mjúkir, og konurnar 
kraftmiklar enda tekur tónlistin til 

allra mannlegra skapgerða og tilfinn-
inga. Slíkir rammar og viðmið snýða 
fólki þröngan stakk og skapa ýmsar 
hindranir svosem glerþak á framgöngu 
kvenna á karllægum starfsvettvangi líkt 
og hljómsveitastjórnun. „Þegar maður 
brýtur sig út úr rammanum, þá virð-
ist það vera svolítið erfitt fyrir aðra, 
fólk vill svo gjarnan hafa hvert annað 
á þeim stað sem það er vant.“

Konur of kynörvandi  
til að geta verið  
hljómsveitastjórar
Kynbundnar alhæfingar hafa litað um-
ræðuna um konur sem stjórnendur 
stórra hljómsveita þar þær meðal 
annars eru sagðar skorta það líkam-
lega úthald og styrk sem þurfi til að 
stjórna svo stórri hljómsveit og ættu 
því að halda sig við „kvenleg“ verk 
það er, verk sem krefjast ekki mikils 
af stjórnandanum. Konur eru einnig 
gagnrýndar fyrir að vera um of á 
valdi tilfinninganna og að barnseignir 
kvenna taki toll af starfinu. Nýlega lét 
Vasily Petrenko, ungur og efnilegur 
aðalhljómsveitarstjóri Osló Fílharm-
óníunnar hafa eftir sér er hann tók við 
þeirri stöðu að ekki væri gott að hafa 
konur á stjórnendapallinum því þeim 
fylgdi svo mikil kynörvandi hvatn-

ing sem hefði truflandi áhrif á hljóð-
færaleikarana. Viðhorf á borð við þessi 
eru kjánalega íhaldssöm en því miður 
enn við lýði. Konur á borð við Barböru 
Hannigan og Marin Alsop eru kven-
hljómsveitastjórnendur sem hafa verið 
ötular við að marka kynsystrum sínum 
stað á þessum vettvangi. Klæðaburður 
kvenstjórnenda er meðal þess sem 
þykir eðlilegt að ræða en Hannigan 
hefur verið gagnrýnd fyrir að stjórna 
hljómsveitum með handleggina bera. 

Samfélagsleg krafa  
um jafnrétti
Arna Kristín Einarsdóttir fram-
kvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands segir Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands standa jafnfætis öðrum stórum 
hljómsveitum erlendis hvað varðar 
kynjahlutföll en bendir jafnframt á að 
mikilvægt sé að Sinfóníuhljómsveitin 
móti sér ákveðna stefnu í hvernig rétta 
megi hlut kvenhljómsveitarstjóra og 
kventónskálda. Í Svíðþjóð er notast 
við kynjakvóta en Gautaborgarsin-
fónían leggur til dæmis mikið upp 
úr því að kona gegni lykilhlutverki á 
hverjum tónleikum þá sem einleikari, 
hljómsveitastjóri eða tónskáld. Vín-
arfílharmónían er á hinum endanum 
þar sem aðeins örfáar konur starfa og 
aðrir kynþættir en hinn hvíti þykja 
ekki æskilegir. Ótrúlegt er að slík 
mismunun sé við lýði en útskýring 
stjórnenda hljómsveitarinnar er sú 
að þar sem hvítir karlmenn skrifuðu 
tónlistina hafi hvítir karlmenn bestu 
innsýn í hvernig hún skuli spiluð. Vín-
arfílharmónían leyfir að sama skapi 

ekki heldur ráðningu með því að spila 
bak við tjald líkt og tíðkast hjá hljóm-
sveitum víðast hvar annarsstaðar því 
við slíkar aðstæður er umsækjandinn 
hulinn og aðeins hæfileikinn metinn 
að verðleikum en það gæti leitt til þess 
að til dæmis kona eða svört manneskja 
þætti hæfust. 

Breytingin hafin
Arna segir breytingu vera að eiga sér 
stað í átt til jafnréttis og að mögulega 
muni sú breyting verða nokkuð hröð 
því boltinn sé þegar byrjaður að rúlla. 
„Það er komin ákveðin samfélagsleg 
krafa, sinfóníuhljómsveitir verða að 
vera í takt við það samfélag sem þær 
starfa og vinna í.“ Ummæli Petrenkos 
um kynörvandi áhrif kvenhljóm-
sveitastjóra eru ekki einsdæmi og 
endurspegla ríkjandi karllæg viðhorf 
innan tónlistarheimsins en nú er kom-
inn aukinn þrýstingur á breytingar. 
Umræðan um að konur séu ekki eins 
góðir hljómsveitastjórar og karlar, að 
þær séu ekki nógu ákveðnar eða að 
þær séu of sætar er hluti af karllægri 
orðræðu og íhaldsömu viðhorfi sem 
verður að breyta. Konur hafa sýnt og 
sannað að þær eru jafn hæfar og karl-
menn en það vantar enn fyrirmyndir. 
„Það hafa bara ekki verið fyrirmyndir 
fyrir konur að fara þessa leið. Þær hafa 
verið svo fáar, örfáar.“ Stelpur þurfa 
að sjá aðrar stelpur spila á gítar, vera 
í hljómsveit og stjórna hljómsveitum. 
Því þurfum við jafnrétti ekki aðeins til 
að rétta hlut kvenna heldur til að veita 
bæði körlum og konum frelsi til að vera 
eins og þau eru.

MENNING
Arnhildur  

Lillý Karlsdóttir

Þann 11. júní mun Sinfóníuhljóm-
sveitin vera með sérstaka kvennatón-
leika í tilefni af 100 ára kosningaaf-
mæli kvenna þar sem konur verða 
í lykilhlutverki. Ligia Amadio mun 
stjórna verkum eftir konur, meðal 
annars píanókonsert Jórunnar 
Viðar, Slátta, þar sem Ástríður Alda 
er einleikari. Á tónleikunum verður 
jafnframt flutt verk eftir Önnu Þor-
valdsdóttur, Dreymi, en fyrir það 
verk hlaut Anna Tónlistarverðlaun 
Norðurlandaráðs. Í tilefni tónleik-

anna stendur hljómsveitin fyrir fyrir 
opinni málstofu og tónleikakynningu 
í Kaldalóni kl. 20:00 mánudaginn 8. 
júní. Þar mun Arna Kristín flytja er-
indið sitt: „Hvað er svona merkilegt 
við það –hin sinfóníska kvennasaga“, 
en Hjördís Ástráðsdóttir fræðslustjóri 
Sinfóníunnar kynnir efnisskrá tón-
leikana og ræðir við Ligiu um sinn 
feril. Á eftir verða pallborðsumræður 
þar sem spurningin um kynjakvóta 
verður meðal annars rædd. Málstofan 
er opin öllum.

Maxímús Músikús ásamt höfundum

Ligia Amadio mun stjórna hljómsveitinni á sérstökum kvennatónleikum 11. júní.

Hallfríður Ólafsdóttir með sprotann.

Jöfn kynjahlutföll eru meðal hljóðfæraleikara Sinfóníuhljómsveitarinnar, en stjórnendur hafa allir verið karlkyns.
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Tugir sjálfboðaliða Frú Ragnheiðar aðstoða utangarðsfólk: 

Mætum fólki á jafnræðisgrundvelli
„Þetta segir okkur að það eiga allir rétt á mannréttindum. Líka heimilslausir 
og líka fólk sem er að sprauta vímuefnum í æð. Það er okkur mikils virði 
að hafa fengið þá viðurkenningu. Það er bara svolítið þannig að fólk sem 
er að nota vímuefni, að það sé eins og það hafi afsalað sér mannréttindum, 
að það megi koma fram við þau á ómannúðlegan og niðurlægjandi hátt. 
En við í skaðaminnkun erum mjög andvíg því og segjum að allir eigi rétt á 
mannréttindum, okkar fólk eins og hver annar,“ segir Svala Jóhannesdóttir, 
verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar. 

Frú Ragnheiður er verkefni sem 
sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna 
að og veita heimilislausum og fólk í 
sprautuneyslu aðstoð og almenna 
heilsugæslu. Frú Ragheiði var á 
dögunum veitt mannréttindaviður-
kenning Reykjavíkurborgar. 

Verkefnið hófst í október árið 2009 
og hefur starfsemin aukist og skjól-
stæðingum fjölgað mjög síðan þá. Starf-
semi Frú Ragheiðar fer fram í gömlum 
sjúkrabíl sem hefur verið endurinn-
réttaður og fer á götur Reykjavíkur alla 
virka daga, um þrjá tíma í senn. 

Út á jaðarinn
„Markmið okkar er að ná til jaðarsetts 
fólks. Þá erum við fyrst og fremst að 
hugsa um heimilislausa, fólk á ver-
gangi og fólk sem er í sprautuneyslu,“ 
segir Svala um starfsemina. Fólk fær 
alla almenna heilsufarsaðstoð. Það er 
gert að sárum og skipt um umbúðir, 
svo dæmi séu tekin, blóðþrýstingur 
mældur og ráðgjöf veitt. En síðan að-
stoða sjálfboðaliðar Frú Ragnheiðar 
skjólstæðinga í sprautuneyslu sérstak-
lega. „Við erum með nálaskiptiþjónustu 
þannig að fólk sem er í sprautuneyslu 
getur komið til okkar og sótt sér hreinan 
sprautubúnað, spautur og nálar, og í 
raun og veru allt sem þarf til þess konar 
neyslu. Það getur einnig sótt nálabox til 
okkar og svo skilað þeim aftur og við 
förum með þetta á í förgun á Landspít-
alann,“ segir Svala og bætir því við að 
þar sem Frú Ragnheiður fari um hafi 
stórlega dregið úr því að slíkur búnaður 
finnist á víðavangi eða í skúmaskotum. 

Síminn fjölgaði  
skjólstæðingum
„Frá því að Frú Ragnheiður fór á 
götunar hafa svona um 450 einstak-
lingar komið til okkar. Það hefur orðið 
mikil aukning á þessu ári, 2015, að-
allega vegna þess að við höfum tekið 
upp svokallaðan notendasíma, þannig 

að fólk getur hringt í okkur og mælt 
sér mót við okkur. Þannig er þjón-
ustan komin út um allt höfuðborgar-
svæðið. Við förum á þrjá staði hérna í 
miðbænum og svo höfum við einn og 
hálfan, tvo tíma þar sem við keyrum 
út um allt höfuðborgarsvæðið, og 
hittum fólk, bæði til þess að veita því 
nálaskiptiþjónustu og líka til að veita 
almenna heilsufarsaðstoð,“ segir Svala. 

Tilkoma símans hafi orðið til þess að 
konum hafi fjölgað mikið í hópi skjól-
stæðinga. „Sérstaklega ungar konur. 
Við erum gríðarlega ánægð með að hafa 
þarna tæki til að ná til yngri kvenna,“ 
segir Svala. 

Ekki sé einhlít skýring á því hvers 
vegna konur noti helst notendasím-
ann. „En þegar kemur að jaðarsettu 
fólki, þá er oft erfitt að nálgast fólk 
í þessum hópi, hvað þá fólk í virkri 
vímuefnaneyslu. Og innan þessa hóps 
er erfiðast að ná til kvenna,“ segir Svala. 
Það sýni reynslan en síminn hafi já-
kvæð áhrif. 

Tugir sjálfboðaliða
Svala segir að á bilinu 40-50 manns 
vinni sjálfboðaliðastörf hjá Frú Ragn-
heiði. Sjálf sé hún eina manneskjan sem 
tæknilega sé ekki sjálfboðaliði við verk-
efnið, en starfshlufall hennar sé ákaflega 
lítið. Hjúkrunarfræðingar eru flestir í 
hópi sjálfboðaliðanna, segir Svala. En 
þarna séu líka nema í hjúkrunarfræði, 
læknir og sálfræðingur og fleiri. „Alls 
konar mjög flott fólk sem hefur annað 
hvort menntun eða reynslu til að sinna 
svona þjónustu,“ bætir hún við. 

„Ástæðan fyrir því að verkefnið 
var sett á laggirnar var að það var 
mikil þörf á úrræði að auk aðgengi að 
hreinum sprautubúnaði og auka að-
gengi að heilsufarsaðstoð,“ enda sé það 
staðreynd að heimilislausir og fólk í 
sprautuneyslu sæki illa heilsugæslu eða 
sjúkrahús. Þannig hafi komið upp hug-
myndin á sínum tíma um heilsugæslu 

á hjólum. Þetta tíðkist um allan heim 
og í öllum borgum Evrópu sé rekin 
heilsugæsla fyrir fólk og skaðaminnk-
andi þjónusta, og reyndar í mun meiri 
mæli en hérlendis. „Við erum raunveru-
lega mjög sein að hefja svona skaða-
minnkandi þjónustu,“ segir Svala. 

Hún lýsir hugmyndafræðinni að 
baki Frú Ragheiði sem leið til þess að 
lágmarka skaða af áhættuhegðun. Þetta 
hafi reynst vel víða um heim í tilvikum 
þeirra sem noti vímuefni. Ekki í því 
skyni að koma í veg fyrir þá hegðum, 
heldur til að reyna að draga úr þeim 
skaða sem hún veldur. „Þetta er hugsað 
fyrir einstaklingin, fjölskylduna og 
samfélagið í heild,“ segir Svala. 

HIV smitum snarfækkaði
- Hvernig metið þið árangurinn af starf-
inu? 

„Það sem við sjáum fyrst og fremst 
að þeir sem koma til okkar, koma 
næstum alltaf aftur og aftur, og líkar 
við þjónustuna. Við finnum það líka 
að þeir sem koma til okkar, að gildi 
þeirra og viðhorf gagnvart neyslunni 
hafa breyst mjög mikið,“ segir Svala. 
Þetta sýni sig í því að skjólstæðingar 
séu meðvitaðir um mikilvægi þess að 
nota hreinan búnað og það hafi auk-
ist mjög að sprautuboxum sé skilað til 
Frú Ragnheiðar. Þannig sé fólk með-
vitaðra um áhættuna og hvernig draga 
megi úr skaðanum af sprautunotkun. 
Og það sýni sig. Fyrir nokkrum árum 
hafi orðið sprengja í HIV tilfellum hjá 
fólki í sprautuneyslu. Um þrír tugir 
einstaklinga hafi greinst úr þessum 
hópi á árnum 2009-12, en síðan hafi 
snarfækkað og aðeins eitt tilfelli greinst 
á hvoru áranna 2013 og 14 úr þessum 
hópi. „Þetta er ekki einvörðugu út af 
okkur, en við höfum haft mikil áhrif á 
þennan hóp og erum gríðarlega ánægð 
með það.“ 

Árangurinn sé jafnframt ekki síst 
fólginn í því að ná sambandi, koma á 
tengslum við fólkið. 

Gagnkvæm virðing
Svala segir að viðhorfið skipti miklu 
máli. „Fyrst og fremst eru þetta mann-
eskjur sem eiga við mikinn fíknivanda 
að stríða. Og lang flestir sem koma til 
okkar eru komnir á þann stað að þeir 
eru með krónískan fíknisjúkdóm. Það 

er saga á bak við hvern einasta einstak-
ling sem kemur til okkar. Þegar maður 
kynnist þeim þá skilur maður svo oft 
hvers vegna þau eru á þessum stað í 
lífinu. Það er oft mikil áfallasaga,“ segir 
hún. 

Í starfi frú Ragnheiðar hafi aldrei 
komið upp tilvik þar sem sjálfboðaliði 
hafi óttast skjólstæðing eða ofbeldi. 
Slík tilvik hafi aldrei komið upp. „Við 
reynum að mæta fólki þar sem það er 
statt, og þau koma bara til okkar ef þau 
vilja. Það er bara gagnkvæm virðing. 
Það er mikilvægt að fólk sem sinnir 
sjálfboðastarfi í bílnum mæti fólki á 
jafnréttisgrundvelli,“ segir Svala. Hún 
bætir því við að samskipti séu gríðar-
lega mikilvægur þáttur í starfinu og 
áherslumál á 10 stunda námskeiði sem 
allir sjálfboðaliðar sækja áður en þeir 
taka fyrstu vakt á bílnum. 

Vilja neyslurými
Svala segir að þörf sé fyrir því að auka 
þjónustuna á þessu svið. „Já, við finnum 
fyrir því. Það sem við myndum vilja 
sjá fyrir okkur er skaðaminnkandi 
miðstöð þar sem eru nokkrar skaða-
minnkandi íhlutanir í því húsnæði. Þar 
á meðal yrði þar nálaskiptiþjónusta og 
frí heilsugæsla, sem gæti sinn meiru 
en við getum á bílnum. Þá myndum 
við vilja sjá svokallað neyslurými. Fólk 
geti komið með sín eigin efni og notað 
í hreinu og öruggu umhverfi,“ bætir 
hún við. 

Spurð um hvort málið hafi verið 
kynnt segir hún svo vera, en fólk hafi 
ólíka sýn á hluti. En almennt hafi orðið 
breyting á viðhorfum fólks til vímuefna 

og fíkniefnalöggjafarinnar. „Í fyrsta lagi 
erum við farin að tala saman. Það er 
orðið opið samtal um þessi mál. Fólk 
er orðið meðvitaðra um að þessar leiðir 
sem við höfum farið hafa ekki skilað 
okkur miklum árangri,“ segir Svala. 

Mikilvæg viðurkenning 
Svala segir að það hafi komið sé á óvart 
þegar símtalið barst um að Frú Rag-
heiður hlyti mannréttindaviðurkenn-
ingu borgarinnar. „Við erum að sinna 
þeim hópi sem er ekki mjög vinsæll 
innan samfélagsins. Fólk sem er rosa-
lega stimplað,“ segir Svala og nefnir 
sem dæmi orð eins og „dópisti“ og 
„sprautufíkill“ sem hafi í almennutali 
mjög niðrandi merkingu. „Þetta segir 
okkur að það eiga allir rétt á mann-
réttindum. Líka heimilslausir og líka 
fólk sem er að sprauta vímuefnum í æð. 
Það er okkur mikils virði að hafa fengið 
þá viðurkenningu. Það er bara svolítið 
þannig að fólk sem er að nota vímuefni, 
að það sé eins og það hafi afsalað sér 
mannréttindum, að það megi koma 
fram við þau á ómannúðlegan og niður-
lægjandi hátt. En við í skaðaminnkun 
erum mjög andvíg því og segjum að 
allir eigi rétt á mannréttindum, okkar 
fólk eins og hver annar.“

Fólkið sem komi til Frú Ragnheiðar 
eigi sér fáa málsvara. „Það eru ekki 
margir sem tala þeirra máli, að það 
verði að auka heilsugæslu fyrir heim-
ilislausa eða koma til móts við þarfir 
fólks sem er í virkri sprautuneyslu. Þess 
vegna hefur það mikið gildi að Frú Rag-
heiður hafi fengið mannréttindaviður-
kenninguna.“ 

 VIÐTAL

Aðstandendur Frú Ragnheiðar ásamt borgarstjóra. Svala Jóhannsdóttir heldur 
á viðurkenningarskjali í forgrunni en henni á vinstri hönd er Helga Sif Frið-
jónsdóttir, faglegur verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar.
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Borgríkið Reykjavík
„Viltu að Reykjavík verði borgríki? “ er spurning sem íbúar Reykjavíkur geta 
átt vona á þurfa að svara, verði tillaga Hilmars Sigurðssonar, fulltrúa Sam-
fylkingar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði Reykjavíkur, að veruleika. Hilmar 
lagði tillöguna fram til umfjöllunar ráðsins í kjölfar frumvarps Höskuldar 
Þórhallssonar, þingmanns Framsóknarflokksins, um að skipulagsvaldið 
verði tekið af sveitarfélögum. „Þetta frumvarp snýst í rauninni um að kjörnir 
verði fulltrúar allrar þjóðarinnar, en ekki sumra, til að taka ákvörðun 
um framtíð Reykjavíkurflugvallar,“ sagði Höskuldur er hann mælti fyrir 
frumvarpinu á þingi. 

Flugvalla(ó)vinir
Framsóknarflokkurinn hefur lagt 
gríðarlega áherslu á að koma í veg fyrir 
breytingar á umfangi og staðsetningu 
flugvallarins. „Umræðan um flug-
völlinn er orðin bara súeralísk,“ segir 
Hilmar. „Til dæmis með þessa svoköll-
aða neyðarbraut. Ef þú lest gögn máls-
ins og annað þá kemstu að því að hún 
hefur mjög lítil áhrif, nær engin, um 
hvort hægt sé að lenda á þessum flug-
velli eða ekki.“ Um leið leggur Hilmar 

sérstaka áherslu á misvægi atkvæða á 
Íslandi. „Á bakvið þetta liggur að sjálf-
sögðu það grundvallarprinsipp sem er 
einn maður eitt atkvæði. Öllum virðist 
vera alveg sama um það,“ segir Hilmar. 
Yrði Reykjavík borgríki væri vissulega 
auðveldara að koma því á. Í dag er vægi 
atkvæða á Íslandi með þeim hætti að 
verulegur munur er á vægi atkvæða 
í Reykjavík og Kraganum svokallaða, 
það eru nágrannabyggðir borgarinnar, 
og svo landsbyggðarkjördæma. „Mér 

finnst þetta svo mikið mannréttindapr-
insipp en alltaf þegar málið er tekið upp 
þá kemur fólk fram við atkvæðavægið 
eins og eitthvað ‘non-issue’.“

Gælunafn
Árið 2013 gaf hópur sem kallar sig 
Hjartað í Vatnsmýrinni brautinni 
nafnið Neyðarbrautin. „Þetta er nátt-
úrulega gælunafn sem komið er á 
brautina,“ sagði Guðfinna Jóhanna 
Guðmundsdóttir, fulltrúi Framsóknar-
flokks og flugvallavina í borgarstjórn, 
við Reykjavík vikublað í maí, aðspurð 
um tilurð þessa nafngiftar á flugbraut-
ina. „Hún heitir þetta auðvitað ekkert 
þetta er bara gæluyrði sem er notað 
vegna þess að hún er notuð þegar ekki 
er hægt að lenda á hinum tveimur.“

Blandað hagkerfi
Borgríkið Reykjavík hefði um 40% 

íbúa Íslands sem ríkisborgara. Sé höf-
uðborgarsvæðið og byggðakjarnar 
í kring skoðaðir sést að um 80% 
allra íbúa landsins búa í klukkutíma 
ferðaradíus frá borginni. Gangi spár 
eftir munu íbúar Reykjavíkur verða um 
143 þúsund árið 2030. Reykjavíkur-
borg er blandað hagkerfi þjónustu, 
iðnaðar, stjórnsýslu, alþjóðaviskiptar, 
landbúnaðar og sjávarútvegs. Fjallað 
er um hagkerfi borgarinnar í aðal-
skipulagi 2010 - 2030. Að auki rekur 
borgin Árbók Reykjavíkurborgar þar 
sem finna má talnagögn um íbúafjölda, 
iðnað og fleira. Þá á borgin töluvert 
byggingaland auk iðnaðarsvæða í jaðri 
borgarinnar. Borgríkið Reykjavík yrði 
því ekki aðþrengt með sama hætti og 
mörg önnur borgríki þegar kemur að 
landrými. 

Líflína borgríkisins
Reykjavík á þegar í talsverðum alþjóð-
legum samskiptum og rekur sérstaka 
skrifstofu utanríkissamskipta. Varð-
andi flugvöllinn má þó benda á að 
stuðningsmenn þess að flugvellinum 
verði fundinn staður utan borgar-
lands gæti snarfækkað yrði Reykja-
vík sjáflstæð. Líflínur borgríkja eru 
iðulega möguleikar þeirra á virkum 
samksiptum við erlend markassvæði. 
Borgir, líkt og smá- og örríki almennt, 
eru afar háð inn og útflutningi. „Sunda-
höfn er umfangsmesta hafnarsvæði á 
Íslandi og afar mikilvæg fyrir efnahags- 
og atvinnulíf Reykjavíkurborgar, höf-
uðborgarsvæðisins og landsins alls,“ 
segir í aðalskipulagi. Höfnin yrði því 
líflína hins nýja ríkis. 

Flugvöllurinn 
Þá telst fjarlægð Reykjavíkur við 
raunverulegan alþjóðaflugvöll þegar 
til veikleika fyrir borg sem er í raun 
löngu orðin hluti af alþjóðaumhverfi. 
Slíkur vandi yrði verulega ýktur þegar 
raunverulegur alþjóðaflugvöllur borg-
arinnar er nú staðsettur í öðru ríki. 
Borgríkið yrði því að finna flugvell-
inum nýjan stað eða stórefla hann í 
Vatnsmýrinni. Borgríki án flugvallar 
yrði verulega háð nágrannaríkinu. 
Aðalskipulag greinir um leið veikleika 
Reykjavíkurborgar sem yrðu, allavega 
í fyrstu, jafnvel ýktari í sjálfstæðu bor-
gríki. Borgríkið yrði ekki bara örríki 
heldur afskekkt örríki með lítið tungu-
mál. Markaði borgarinnar yrðu eins og 
í dag nágrannasveitarfélögin sem, nú 
tilheyrðu öðru ríki, og fjarlægir mark-
aðir. Í veikleikagreiningu aðalskipulags 
er einnig bent á að langir vetur og mikið 
skammdegi sé í raun veikleiki sem 
borgin þarf stöðugt að yfirstíga. 

Yrðum háð hvort öðru
Hagkerfi Reykjavíkur er samofið hag-
kerfi höfuðborgarsvæðisins og landsins 
alls. Sjálfstæð Reykjavík yrði því ávallt 
háð inn og útflutningi frá Lýðveldinu 
Íslandi. Slíkt myndi ekki breytast. Sjálf-

stæð Reykjavík yrði því vissulega fær 
um að stýra og stjórna eigin háttum án 
beinna afskipta ríkisvalds frá Íslandi. 
Hvort borgin yrði raunverulega sjálf-
stæð er þó ekki auðsvarað. Hagkerfin 
ríkjanna tveggja yrðu væntanlega 
samofin strax frá upphafi. Menning 
landanna yrði í raun ein og hin sama 
þótt vissulega sé staðbundinni munur 
innan Íslands. Þá er óvíst hvort stjórn-
sýslustörf sem í dag eru í borginni haldi 
að öllu leiti áfram að vera í borginni. 
Raunin yrði sú að Ísland yrði að skipa 
aðra höfuðborg og stór hluti stjórn-
sýslunar yrði því endurreist á öðrum 
stöðum. 

Raforka
Orkuveita Reykjavíkur á töluvert land 
í nágrenni Hellisheiðarvirkjun. Í At-
vinnustefnu Reykjavíkurborgar sem 
mótuð var árið 2012 kemur fram að 
raforkuframleiðsla sé að mestu leiti 
fullnýtt en eitthvað svigrúm sé til að 
þjónusta nýja viðskiptavini. Orkuveita 
Reykjavíkur sér Reykjavík, Kópa-
vogi, stærstum hluta Garðabæjar, 
Seltjarnarnesbæ og Mosfellsbæ fyrir 
raforku og dreifir henni um öll sveitar-
félögin. Orkuspárnefnd gerir ráð fyrir 
að raforkusala á núverandi veitusvæði 
Orkuveitunnar aukist um 66% frá 2010 
til ársloka 2030. Orkuveita Reykjavíkur 
yrði því alþjóðafyrirtæki að stærstum 
hluta í eigu borgríkisins. Orkuveitan 
rekur líka hitaveitu sem telja má meðal 
mikilvægustu grunnstarfsemi, en nýt-
ing á vatnsauðlindum myndi vafalaust 
kalla á milliríkjasamninga. 

Landfrekur iðnaður
Í dag er gert ráð fyrir nýjum atvinnu-
svæðum í útjaðrinum, í Hólmsheiði 
og á Esjumelum. Svæðunum er ætlað 
að taka við landfrekri atvinnustarf-
semi, meðal annars þeirri sem í dag 
eru á miðlægum atvinnusvæðum, það 
er á svæðum þar sem atvinnulíf er 
blandað með íbúabyggð. „Lögð verði 
áhersla á uppbyggingu athafnasvæðis-
ins á Esjumelum á næstu árum. Síðar 
á skipulagstímabilinu verði hugað að 
deiliskipulagningu og uppbyggingu á 
athafnasvæðinu í Hólmsheiði. Grófri 
og mengandi starfsemi verður hugsan-
lega komið fyrir á nýju iðnaðarsvæði á 
Álfsnesi,“ segir í aðalskipulagi. 

Bankastarfsemi og mark-
aðir
Reykjavík er miðstöð bankastarfsemi á 
Íslandi og líklegt er að á slíku yrði ekki 
breyting ef Ísland og borgríkið Reykja-
vík verða enn meðlimir Evrópska efna-
hagssvæðisins. Fyrir Reykjavík yrði 
slíkt lykilatriði fyrir borgina. Sjálfstæði 
utan efnahagssvæðisins þýddi gríðar-
legt rof á markaði erlendis. Skotar 
greiddu nýlega atkvæði um sjálfstæðis 
Skotlands. Niðurstaðan var sú að 
meirihluti taldi landinu betur borgið 
sem hluti af Bretlandi. Spurningin hvort 
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Skotland gæti lýst sjálfstæði en verið 
áfram hluti af Evrópusambandinu var 
afar mikilvæg. Evrópusambandsaðild 
nýtur töluverðs stuðnings í Skotlandi 
en er óvinsælli í Suðurhluta Englands. 
Þá er talið að óttinn við hvað tæki við 
í gjaldmiðlamálum hafi haft gríðarleg 
áhrif á afstöðu Skota. Spurningar um 
hvort Skotar gætu haldið í pundið eftir 
sjálfstæði er talin meginástæða þess 
að meirihluti kjósenda taldi sú efna-
hagsáætlun sem SNP - skoski þjóðar-
flokkurinn telfdii fram ekki trúverðuga. 
SNP talaði fyrir því að Skotland héldi í 
pundið með samning við enska Seðla-
bankann eða með einhliða upptöku. 
Ensku flokkarnir og yfirvöld þar töldu 
þá áætlun fjarstæðukennda, óraun-
hæfa og í raun ekki þess eðlis að skapa 
Skotlandi raunverulegt efnahagslegt 
frelsi. Umræða sem svipar í raun til um-
ræðunar um gjaldeyrismál hér á landi. 

Króna, eigin gjaldmiðill 
eða Evra
Leiða má að því líkur að val Reykvík-
inga í gjalmiðlamálum yrði með svip-

uðum hætti. Reykjavík gæti haldið úti 
sameiginlegum gjaldmiðli með Íslandi. 
Stór hluti viðskipta Reykjavíkur yrði 
væntanlega við Ísland og því má færa 
sterk rök fyrir slíkri tilhögun fyrir 
báða aðila. Reykjavík gæti tekið upp 
eigin miðil sem yrði þá enn minni en 
gjaldmiðillinn sem þegar er notaður 
í borginni. Reykvísk króna yrði því 
væntanlega minni útgáfa af minnsta 
sjálfstæða gjaldeyri heims. Afleiðingar 
þeirrar stefnu yrði væntanlega erfið 
fyrir bæði Borgríkið og Ísland. Þá gæti 
Reykjavík tekið upp Evru eða raunar 
þann gjaldmiðil sem talinn væri heppi-
legastur. Stórhluti viðskipa Íslands og 
borgarinnar er í við Evrópu og því 
gæti slíkt verið kostur sem vert væri 
að skoða. 

Sjávarútegur
Reykjavík er stærsti útgerðarbær Ís-
lands. HB Grandi og Brim eru staðsett 
í Reykjavík og saman eiga fyrirtækin 
umtalsverðan kvóta. Sjávarútegur 
yrði því væntanlega einn af megin 
atvinnugreinum borgarinnar. Kæmi 

til sjálfstæðis þyrfti þó væntanlega 
að semja um skiptingu kvótans á ný. 
Reykavík ætti líklega aðeins tilkall til 
fiskveiðilögssögu í samræmi við legu 
borgarinnar. Væntanlega yrði að semja 
um sameiginlega stofna. 

Landbúnaður
Kjalarneshreppur sameinaðist Reykja-
vík árið 1998. Kjalarnes er lanbúnaðar-
svæði höfuðborgarinnar. „Kjalarnes af-
markast af Leirvogsá í suðri, Kiðafellsá 
og Hvalfirði í norðri og hábungu Esju 
og Skálafells í austri. Það er um 161 
ferkílómetri að stærð og nær því yfir 
rúmlega helming af heildarflatarmáli 
Reykjavíkur,“ segir í aðalskipulagi. 
Bent er á að hefðubundinn landbún-
aður sé á undanhaldi á svæðinu en 

hins vegar er matvælaframleiðsla þar 
mikil. „Matvælaframleiðsla á svæð-
inu er í auknum mæli bundin við 
þauleldi, þar sem gæði viðkomandi 
landbúnaðarlands nýtast takmarkað. 
Starfsleyfisskyld svína- og kjúklingabú 
eru á Móum, Vallá, Melavöllum, 
Brautarholti og Sætúni, og sláturhús í 
Saltvík. Breyttar áherslur í landbúnaði, 
með auknu vægi lífrænnar ræktunar 
og beinni tengslum framleiðenda og 
neytenda (sbr. Beint frá býli), getur 
skapað ný tækifæri í matvælafram-
leiðslu á Kjalarnesi.“

Ferðaþjónusta
Framlag ferðaþjónustunnar til lands-
framleiðslu hefur vaxið úr 4,9% árið 
2006 upp í 7,5% árið 2013. Hlutur höf-

uðborgarsvæðisins í ferðaþjónustu á Ís-
landi er 70%. Samkvæmt sóknaráætlun 
Samtaka sveitarfélaga Höfuðborgar-
svæðisins starfa 8.000 aðilar á Höf-
uðborgarsvæðinu við ferðaþjónustu. 
Hluti þeirra er utan Reykjavíkur, það 
er í nágrannasveitarfélögum. Í skýrslu 
Aríon banka um stöðu hóteliðnaðar-
ins kemur fram að nýting á hótelher-
bergjum í 101 sé einhver sú mesta sem 
sem finnist í Evrópskum borgum. Tölur 
frá 2013 sýna 82% nýtingu. Það er nýt-
ing á við London og París. Herbergis-
tekjur eru hins vegar undir meðaltali. 
Þá gerir Reykjavíkur borg ráð fyrir að 
uppbyggin haldi áfram. Á nýlegum 
fundi um fjárfestingu í Reykjavík kom 
fram að þegar sé útlit fyrir allt að 800 ný 
hótelherbergi árið 2015. Borgríkið yrði 
því væntanlega hagkerfi ferðaiðnaðar. 

Menntun
Reykjavík er miðstöð menntunar á 
Íslandi. Í borginni er mikill fjöldi 
framhaldsskóla sem og háskóla. Þá er 
langsamlega stærsti iðnskóli landsins í 
borginni. Að auki eru Háskóli Íslands 
og Háskóli Reykjavíkur í borginni. 
Kæmi til sjálfstæðis myndi því í fyrstu 
halla jafnvel enn meira á íbúa annara 
svæða en Reykjavíkur sem sækja vilja 
sér menntun. Nemendur sem í dag 
sækja sér menntun á Íslandi fyndu sig 
þannig í þeirri stöðu að flytja ‘erlendis’ 
fyrir nám. Afar ólíklegt er að Reykjavík 
héldi átakalaust stöðu sinni sem miðja 
menntunar fyrir landið allt. Borgríkið 
myndi hins vegar búa við nokkuð 
traustan grunn strax í upphafi.
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um að vera með fordóma gagnvart 
nýju íbúunum og starfsemi íbúða-
kjarnans, að fólk mætti með fyrirfram 
ákveðnar skoðanir og að tilgangur 
fundarins væri að tala niður til fólks 
með samþætta fötlun, fólks sem ætti 
við erfiðleika að stríða. Þessum röngu 
fullyrðingum var einnig haldið á lofti 
í blaðaviðtölum í kjölfar fundarins og 
er það miður því þessar fullyrðingar 
eru alrangar og ef einhverjir fordómar 
voru viðraðir á fundinum í Seljakirkju 
þá var það ekki af hálfu íbúa hverfis-
ins heldur öllu frekar af hálfu fulltrúa 
borgarinnar. Það er skiljanlegt að 
hverfisbúar vilji fá skýr svör borgar-
yfirvalda. Það getur t.d. engan veginn 
talist eðlilegt og sjálfsagt að einstak-
lingar sem búsettir eru í íbúðakjarna 
á vegum borgarinnar og eiga að hafa 
sólarhrings gæslu, ráfi um næsta ná-
grenni einir og án eftirlits með hátterni 
og framkomu sem fullorðnir ekki síður 
en börn upplifa sem ógnandi. Slíkt á 
ekki að líðast hvorki á róluvelli barna, 
í húsagörðum nágranna eða á útivist-
arsvæðum þar sem börn eru iðulega 
að leik en þetta eru því miður dæmi 
um. Áberandi aðkoma lögreglu til að 

sækja órólega íbúa íbúðakjarnans er 
einnig líkleg til að vekja spurningar. 

Í fjölmiðlum var einnig harðlega 
gagnrýnt að fundurinn var haldinn í 
Seljakirkju en slík gagnrýni á ekki rétt 
á sér. Margir íbúar í Seljahverfi komu 
að uppbyggingu kirkjunnar á sínum 
tíma og unglingarnir í hverfinu lögðu 
sitt af mörkum í kirkjuklukkusjóðinn, 
kirkjan átti alltaf að nýtast fyrir söfn-
uðinn, fólkið átti að eiga þar athvarf 
með sín mál. Þetta hefur gengið eftir og 
ef þeir sem hafa gagnrýnt val fundar-
staðarins geta ekki sætt sig við það þá 
er það þeirra vandi en ekki fundargesta. 

Í nútíma samfélagi er vissulega þörf 
á því að gera sem flestum kleift að 
búa við heimilislegar og notalegar að-
stæður. Það er einnig jákvætt að vinna 
að blandaðri uppbyggingu íbúðakjarna 
og leyfa flóru mannlífsins að njóta sín 
sem best en það þýðir hins vegar ekki 
að ana af stað í framkvæmdir án þess 
að hugsa þær til enda. Ef líkur eru á 
að öryggi íbúa íbúðakjarna, fólks með 
verulega samþætta fötlun eða nágranna 
þeirra, barna sem fullorðinna, sé á 
einhvern hátt ógnað utan dyra íbúða-
kjarnans, þá þarf að gera ráðstafanir 
til að koma í veg fyrir slíkt áður en að 

starfsemin hefst. Það þýðir ekki fyrir 
fulltrúa borgarinnar að hrópa ókvæð-
isorð að fundarmönnum úr ræðustól 
og skamma þá fyrir að taka ekki tillit til 
mannréttinda íbúa íbúðakjarnans. Slíkt 
er ekki til framdráttar því sem reynt 
er að gera til hagsbóta fyrir einstak-
linga sem þurfa sérstök úrræði. Það 
þýðir heldur ekki að skýla sér á bak við 
persónuvernd og að hverfisbúum komi 
ekkert við hverjir búi í íbúðakjarn-
anum, hvers konar samþætta fötlun 
sé um er að ræða eða hverju megi eiga 
von á. Hér var verið að ræða það sem 
gerist utan dyra en ekki innan þeirra. 

Sjálf er ég búsett í Seljahverfi og 
mætti þarna ekki síst sem íbúi í hverf-
inu en sem varaborgarfulltrúi Fram-
sóknar og flugvallarvina er mér einnig 
annt um öryggi og friðsæld í þessu 
hverfi sem öðrum borgarhlutum. Hér 
er ég ekki aðeins að tala um öryggi 
fárra - heldur allra, vissulega líka fólks 
með fjölþættar greiningar eða sam-
þætta fötlun. Ég vona að fundin verði 
farsæl lausn á þessum vandamálum 
sem allra fyrst og að fulltrúar borgar-
innar láti af yfirlýsingum og ásökunum 
í garð fundarmanna sem eiga sér enga 
stoð í raunveruleikanum. 

Framhald af bls. 4.

Hátið hafsins er haldin um helgina: 

Harmonikkuspil,
flökunarkeppni og fjör
Hátíð hafsins hefst í dag 

stendur alla helgina. Fjöl-
margir viðburðir verða við 

Reykjavíkurhöfn af þessu tilefni. Há-
tíðarvæðið nær frá Hörpu, gegnum 
Gömlu höfnina, Grandagarð og út að 
HB Granda. Tvö útisvið verða á svæð-
inu með ýmsum viðburðum. Flest fyr-
irtæki á svæðinu taka þátt í hátíðinni 
og munu veitingarstaðir á svæðinu 
ekki láta sitt eftir liggja. 

Fjölbreyttir viðburðir
Meðal viðburða má nefna að frítt 
verður inn á Sjóminjasafnið við 

Grandagarð. Sýningin Sjókonur opnar 
í Bryggjusalnum og fjallar um íslenskar 
konur sem sóttu sjóinn, í fortíð og nú-
tíð. Í Hornsílinu opnar ljósmyndasýn-
ingin Brælan þar sem sýndar eru ljós-
myndir eftir Þröst Njálsson, skipverja 
á togaranum Ásbirni RE50. 

Ferjusiglingar verða eftir hádegið 
báða dagana milli Hörpunnar og að 
Víkinni þar sem Sjóminjasafnið er. 
Báturinn Áróra sem er gamall fiski-
bátur fær þetta nýja hlutverk. Hann 
sigli á milli á hálftíma fresti og verður 
frítt að taka með honum far. Þá verður 
Sæbjörg með sjóræningjasiglingu líka. 

Ratleikur verður um borð í varð-
skipinu Óðni, svo nokkuð sé nefnt, 
og síðan geta börn og fullorðnir leikið 
sér með drumba, fiskikör, netakúlur 
og kaðla í sjávartívolíi skammt frá 
Víkinni. 

Þá verður keppt í handflökun við 
HB Granda á sjálfan sjómannadaginn, 
en í fréttatilkynningu um hátíðina 
segir að „fræga fólkið“ muni etja kappi 
í þessari grein. 

Einnig verður flutt ýmis tónlist, 
harmonikkuspil verður áberandi, auk 
þess sem ýmsir munu stíga á svið.

Það getur verið heilmikið fjör að leika með dót sem tengist hafinu og sjósókn.
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

ÞRÍR FRAKKAR

Ný dögun í 
íslenskum 
sjávarútvegi
Heimaey VE1 er af nýrri kynslóð Rolls-Royce hannaðra fiskiskipa, 
þar sem hámarks aflaverðmæti fást með afkastamikilli kælingu 
og hagkvæmni í rekstri. Allur aðal vélbúnaður Heimaeyjar er frá 
Rolls-Royce.  

Héðinn hf. og Rolls-Royce Marine óska Ísfélagi Vestmannaeyja og 
áhöfn skipsins velfarnaðar.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is
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EuroVelo hjólaleiðanetið:

Rúllum niður
Rínardalinn
Hvernig væri að rúlla sér niður 

Rínardalinn, meðfram Dóná 
eða taka hringinn í kringum 

Norðursjó? Upplifa söng fuglanna, 
ilm blómanna og sumarblíðu Evrópu. 
Góður matur, skemmtileg hreyfing og 
dásamleg útivera. Hversu gott getur 
sumarleyfið orðið?

Um alla Evrópu er unnið að eflingu 
hjólaleiðanetsins EuroVelo með þarfir 

ferðamanna í huga. Hjólaleiðir eru 
valdar og merktar, lagðar að fallegum 
og áhugaverðum stöðum. Þjónustu-
aðilar í nærumhverfi hjólaleiðanna 
er meðvitaðir um hjólaferðamenn-
ina; gistihúsaeigendur bjóða góða 
aðstöðu fyrir hjól, viðgerðaverkstæði 
eru merkt á kortin og góð hjólastæði 
eru við veitingastaðina sem merktir 
eru “Hjólavænir ferðamannastaðir”. 

Ferðaskrifstofur þjóna hjólreiðamenn-
ina með ýmsum hætti. Þær sjá um bók-
anir á gistingu, flutning á farangri milli 
áningastaða og leigja ferðalöngunum 
þægileg hjól til fararinnar - nú eða bara 
að maður skipuleggji þetta sjálfur í ró-
legheitunum á netinu.

Alls eru 15 leiðir í dag skilgreindar 
innan hjólaleiðanets EuroVelo. Á 
heimasíðu EuroVelo eru einkar að-
gengilegar upplýsingar um þjónustu-
aðilana í kringum hjólaleiðirnar. Hér á 
landi er unnið að því að innlima Ísland 
inn í EuroVelo 1, Atlantshafsleiðina, 
með því að hjóla Suðurstrandarveg-
inn og um Suðurland, leiðina á milli 
Seyðisfjarðar og Keflavíkur. 

Við nutum þess fjölskyldan að 
fara saman hjólandi Dónárleiðina frá 
Passau til Vínarborgar fyrir nokkrum 
árum. Það er hluti af EV6 leiðinni, sem 
liggur alla leiðina frá Atlantshafinu til 
Svartahafsins. Ferðina fengum við 
skipulagða af austurískri ferðaskrif-
stofu og við hjóluðum rétt um 50 km 
á dag, aldurinn frá 9 - 44 ára. 

Ungviðið sagði frá því á dögunum, 
nú nokkrum árum og fjölmörgum 
ferðalögum seinna, að Dónár 
hjólaferðalagið væri lang skemmti-
legasta ferðalag fjölskyldunnar saman. 

Það fannst mér gaman og gott að heyra.
Vefsíða EuroVelo hjólaleiðanna: 

www.eurovelo.com
Slóð á kortið: http://www.eurovelo.

com/en/eurovelos

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

 Sýning í tilefni leikferðar til
              Póllands                       og Kína

565 5900 
midi.is

ga�araleikhusid.is

AUKA
SÝNING

  

Fimmtudagur
11. júní
kl 20.00

 

Miða
pantanir

“Hef ekki skemmt mér 
svona vel í langan tíma”
 Símon Birgisson
 Djö�aeyjan RÚV

Fyrirtæki
húsFélög

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

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

Fyrirtæki
húsFélög

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

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

Fyrirtæki
húsFélög

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

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

Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

nú á vordögum hafa stúlkur í Hagaskóla unnið verkefni um Heimstyrjöldina síðari. Til þess að fá sem gleggsta mynd 
af lífi íslendinga á stríðsárunum ræddu þær við fólk í Félagsmiðstöðinni á Aflagranda 40, sem mundi vel þessa tíma.

Einn dagurinn hófst með siglingu eftir Dóná og svo var hjólaður seinni-
parturinn.  Mynd - ST
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Kjalnesingar fá 400 Mb/s tengingu með 
Ljósleiðara Gagnaveitu Reykjavíkur
Íbúar í Grundarhverfi á Kjalarnesi geta í júlímánuði pantað 400 Mb/s 
tengingu við heimilið þegar Gagnaveita Reykjavíkur lýkur uppbyggingu 
á Ljósleiðaranum. Þeir munu upplifa byltingu í fjarskiptahraða við þessa 
breytingu. Framkvæmdir hófust í hverfinu með jarðvinnu upp úr miðjum 
mars og er nú lokið. Byrjað vara að blása ljósleiðara í rörin sem hafa verið 
lögð, tengingar þeirra hófust í maí og mun verða lokið í byrjun júlí. Upp-
byggingin er liður í því að færa Reykjavíkurborg í fremstu röð bæjarfélaga 
í fjarskiptum. Ljósleiðarinn er lykill að skjótum og greiðum viðskiptum 
og samskiptum í atvinnulífi, ásamt því að vera tækni sem eykur lífsgæði 
almennings og upplifun af fjarskiptahraða án hindrana. 

Það var af mikilli framsýni sem farið 
var í ljósleiðaravæðingu til heimila 
fyrir um 10 árum síðan. Mikil ánægja 
er með Ljósleiðarann en átta af 
hverjum tíu þeirra sem eru fulltengdir 
eru að nota þjónustuna sem er mjög 
hátt hlutfall á alþjóðavísu. Grunn-
stoðirnar sem byggðar voru upp 
nýtast núna til þess að veita alls kyns 

þjónustu í gegnum netið um ókomna 
framtíð. Nú þegar er Ísland á meðal 
tíu efstu þjóða Evrópu í dreifingu á 
ljósleiðara með 55% heimila sem hafa 
aðgengi að öflugum ljósleiðara alla 
leið í hús. 

„Með ljósleiðara Gagnaveitunnar 
alla leið inn í hús ná viðskiptavinir 
hröðustu tengingu á Íslandi. Gagna-

veitan er tvímælalaust leiðandi á 
Íslandi í grunnstoðum fjarskipta til 
heimila og fyrirtækja og er í farar-
broddi í stuðningi við snjallsamfé-
lög. Ljósleiðarinn færir Ísland í hóp 
hæfustu þjóða og hyggst Gagnaveitan 
auka dreifinguna þannig að Ísland 
færist ofar í alþjóðlegu samhengi. 
Þannig fylgjum við eftir þeirri þróun 

sem á sér stað hjá framsæknustu fjar-
skiptafyrirtækjum heims eins og t.d. 
Google í Bandaríkjunum. Gagnaveita 
Reykjavíkur er eina fyrirtækið á ís-
lenskum markaði sem getur boðið 
opið aðgangsnet með aðgengi að 400 
mb/s hraða í bæði í upp og niður-
hali, „segir Erling Freyr Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Gagnaveitu 

Reykjavíkur. Hann bætir því við að 
þjónusta sjónvarpsveitna og miðlun 
myndefnis af öllu tagi kalli á öflugra 
og hraðara netsamband og svari 
Gagnaveitan því kalli. 

Þjónustuaðilar sem bjóða þjónustu 
sína á Ljósleiðaranum eru Vodafone, 
365, Hringdu, Hringiðan, Símafé-
lagið. 

KYNNING
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Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

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

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

Ásta Helgadóttir

ALLAN ÁRSINS HRING
FÆST Í  APÓTEKUM,

HEILSUBÚÐUM 
OG STÓRMÖRKUÐUM

www.gulimidinn.is  

Framhjá, 
kringum, undir
Ísland hefur alla þá burði til þess að vera 
sómasamlegur staður til þess að búa á, ef 
það væri ekki fyrir þessa frændhygli og 
spillingu sem virðist grassera út um allt. 
Endalausir skandalar, trekk í trekk þannig 
að fólk yppir varla öxlum lengur. Það er 
bara þagað þunnu hljóði og beðið eftir 
næsta skandal eða eldgosi, hvort heldur 
sem kemur á undan.

Það er svo að hinar ýmsu eftirlitsstofn-
anir á Íslandi eru ekki starfi sínu vaxin 
til þess að takast á við þær skyldur sem 
þeim ber að sinna. Það er áhugavert að 
skoða viðhorfið til eftirlitsstofnanna sem 
kemru fram í skýrslu Rannsóknarnefndar 
Alþingis um bankahrunið, en þar kemur 
fram að ríkjandi viðhorf þeirra er stóðu 
að einkavæðingu og rekstri bankanna 
á sínum tíma hafi haldið því fram að 
„eftirlit“ ætti ekki að vera bönkunum í 
útrásinni til trafala. 

Eftirlit, er ekki endilega af hinu slæma. 
Það er varnagli fyrir mikilvægar stofnanir, 
svo sem fjölmiðla, skatta, bankastarfsemi, 
framkvæmdavaldið, lögreglurvaldið svo 
nokkur dæmi séu tekin. Þegar bankarnir 
fóru í útrás var margt sem fór úrskeiðis, 
þar var leikið með leikreglurnar, fundnar 
smugur framhjá hinum ýmsu hindrunum 
svo mikið að seðlabankastjóri Lúxem-
borgar þurfti að koma í heimssókn til 
Íslands til þess að skamma þá. Fjármála-
eftirlitið gerði ekki neitt. Það gat ekki sinnt 
sínu starfi, það hafði ekki mannaflann, 
gagnarunnana, þekkinguna eða fjármuni 
til þess að hafa eftirlit með íslensku bönk-
unum. 

Annað dæmi eru fjölmiðlar. Eignarhald 
á fjölmiðlum skiptir máli. Að fjölmiðlar 
skuli vera teknir yfir í að því er virðist 
pólitískum tilgangi eru alvarlegar ásak-
anir. Að forsætisráðherra er sakaður um 
að hafa greitt fyrir láni, frá banka sem er 
nátengdur honum fjölskylduböndum, eru 
líka alvarlegar ásakanir. Hver á að bregð-
ast við?

Hinsvegar, þá virðist eina eftirlitið sem 
virðist vera í fullu fjöri á Íslandi er gagnvart 
öryrkjum.

Eitthvað segir mér að það er margur 
pottur brotinn í samfélagi þar sem sífellt er 
grafið undan eftirliti gagnvart valdhöfum. 
Þar sem ekki er hlustað á umboðsmann 
Alþingis og þar með eftirliti með kerfis-
legum grundvallarstoðum samfélagsins.


