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ljósleiðari ljósnet
Þrátt fyrir miklar breytingar í gegnum tíðina og þær umfangsmiklu framkvæmdir sem nú standa í miðbæ Reykjavíkur, er eins
og sumt breytist aldrei. Háir sem lágir, ungir sem aldnir standa í röð eftir pulsu.

Fáir einstaklingar ráðandi í sjávarútvegsfyrirtækjum:

Innan við hundrað manns
hagnast mest á kvótanum
Æ
tla má að um eða innan við
eitthundrað einstaklingar
fái megnið af þeim arði sem
verður af veiðum og vinnslu hér við land.
Í viðamikilli úttekt Reykjavíkur vikublaðs var reynt að grafast fyrir um hvaða
einstaklingar væru að baki þeim sjávar-

útvegsfyrirtækjum sem fá úthlutað meiru
en einu prósenti af heildarkvótanum við
Ísland. Úttektin, sem þó er ekki tæmandi,
leiðir í ljós að tiltölulega fáir einstaklingar
eru að baki þessum fyrirtækjum, eru ýmist
ráðandi í rekstri þeirra, eða eiga áberandi
stóra eigarhluti. Þetta fólk er að baki um 20

fyrirtækjum sem samanlagt fá úthlutað um
þremur fjórðu af öllum kvóta hér við land.
HB Grandi og Brim eru þær stórútgerðir
sem mest eru áberandi í höfuðborginni,
en grófum dráttum virðast tveir til þrír
einstaklingar vera algjörlega ráðandi í
þessum fyrirtækjum.
Sjá bls. 8.

6.990

vortex.is

525 2400
Plastmódel til
samsettningar
í miklu úrvali.
Bíldshöfði
- Sími:
587
0600
Nethyl 2,18
Sími:
587
0600,

www.tomstundahusid.is
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur
Finnið
okkur áá facebook.
facebook

13. Júní 2015

VIKUBLAÐ

2 REYKJAVÍK

Búsetukjarni í Seljahverfi er einn fjölmargra í Reykjavík:

Fólk hefur ekkert að óttast

V
Hr. Masaki segir börnunum frá því þegar hann lenti í sprengingunni í Hiroshima þar sem hann, fimm ára gamall, missti föður sinn.

70 ár frá kjarnorkuárásunum á Japan:

„Við viljum kjarnorkuvopnalausan heim“

F

riðarskipið kom til Reykjavíkur í vikunni, en það siglir
milli landa til að vekja athygli á
friði. Með í för að þessu sinni voru sjö
Japanir sem lifðu af kjarnorkuárásir
Bandaríkjanna á borgirnar Hiroshima
og Nagasaki, í lok Síðari-Heimsstyrjaldar. Fimm barnafjölskyldum var
meðal annars boðið í Höfða af þessu
tilefni, þar sem japönsku gestirnir
ræddu við börnin og sögðu þeim sögu
sína. Þar á meðal var hr. Hironaka
Masaki sem var fimm ára þegar
sprengjunni var varpað á Hiroshima.
Hann sagði frá því að þegar sprengja
sprakk þá var hann að leika sér við
læk örfáa kílómetra frá þeim stað þar
sem sprengjan lenti.
„Ég og systir mín og móðir

komumst af en við fundum ekki
föður minn strax. Við leituðum skjóls
í loftvarnarbirgi. Það var yfirfullt af
fólki með alvarleg brunasár og sumir
voru nær dauða en lífi. Við leituðum
föður míns og þegar við loks höfðum
upp á honum sáum við að hann var
illa brenndur á bakinu og þakinn
glerbrotum. Við reyndum að hlúa að
honum en hann lést af sárum sínum
aðeins 39 ára að aldri. Ég gleymi þessu
aldrei, þó ég hafi verið ungur að árum.
Við viljum kjarnorkuvopnalausan
heim, svona lagað má aldrei gerast
aftur. Þess vegna erum við hér til að
miðla reynslu okkar til komandi kynslóða,“ sagði hr. Masaki, sem var með
tárin í augunum en fjallað er um þessa
heimsókn á vef Reykjavíkurborgar.

ið búum í samfélagi þar sem
sátt er um að fatlað fólk skuli
búa á heimilum en ekki stofnunum,“ segir í minnisblaði sem lagt var
fram í velferðarráði Reykjavíkurborgar
á fundi þess 28. maí síðast liðinn. Í
minnisblaðinu er fjallað um íbúakjarna í Rangárseli 16-20 í Breiðholti.
Íbúasamtökin Betra Breiðholt
boðuðu til íbúafundar í Seljakirkju
rúmlega viku fyrr. Tilefnið var að kalla
eftir upplýsingum frá borginni um
íbúa í kjarnanum, en í facebook hópi
samtakanna hafði fólk kvartað undan
ónæði af íbúum þarna. Fjölmenni sótti
fundinn í Seljakirkju.
Minnisblaðið var tekið saman fyrir
velferðarráð daginn eftir fundinn.
Þar kemur fram að eftir að Brynja,
hússjóður Öryrkjabandalagsins, seldi
húsið, hefði samist um að Félagsbú-

staðir keyptu það. Borgin hefði samt
sem áður rekið þarna íbúakjarna um
árabil, en hann yrði rekinn þar áfram
með breyttum notendahópi. Þar myndi
búa fólk með „samþætta fötlun s.s.
þroskahömlun, einhverfu og frávik í
hegðun“ eins og segir í minnisblaðinu.
Þetta fólk býr ekki eitt því starfsmenn frá borginni sinna því. Í minniblaðinu segir að meirihluti þeirra sem
þar unnu áður muni gera það áfram
en nýr forstöðumaður hafi tekið til
starfa sem hafi sérþekkingu á þörfum
íbúa. „Áfram verður um að ræða
heimili fatlaðs fólks en hvorki meðferðarheimili né áfangaheimili,“ segir
í minnisblaðinu.
Þar segir einnig að lögð sé áhersla á
að umferð s.s. vegna ferðaþjónustubíla.
Bent er á það í minnisblaðinu að
velferðarsvið borgarinnar reki heimili

Enn engin svör
Bensínstöð við Ingunnarskóla í Grafarholti:

S

tjórnendum Ingunnarskóla í Grafarholti hafa enn ekki borist nein
svör frá borginni um bensínstöð
sem liggur upp við skólann. Þetta segir
Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, skólastjóri,
í samtali við Reykjavík vikublað.
Bensínstöð Olís liggur upp við lóð
skólans, skammt frá aðalbyggingu og
alveg upp við færanlega kennslustofu.
Þá er stöðin jafnframt ofan í frístundaheimili við skólann.
Guðlaug segist hvorki hafa fengið
viðbrögð frá borginni né Olíufélaginu
vegna erindis sem sent var fyrir meira
en ári.

Þetta mál er virðist vera hið sérkennilegasta því fyrir rúmlega tveimur
og hálfu ári var einróma samþykkt í
skóla- og frístundaráði borgarinnar
að láta vinna lögfræðiálit um hvort
það samrýmdist lögum og reglum að
hafa bensínstöð svo nálægt skóla og
frístundastarfi. Kjartan Magnússon,
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
hefur gengið eftir málinu lengi. Skúli
Helgason formaður skóla- og frístundaráðs hefur í viðtali við Reykjavík vikublað lýst því yfir að hann ætli að láta
málið til sín taka.

„Ekkert verri
en strákar“

F
Skóla- og frístundaráð samþykkti nýlega innleiðingaráætlun um læsi, en
það er yfirlýst stefna fræðsluyfirvalda að efla málþroska, lestrarfærni og
lesskilning. Þetta gengur út á að fylgast vel með lestrarkunnáttu barna til
að „finna snemma þau börn sem hugsanlega geta átt í erfiðleikum með mál
og lestur og veita þeim aukinn stuðning og ráðgjöf,“ segir í umfjöllun þetta
á vef borgarinnar. Til stendur að þetta verði innleitt nú í haust.

Njóttu sumarsins með
Veiðikortinu 2015 og
búðu til þínar minningar!

fyrir fatlað fólk víðs vegar um borgina
og ekkert hverfi sé undanskilið. Að
öllu jöfnu gangi rekstur heimilanna
vel og sé í sátt og samlyndi við aðra
íbúa á hverjum stað. Þá sé þess ávallt
gætt að tryggja bæði öryggi íbúa sem
annarra. „Íbúum í Seljahverfi og
nærliggjandi hverfum á ekki að standa
ógn af nýjum íbúum í Rangárseli frekar
en öðrum íbúum í búsetuúrræðum
á vegum borgarinnar,“ segir líka í
minnisblaðinu. Þar segir jafnframt í
niðurlagi: „Biðlistar eftir sértækum
húsnæðisúrræðum eru langir og því er
mikilvægt að velferðsvið geti brugðist
við þeirri þörf með því að opna nýjan
íbúðakjarna. Það er alveg skýrt að
Breiðholt er barna- og fjölskylduhverfi
og velferðarsvið tekur ávallt mið að
því við úthlutanir í húsnæðisúrræði
á því svæði.“

yrst var ég stressuð en stressið fór
hratt. Konurnar sem halda utan
um þetta unnu vel með stressið
og allir urðu strax vinir,“ segir Rán
Birgisdóttir, sem hefur tvisvar tekið
þátt í Rokkbúðum í verkefninu Stelpur
rokka. „Stelpunum líður vel í þessu
umhverfi, þær kynnast nýjum hliðum
á sjálfum sér og þær mynda mikilvæg tengsl við aðrar stelpur sem hafa
áhuga á að spila og semja tónlist.“ Hún
segir að hún hafi ekki áttaði sig á því
hversu mikill strákaheimur tónlistin
er, fyrr en hún fór að velta því fyrir sér.

Rán Birgisdóttir.

„Maður verður oft hissa þegar stelpa
er í hljómsveit. en í Rokkbúðunm eru
bara stelpur að spila og þær eru ekkert
verri en strákar.“
Sjá bls. 6

Lög á verkfallsaðgerðir launafólks:

„Óttalegur
barbarismi“
Þ

að er bara óttalegur barbarismi
að setja lög á verkföll,“ segir
Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður Bandalags háskólamanna
í samtali við Reykjavík vikublað.
Verkfallsaðgerðir félagsins hafa nú
staðið yfir í tíu vikur án lausnar.
Ríkisstjórnin tilkynnti á fimmtudagskvöld að frumvarp um að fresta
verkföllum yrði lagt fram á Alþingi.
Þórunn segir að lög á verkfallsréttinn sé þegar ofnotað verkfæri og
að slíkt sé versta mögulega niðurstaðan. Hún telur yfirvöld hafa gefist upp fyrir verkefninu og að vel
hefði verið hægt að semja sjálfstætt.
Samninganefndin hafi hins vegar
ekki haft raunverulegt umboð til
annars en að elta Samtök atvinnulífsins. Sjálfstæðir samningar hafi
ekki verið í boði.
Sjá bls. 10-11.

38 vatnasvæði!

2015

www.veidikortid.is

Þessi ungi piltur skellti sér í siglingu með Sæbjörgu á Hátíð hafsins um síðustu helgi og leiddist ekki í félagsskap
sjóræningjanna. Hann sést hér sýna þeim alvöru sjóræningjahring sem hann sjálfur bar á fingri.
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Glansþvottalögur

Haltu bílnum hreinum í sumar með
Faszination
Autopflege
mit
SONAX
bón- og
hreinsivörum
Markenprodukten
von fráSONAX
SONAX
er margverðlaunað bílhreinsimerki
Þýskalandi.

SONAX býður allt sem þarf: bón fyrir allar gerðir af lakki,
Lassen Sie mehr
Glanz in Ihr Leben!
felguhreinsi,
dekkjahreinsi,
sápur, svampa, vínylhreinsi, gluggahreinsi og fleiri hágæða hreinsivörur.
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Ummæli með erindi:

LEIÐARI

Þ

Ómerkileg
pólitík

að var kannski dæmt til að gerast, enda þótt mér hefði í alvörunni ekki dottið
það í hug. Það reyndist þó verða svo að stjórnmálamaður, kjörinn fulltrúi,
legðist svo lágt að beina spjótum sínum að fötluðum íbúum borgarinnar.
Að reyna að skapa ótta við fólk sem ekki getur borið hönd fyrir höfuð sér í því
skyni að græða kannski einhver atkvæði. Niðurstaðan getur samt aðeins orðið ein.
Við erum einhverju nær um hvaða mann slíkir stjórnmálamenn hafa að geyma.
Framsókn og flugvallarvinir völdu mann í mannréttindaráð. Svo var bakkað út úr
því samdægurs þegar upplýst var að sá virtist beinlínis hafa það að hugsjón að sumir
skuli hafa minni réttindi en aðrir. Fólk varpaði öndinni léttar, en var ástæða til þess?
Ég spyr mig að minnsta kosti eftir greinina sem núverandi fulltrúi Framsóknar
og flugvallarvina sendi blaðinu í síðustu viku. Þar er reynt að spila á tilfinningar
ótta og fordóma og skapa óöryggi meðal íbúa.
Málið snýst um þjónustukjarna í Seljahverfi. Þar búa nokkrar manneskjur sem
glíma við ýmsa fötlun.
Haldinn var fjölmennur íbúafundur í Seljakirkju á dögunum á vegum íbúasamtaka
sem þekktust eru fyrir baráttu fyrir mislægum gatnamótum. Þar voru fulltrúar
borgarinnar krafðir svara um hverjir ættu að eiga þarna heimili. Frá þjónustukjarnanum og að kirkjunni eru aðeins örfáir tugir metra og ekkert hús á milli.
Þannig gátu íbúar þjónustukjarnans séð út um gluggann sinn hvernig fólk arkaði
tugum saman inn í guðshúsið, heimili náungakærleikans. Það er eðlilegt að fólk
óski svara við breytingum í sínu nánasta umhverfi. En stórlega má draga í efa að
þetta hafi verið heppilegasta leiðin.
Ítarleg grein hefur síðan verið gerð fyrir stöðu mála í velferðarráði borgarinnar.
Það sýna gögn sem ég óskaði eftir frá borginni og eru birt hér í blaðinu. Svona
þjónustukjarnar eru um alla borg. Þarna starfar líka fólk á vegum borgarinnar við að
aðstoða þessar manneskjur. Því þetta eru fyrst og fremst manneskjur. Samborgarar.

„Að sinna mörgum sjúklingum í einu
sem þurfa á flókinni krabbameinslyfjagjöf að halda þarfnast mikillar nákvæmni, kunnáttu og hæfni til þess
að bregðast við öllum mögulegum
fylgikvillum sem upp geta komið. Það
má ekkert bregða út af og mistök geta
orðið ansi dýrkeypt. Ég get ekki með
nokkru móti skilið af hverju minn
launaseðill endurspeglar á engan hátt

Falleinkunn

Ekki hafa fagnaðarlæti ráðherranna
farið framhjá neinum, en þeir hreykja
sér af ákafri skrautsýningu í Hörpunni, þar sem væntanlegt afnám gjaldeyrishafta var kynnt. Þetta var ekki
ósvipað sams konar lúðrablæstri þegar
tilkynnt var um tugmilljarða gjafir til
efnamesta fólks landsins undir nafni
einhverrar leiðréttingar. Á meðan
gleymdist algerlega að sömu ráðherrar
og ríkisstjórn fá fullkomna og algera
falleinkunn fyrir að láta heilbrigðiskerfið liðast í sundur á sinni vakt og
og finnst mörgum ótrúlegt að ríkis
stjórn sitji enn
með slík afglöp
á ferilskránni.

En ómerkilegt. En sorglegt að kjörinn fulltrúi skuli í alvöru reyna að gera sér að
pólitískri féþúfu fatlað fólk sem getur ekki varið sig.

En að fulltrúi í mannréttindaráði skuli reyna að draga upp þá mynd af fötluðu
fólki að börnum stafi ógn af, er til fullkominnar skammar. Þetta er svo ómerkileg
pólitík að ég á ekki orð yfir hana.
Hvernig getur á því staðið að enginn fulltrúi meirihlutans eða Sjálfstæðisflokksins
hefur staðið upp og komið þeim til varnar sem ekki geta sjálf borið hönd fyrir
höfuð sér? Hvaða skilaboð ætli felist í þögninni?
Ingimar Karl Helgason

Verum næs

R

auði krossinn fór nýlega af stað
með aldeilis frábært verkefni sem
ber heitið „Vertu næs“ (www.vertunaes.is). Um er að ræða tveggja ára verkefni sem hvetur fólk til að koma fram að
virðingu við hvort annað og leggur áherslu
á að uppruni fólks, litarhaft eða trúarbrögð
eiga ekki að skipta máli í samskiptum við
hvort annað (www.vertunaes.is).
Verkefnið er frábært en um leið er það
svolítið dapurlegt til þess að hugsa að
koma þurfi á verkefnum til að vekja fólk
til umhugsunar um að vera vingjarnlegur
við náungann, óháð uppruna, litarhafti
eða trúarbrögðum.
Verkefnið fékk mig til að hugsa um
fleiri þætti í okkar litla og oft reiða samfélagi. Og hvað við megum oftar vera næs

við fólk í kringum okkur. Nýjar kannanir
benda sem betur fer til þess að Íslendingar
séu almennt viðkunnanlegir við erlenda
ferðamenn þó svo að töluverðs pirrings
gæti stundum vegna til dæmis umferðaraukningar sem þeir valda, stundum
finnst fólki helst til mikið af þeim og að
vondar túristabúðir hafi sprottið upp
vegna þeirra (sumsé, lundasjoppur). Það
er merkileg tilhneiging, allt að því rasísk,
hvað maður heyrir oft talað um „ túrista“
í neikvæðum tóni. Samt er þetta bara
venjulegt fólk eins og við; eini munurinn
er sá að þetta fólk er ekki heima hjá sér
heldur í heimsókn hjá okkur. Jú, það er
reyndar yfirleitt klætt í útivistarfatnað í
miðbænum, líka í góðu veðri. Og fyrir
vikið er stundum eins og heimamönnum
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Karlremba?

Fyrir löngu blasir við að kvennastéttirnar úr BHM eru svo lífsnauðsynlegar Landspítalanum að það eitt að
þær leggi niður störf hluta af dagvinnutíma setur allt starf hans úr
skorðum. Það sér það hver maður að
stjórnvöld verða að horfast í augu við
þessa stöðu og semja. Þögn til skiptis
við hótanir er aðferðarfræði sem ekki
hefur gengið hingað til og mun síður
en svo ganga úr þessu.

Grátkórinn vaknar

Friðrik J. Arngrímsson fór í eina tíð
fyrir LÍÚ og líkti útgerðarmönnum í
milljarðagróða við fórnarlömb nasista
finnist í lagi að tala niður til þeirra og
vera ekki næs.
Við megum líka alveg vera meira næs í
umferðinni. Stundum er eins og fólk flykkist í fylkingar skv. ferðmáta. Gangandi,
hjólandi, akandi og í strætó og allir óvinir.
Gangandi upplifa ógnun frá hjólandi og
öllum sem leggja upp á stétt, hjólandi upplifa ógnun frá akandi og allir á hnefanum
að komast sína leið. Auðvitað er þetta ekki
alveg svona hábölvað en ef allir eru aðeins
meira næs út í umferðinni og taka tillit þá
gengur borgarlífið betur fyrir sig. Þessi sýn
byggir á því að við viðurkennum rétt allra
til að ferðast eins og þeir vilja, gangandi,
hjólandi, akandi og með Strætó; að akandi
sætti sig við að sumstaðar eru ekki hjólreiðastígar og að hjólandi þurfa stundum
að nota göturnar. Að hjólandi virði alltaf
umferðarreglur, sérstaklega rauð ljós,
stöðvunarskyldu, lýsingu á veturnar og
þar fram eftir götunum. Að gangandi gangi
ekki á hjólastígum og svo framvegis.
Nýlega húðskammaði yngsta þingkona Alþingis þingheim fyrir ókurteisi.
Að hennar mati er fólk greinilega ekki
mjög næs samskipti á þessum vinnustað.
Þetta viðhorf gegnsýrir reyndar stjórnmálaumræðuna almennt á Íslandi. Það
er stundum eins og fólki finnist í lagi að
kalla annað fólk aumingja og hálfvita fyrir

Hliðvarsla

Það vekur athygli Stundarinnar og fleiri
að aðstoðarmaður mennta- og menningarmálaráðherra yfirheyri fjölmiðlafólk sem óskar viðtals við ráðherra, hvort
til standi að spyrja um tengsl hans við
Orku Energy. Upplýst hefur verið að
viðkomandi hefur átt í persónulegum
tengslum við félagið og fjárhagslegum
tengslum við fyrirsvarsmenn þess.

Ekki bókaskatturinn

HÉÐAN OG ÞAÐAN …

Samt stígur fram varaborgarfulltrúi og fulltrúi í mannréttindaráði og skrifar: „Hvað
er að gerast? Í hvað stefnir? Geta börnin verið örugg, ein úti að leik?“

Ég skal annars svara þessari spurningu mannréttindafulltrúa framsóknar. Og ég er
óhræddur við að svara henni af fullkominni sannfæringu og öryggi: Nei! Á meðan
strætisvagnar taka beygjur á tveimur hjólum á næsta horni og á meðan bílstjórar
aka á 60 kílómetra hraða á klukkustund innan hverfis þar sem hámarkshraðinn
er 30, þá verða börnin aldrei örugg. Íbúasamtök bíleigenda gætu íhugað það.

þá miklu ábyrgð sem ég axla og þá 4
ára háskólamenntun sem ég hef lokið
til þess að sinna minni vinnu.“
- Ingibjörg
Guðmundsdóttir,
hjúkrunarfræðingur
á dagdeild blóð- og
krabbameinslækninga í grein í
Fréttablaðinu.

Í FRÉTTUM

fyrir að greiða
loksins eitthvað
gjald fyrir aðgang að auðlind
í eigu íslensks
a lmennings.
Friðrik er enn
á sveimi og skrifaði grein í Morgunblaðið í vikunni. Þar kallaði hann
þá sem hafa staðið að undirskriftarsöfnun um sjávarauðlindina og
kallaði „sófakomma“ með áberandi
niðrandi hætti.
Yfir 50 þúsund manns hafa undirritað áskorun til forsetans um að vísa í
þjóðaratkvæðagreiðslu hverjum þeim
lögum þar sem kvóta er úthlutað til
meira en árs í senn. Tilefni þessa er
makrílfrumvarpið svokallaða.
Ekki er hún góð málefnastaðan hjá
þeim sem ekki eiga önnur verkfæri
en að uppnefna fólk sem berst fyrir
hagsmunum almennings.

Grasrótin

Morgunblaðið birtist fólki oftar
og oftar inn um lúgu í svonefndri
aldreifingu. Við slíkt tækifæri var
á forsíðu blaðsins fjallað með afar
jákvæðum hætti um einkarekið
sjúkrahús í Ármúla í Reykavík. Rætt
var um að eigendur ynnu þar sjálfir og
framtakið allt látið líta út eins og grasrótar og hugsjónastarf heilbrigðisstarfsfólks. Síðan
kemur í ljós og ekki á
síðum Morgunblaðsins að
Ásdís Halla Bragadóttir
er þarna að baki, og
fleiri, en sú hin sama
situr raunar í stjórn
fjölmiðilsins …

Höfundur er
Dóra Magnúsdóttir
Varaborgarfulltrúi
Samfylkingarinnar

það eitt að vera flokksbundinn flokki sem
maður er ekki sáttur við. Stundum virðist
vera í lagi að úthúða fólki með persónulegum dónaskap og níði fyrir það eitt að
vera á öndverðum meiði í ýmsum málum.
Sem þó er grundvöllur þess að búa í samfélagi þar sem lýðræði er virt og heiðrað; þ.e.
að geta skiptst á skoðunum og virt skoðanir annarra – og verið næs á sama tíma.
Nú kann að hljóma eins og ég sé að
setja mig hér í hásæti þess sem er alltaf
hrikalega næs. En það er ég svo sannarlega
ekki. Ég hef alveg öskrað á hálfvita í umferðinni (inní bílnum mínum samt, sko)
tuddast áfram á hjólinu mínu á rauðu ljósi.
Svo horfi ég stundum á fólk sem beinlínis
gengur á hjólreiðastígum borgarinnar með

Þeim fjölgar um 90 prósent sem aldrei
lesa bók, sló Fréttablaðið upp í vikunni.
Samkvæmt könnun sem gerð var fyrir
Félag bókaútgefenda hafa 13 prósent
landsmanna aldrei lesið bók. Þetta hlutfall var 7 prósent fyrir nokkrum árum.
Þetta eru vond tíðindi. Menntamálaráðherra segir að bókaskatti verði ekki kennt
um þessa stöðu, enda sé svo stutt síðan
hann var hækkaður. Hann segir þó að
fylgst verði með því hvaða afleiðingar
hækkun á bókaskatti hefur.

Góðar fréttir

Frosti Sigurjónsson formaður efnahagsog viðskiptanefndar Alþingis vill ekki
erlent eignarhald á bankanana. Vill ekki
að arðurinn fari úr landi. Þetta hlýtur
að kalla á almenna breytingu og myndi
væntanlega þýða að erlend stórfyrirtæki munu ekki geta sent milljarða arð
og gróða beint úr landi. Í annan stað
hlýtur þetta að skrúfa fyrir það að Íslendingar geymi eignir sínar hér á landi í
útlenskum skúffufyrirtækjum og skattaskjólum.

Leynigögnin

Skattrannsóknarstjóri er loks komin
með gögn í hendur sem sýna tengsl Íslendinga við á milli 400 og 500 félög í
skattaskjólum. Það verður fróðlegt að
fylgjast með vinnu skattrannsóknarstjóra, en margir hafa spurt hvort ekki
væri réttast hreinlega að birta lista yfir
eigendur skattaskjólsfélaga.

Jafnað niður

Viðskiptaráðið birtir mánaðargamlar
tölur á vefsíðu sinni sem ýmsir fjölmiðlar
stukku á í vikunni. Þar er greint frá því
að opinberir starfsmenn séu oftar frá
vinnu vegna veikinda heldur en starfsfólk á almenna vinnumarkaðnum. Það
vekur athygli að Viðskiptaráð dregur
þá ályktun af þessu að best sé að draga
úr starfstengdum réttindum opinberra
starfsmanna. Þannig verði jöfnuð
réttindi á vinnumarkaði. Ekki virðist hvarfla að neinum að jafna heldur
réttindin á almennum vinnumarkaði
upp á við og styrkja og efla réttindi
launafólks.

Helmingur

Önnur hver kona sem starfar við þjónustu hefur verið áreitt kynferðislega við
vinnu. Þetta á við bæði kyn því í allt hafa
um 40 prósent starfsfólks í þjónustustörfum verið áreitt kynferðislega við
vinnu, en líklegra er að konur séu áreittar
af yfirmönnum sínum. Þetta sýnir ný
rannsókn sem Steinunn Rögnvaldsdóttir, félags- og kynjafræðingur, vann
fyrir Starfsgreinasambandið.
drápsglampa í augum. Ég reyni að hemja
mig t.d. á Facebook gagnvart þeim sem
ég er ósammála í þjóðfélagsumræðunni
en ekki (alltaf) heima hjá mér. Ég er því
kannski bara að skrifa þennan pistil til
sjálfrar mín. Og allra hinna sem mega alveg við því að sýna meira umburðarlyndi
og oftar. Og bara vera næs.
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Stelpur rokka!

Arnhildur
Lilý Karlsdóttir

Síðastliðna helgi fóru fram kvennarokkbúðir á vegum Stelpur rokka! í
Reykjavík. Þar komu saman konur á ýmsum aldri til að fá kennslu á mismunandi hljóðfæri, prófa að spila í hljómsveit, læra texta- og lagasmíði
og að lokum halda saman tónleika. Hreyfingin Stelpur rokka! hefur staðið
fyrir fjölmörgum stúlkna- og kvennarokkbúðum en nýliðnar búðir voru þær
níundu sem haldnar hafa verið hér á landi. Áslaug Einarsdóttir stofnaði
hreyfinguna ásamt hópi sjálfboðaliða árið 2012 að fyrirmynd Girls Rock
Camp. Hreyfingin hefur vaxið jafnt og þétt og hafa nú yfir 200 íslenskar
stúlkur og konur komið saman til að rokka.
Allir hafa jafnan aðgang
óháð fjárhagi eða félagslegum aðstæðum
Girls Rock Camp Alliance var stofnað
árið 2007 en innan þeirra vébanda
starfa um 60 stúlkna-rokkhreyfingar
bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Allar
hreyfingarnar vinna eftir sömu hugmyndafræði og gildum en þau kveða á
um að allar stúlkur hafi jafnan aðgang
að búðunum óháð fjárhagi, uppruna,
kynhneigð eða túlkun kyngervis, trú,
getu, móðurmáli eða fötlun. Áslaug segir að í hverjum rokkbúðum
sé ákveðinn fjöldi sæta í boði og sé
hluti þeirra niðurgreiddur til hálfs
eða að fullu. Hún segir að sú stefna
hafi gefið góða raun þau þrjú ár sem
hreyfingin hafi starfað en að jafnaði
hafi um þriðjungur þátttakenda nýtt
sér valmöguleikann um niðurgreiðslu.
„Okkar reynsla er að frí eða niðurgreidd pláss fara til þeirra stúlkna sem
mest þurfa á því að halda. Efnaminni
stelpur, LGBT (lesbian, gay, bisexual,
transgender) stelpur og stelpur með
annað móðurmál en íslensku hafa
forgang í frí pláss en hingað til höfum
við getað boðið öllum sem á þurfa að
halda frí pláss.“
Að vera sín eigin
fyrirmynd
Rokkbúðirnar veita rými þar sem
kostur gefst til að efla hæfileika og
sjálfstraust í öruggu umhverfi. Áslaug
bendir á að samfélagið þarfnist þess að
slíkt rými sé skapað því það spretti ekki
af sjálfsdáðum. „Á unglingsárum fara
strákar frekar út í almenna rýmið og
gera hluti á borð við að stofna hljómsveitir, en stelpur eru ólíklegri til þess.“
Skortur á fyrirmyndum er hluti af
ásatæðunni en Áslaug segir að ungar
stelpur séu líklegri til að skorta sjálfstraust til að koma fram á sviði, taka
sér rými og vera með hávaða. Í rokkbúðunum er kennt á gítar, hljómborð,

bassa, trommur og söng. Í búðunum
eru einnig vinnusmiðjur þar sem
meðal annars er farið yfir kvennarokksögu, kynjafræði, fjölmiðlaumfjöllun
og textagerð. Einnig eru fengnar farsælar íslenskar tónlistarkonur til að
spila á hádegistónleikum og ræða
við þátttakendur. Rokkbúðirnar veita
þannig þátttakendum tækifæri til að
spegla sig og hæfileika sína í öflugum
kvenkyns fyrirmyndum.
Rokkbúðirnar ýta
undir sjálfstraustið
Fyrstu rokkbúðirnar voru haldnar í
Reykjavík fyrir stúlkur á aldrinum 1216 ára en starfið er stöðugt að þróast
og síðan þá hafa nýir staðir og áherslur
hafa bæst við. Auk stúlkna-rokkbúða
eru nú einnig kvenna-rokkbúðir fyrir
konur eldri en 20 ára, sjálfboðaliðastarf
innan hreyfingarinnar er afar virkt og
í ár bætist jafnframt við ungliðastarf.
Þar geta 16-18 ára stúlkur tekið þátt í
rokkbúðum sem ungliðar og er það
nokkurskonar framhaldsnámskeið
fyrir þær sem hafa áður tekið þátt rokkbúðunum. Ungliðar aðstoða meðal
annars við að halda utan um vinnusmiðjur og vera leiðbeinendur en með
því eru þær sýnilegar og sterkar fyrirmyndir fyrir yngri þátttakendur rokkbúðanna. Rán Birgisdóttir hefur tekið
þátt í rokkbúðunum síðastliðin tvö
ár en tekur nú þátt sem ungliði. Hún
segist alltaf hafa haft áhuga á tónlist og
þegar hún sá fyrst auglýsinguna fyrir
rokkbúðirnar hafi henni fundist það
virka sem skemmtileg leið til að læra
eitthvað, kynnast fólki og prófa að vera
í hljómsveit. „Fyrst var ég stressuð en
stressið fór hratt. Konurnar sem halda
utan um þetta unnu vel með stressið
og allir urðu strax vinir“. Rokkbúðirnar
veita vettvang til að prófa sig áfram gera
mistök í umhverfi sem veitir stuðning
og samvinna ríkir. „Stelpunum líður vel
í þessu umhverfi, þær kynnast nýjum

hliðum á sjálfum sér og þær mynda
mikilvæg tengsl við aðrar stelpur sem
hafa áhuga á að spila og semja tónlist.“
Rán segist vera í góðu sambandi við
margar þeirra stúlkna sem hún hefur
rokkað með í búðunum og að sumar
þeirra séu jafnvel meðal hennar nánustu vinkvenna í dag.
„Algjörlega þess virði“
Að vera í hljómsveit segir Rán vera
ótrúlega skemmtilegt og að þar ríki
mikil stemning. Hún segir að það sé
gaman að búa eitthvað til með öðrum
og sjá vaxa smátt og smátt og verða að
einhverju heildstæðu. „Ferlið byrjar á
því að einhver kemur með hugmynd og
unnið er með hana og í kringum hana.
Einhver kemur með gítarlínu, bassinn
gerir eitthvað í kring, svo bætast við
trommur og sönglína, það kemur smátt
og smátt.“ Hún segir að hún hafi ekki
áttaði sig á því hversu mikill strákaheimur tónlistin er, fyrr en hún fór að
velta því fyrir sér. „Maður verður oft
hissa þegar stelpa er í hljómsveit. en í
Rokkbúðunm eru bara stelpur að spila
og þær eru ekkert verri en strákar.“
Stelpurnar eru hvattar til þess að líta á
sig sem virkar og skapandi tónlistarkonur þar sem þær eru gerendurnir og
láta eitthvað verða að veruleika. „Þegar
ég kom inn í þetta prógram var ég ekki
viss en svo sá ég að ég gat þetta.“ Rán
spilaði á bassa í rokkbúðunum og er
núna í áframhaldandi námi á bassa
í Gítarskóla Íslands. „Ég hvet aðrar
stelpur til að þora að taka þátt, það er
algjörlega þess virði.“
Næstu rokkbúðir verða haldnar 9.
-12. júlí í Ásbrú, Reykjanesbæ, en það
verður í fyrsta skipti sem rokkbúðirnar
eru haldanar þar. Þessar rokkbúðir
eru fyrir allar stúlkur frá 12-16 ára
jafnt frá Reykjarnesinu sem annars
staðar frá og eru enn pláss laus til umsóknar. Í haust verður einnig boðið
upp á helgarlangar vinnusmiðjur þar

Starfið er fjölbreytt og skemmtilegt eins og myndirnar bera með sér.

sem unnið verður með aðrar hliðar
tónlistarstarfs en hafa verið kenndar
í rokkbúðunum hingað til, en þar má
nefna plötusnúðasmiðju, raftónlistarsmiðju, rappsmiðju í samstarvi við

Reykjavíkurdætur og tónlistarmyndbandagerð. Frekari upplýsingar um
þessa skemmtilegu viðburði má nálgast á heimasíðu Stelpur rokka!
stelpurrokka. org

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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Hverjir fá kvótann?
- 1. hluti

Ein af stórum fréttum vikunnar var að Hafrannsóknarstofnun leggur til
að auka megi þorskkvótann við Ísland um 23 þúsund tonn. Góðar fréttir
eru líka af ýsunni segja fjölmiðlar. Efnahagur landins hvílir á veiðum og
vinnslu. En enda þótt svo sé, eru þeir ekki margir sem eru á bak við þau
fyrirtæki sem fá úthlutað kvóta til þess að sækja þessi verðmæti og hafa
af þeim arð.
Ætla má að um eða innan við eitthundrað einstaklingar fái megnið af þeim
arði sem verður af veiðum og vinnslu
hér við land.
Í viðamikilli úttekt Reykjavíkur
vikublaðs, var reynt að grafast fyrir
um hvaða einstaklingar væru að baki
þeim sjávarútvegsfyrirtækjum sem
fá úthlutað meiru en einu prósenti af
heildarkvótanum við Ísland. Úttektin,
sem þó er ekki tæmandi, leiðir í ljós
að tiltölulega fáir einstaklingar eru að
baki þessum fyrirtækjum, eru ýmist
ráðandi í rekstri þeirra, eða eiga áberandi stóra eigarhluti. Þetta fólk er að
baki um 20 fyrirtækjum sem samanlagt fá úthlutað um þremur fjórðu af
öllum kvóta hér við land. HB Grandi
og Brim eru þær stórútgerðir sem
mest eru áberandi í höfuðborginni.
Yfir 15 prósent af heildarkvótanum
við landið fellur þessum fyrirtækjum í
skaut. En í grófum dráttum má ætla að
tveir til þrír einstaklingar séu ráðandi í
þessum fyrirtækjum. Þessir menn eru
Guðmundur Kristjánsson, kenndur
við Brim og Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals hf. , sem ásamt
systur sinni Birnu er lang stærsti hluthafinn í HB Granda. Ætla má að þau
séu ráðandi fyrir um 43 prósentum
hlutafjár í almenningshlutafélaginu.
Það er mun stærri hlutur en lífeyrissjóðir eiga samanlagt í félaginu, en
hlutafar eru alls um 1.750 samkvæmt
upplýsingum á heimasíðu félagsins.
Litlar breytingar
Fyrir nokkrum árum var birt í fréttum
Stöðvar 2 úttekt þar sem fjallað var um
einstaklingana að baki sjávarútvegsfyrirtækjunum. Sú úttekt sýndi að um 70
manns væru að baki 70 prósentum af
úthlutuðum kvóta. Sú úttekt átti við
árið 2009. Síðan hafa orðið nokkrar
breytingar á eignarhaldi sjávarútvegsfyrirtækja. HB Grandi hefur verið
skráður á markað og þar eru lífeyrissjóðir nú áberandi í hópi hluthafa.
Fyrirtækið Stálskip í Hafnarfirði seldi
frá sér skip og kvóta og útgerðin Bergur-Huginn hefur fengið nýja eigendur.
Þetta hefur þó ekki mikil áhrif á
heildarmyndina. Stærstu eigendur HB
Granda eru til að mynda þeir sömu og
enda þótt Stálskipafjölskyldan sé hætt
útgerð og Magnús Kristinsson sé ekki
lengur skráður eigandi Bergs-Hugins,
þá er upp til hópa sama fólkið sem er
að baki þessum fyrirtækjum.
Afmörkun
Efnið er afmarkað með því að miða
við fyrirtæki sem fá úthlutað einu prósentustigi eða meira af heildarkvóta
við Ísland, mælt í þorskígildistonnum,
eins og Fiskistofa kynnir úthlutunina.
Stuðst er við lista yfir þessi fyrirtæki
sem finna má á vefsíðu Fiskistofu.
Dæmi eru um að eignarhlutir í
sjávarútvegsfyrirtækjunum séu skráð
beint á einstaklinga en algengara er
að beinir eignarhlutir séu skráðir á
ýmis hlutafélög eða einkahlutafélög.

Sú keðja hefur verið rakin til einstaklinga, yfirleitt með því að fara í gegnum
ársreikninga félaganna. Tekið skal
fram að hér er eingöngu fjallað um
eigendur fyrirtækjananna eins og nýjustu tiltækar upplýsingar sýna. Sjónum
er helst beint að stórum/ráðandi hluthöfum, en í fjölmörgum tilvikum eru
hluthafar margir og eiga lítinn hlut
hver. Hinir stærstu fá væntanlega arð
í takti við eignarhlut. Taka má fram
að í úttektinni hefur ekki verið farið
sérstaklega yfir stjórnir fyrirtækjanna
eða reynt að greina valdahlutföll eða
blokkir sérstaklega innan eigendahóps
einstakra fyrirtækja.
22 fyrirtæki
22 fyrirtæki falla í þann flokk að fá
úthlutað einu prósentustigi eða meira
af heildarkvótanum og fá í eigin nafni
í heildina úthlutað 71,62% af heildarkvótanum við Ísland. Þó er ekki allt
sem sýnist. Þannig eru eignatengsl
milli sumra fyrirtækjanna við önnur
sjávarútvegsfyrirtæki sem fá innan

Mikill arður

Á árinu 2014 lagði stjórn Hvals til
að upp undir milljarður króna yrði
greiddur í arð til hluthafa. Bróðurparturinn af hagnaði félagsins það ár,
kom til af eignarhlutnum í Vogun,
Af því hafa eigendur Fiskveiðihlutafélagsins Venusar fengið bróðurpart
í sinn hlut, um 400 milljónir króna.
Smærri hluthafar hafa eðlilega
fengið minna, en benda má á að eins
prósents hlutur hefði skilað um tíu
milljónum króna í arð það árið.
við prósent úthlutað í eigin nafni.
Athugun á þessu efni var ekki tæmandi, en nefna má sem dæmi að Ísfélagið í Vestmannaeyjum á útgerðina
Dala-Rafn og tengsl eru á milli Brims
og annarra útgerða, t.d. K. G. Fiskverkunar sem fær úthlutað rétt undir einu
prósenti af heildarkvótanum. Í grófum
dráttum má ætla að þessi 22 fyrirtæki,
eða eigendur þeirra öllu heldur, fái úthlutað um 73 prósentum kvótans, hátt
í þremur fjórðu alls kvóta hér við land.
Einstaklingar
Á milli 90-100 einstaklingar eru í
hópi helstu eigendur þessara fyrirtækja þegar eignakeðjan hefur verið
rakin. Rétt er að nefna að lífeyrissjóðir,
skráð fyrirtæki og kaupfélög eru tekin

Fyrirtækin og hlutfall af kvótanum:
HB Grandi hf.

Ingimar Karl
Helgason

10.67%

Samherji Ísland ehf.

5.98%

Þorbjörn hf

5.49%

FISK-Seafood ehf.

4.84%

Brim hf

4.51%

Vísir hf

4.05%

Vinnslustöðin hf

3.99%

Rammi hf

3.98%

Skinney-Þinganes hf

3.81%

Síldarvinnslan hf

3.19%

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf

3.10%

Nesfiskur ehf

2.39%

Gjögur hf

2.32%

Ísfélag Vestmannaeyja hf

2.09%

Útgerðarfélag Akureyringa ehf

1.98%

Ögurvík hf

1.86%

Bergur-Huginn ehf

1.51%

Jakob Valgeir ehf

1.33%

Eskja hf

1.29%

Loðnuvinnslan hf

1.14%

Guðmundur Runólfsson hf

1.06%

Stakkavík ehf

1.04%

Guðmundur Kristjánsson er kenndur
við Brim. Hann hefur ítök víða.

Kristján Loftsson á stóran hlut í HB
Granda ásamt systur sinni.

Kristján og Birna
Félagið Vogun er lang stærsti hluthafinn í HB Granda. Grandi er
sömuleiðis það fyrirtæki sem mestan
kvóta fær úthlutað, tæplega 11 prósentum af heildarkvótanum, samkvæmt lista Fiskistofu.
Vogun á 33,51 prósent í HB Granda.
Vogun er svo aftur í 99 prósenta eigu
Hvals hf. Hluthafar í Hval hf. skipta
tugum, eru um eitthundrað eða þar um
um bil, samkvæmt nýjasta ársreikningi
félagsins.
Stærsti hluthafinn er Fiskveiðihlutafélagið Venus sem á um 40 prósenta
hlut. Þar eiga Kristján Loftsson og
Birna Loftsdóttir stærstan hlut.
út fyrir sviga í þessum efnum. Þá má
halda því til haga að smærri hluthafar,
sem eiga jafnvel ekki nema brot úr prósenti, eru ekki í þessum hópi. Enda
þótt um 70 manns hafi verið á bak við
70 prósent af kvótanum árið 2009, skv.
úttekt fréttastofu Stöðvar 2, þá má geta
þess að þessi yfirferð sem miðast við
yfirstandandi fiskveiðiár, er örlítið nákvæmari en úttekt Stöðvar 2. Það veit
höfundur þessarar úttektar, því hann
vann sjálfur þá úttekt sem Stöð 2 birti
hér um árið. Þetta skýrist einkum af að
nákvæmari upplýsingar um hluthafa
nokkrurra félaga, til dæmis Gjögurs
frá Grenivík, voru aðgengilegar að
þessu sinni.
Tengsl
Innbyrðis eru ýmis tengsl milli fyrirtækjanna 22. Nefna má að Samherji á Útgerðarfélag Akureyringa.
Sömuleiðis eiga Samherji og Gjögur
sameiginlega Síldarvinnsluna, en svo
á Síldarvinnslan aftur útgerðina Berg-Hugin.
Guðmundur Kristjánsson og
Hjálmar bróðir hans eiga Brim, KG
fiskverkun og eru þar að auki með
umtalsverðan hlut í Vinnslustöðinni
í Vestmannaeyjum.
Völd, áhrif og peningalegur ágóði
þeirra einstaklinga sem eru að baki
þessum fyrirtækjum geta því verið
mun meiri en ætla má við fyrstu sýn.
Verðmæti
Skjóta má á virði þessa kvóta sem fyrirtækjum í eigu þessara einstaklinga fá
úthlutað. Verð á kvóta liggur alla jafna
ekki á yfirborðinu. Hins vegar urðu
þau tíðindi á síðasta ári að útgerðin
Stálskip í Hafnarfirði seldi togara sinn
Þór og allan kvóta til annarra útvegsfyrirtækja. Verðið sem eigendur Stálskipa fengu fyrir kvótann hefur aldrei
verið gefið út. Hins vegar var greint
frá því í DV í apríl í fyrra að 8 milljarðar króna hafi fengist fyrir kvótann.

Hampiðjan á líka ríflegan hlut í HB
Granda, er þriðji stærsti hluthafinn
með 8,79 prósenta hlut. Vogun og
Fiskveiðihlutafélagið Venus, sem áður
voru nefnd, eiga yfir 50 prósenta hlut
í Hampiðjunni.
Fiskveiðihlutafélagið Venus á svo
aftur í eigin nafni 0,65 prósenta beinan
hlut í HB Granda.
Þessir aðilar eiga því samanlagt
42,95 prósenta hlut í almenningshlutafélaginu HB Granda í gegnum
þessi félög.
Þess má geta að Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda, er jafnframt stjórnarformaður Hampiðjunnar.

Þetta eru vitaskuld slumpfræði nokkur,
en Stálskip fengu úthlutað um einu
prósenti af heildarkvótanum, mælt
í þorskígildistonnum. Þannig mætti
gróflega áætla að virði 100% af kvótanum sem úthlutað er við Ísland megi
meta til 800 milljarða króna. Af því má
svo aftur leiða að kvóti fyrirtækjanna
í úrtakinu sé um 584 milljarða króna
virði.
Í kringum 100 einstaklingar eru svo
aftur á bak við stærstan hluta þeirra
verðmæta.
Verðmæti auðlindar
Nýlega voru birtar fréttir um að reynt
væri að meta auðlindir til lands og
sjávar til beinharðra peninga. Fram
kom í viðtali fréttastofu Rúv við Sigurð
Jóhannesson hagfræðing við Háskóla
Íslands að fiskurinn væri metinn á
1.100-1.200 milljarða króna. Jarðhiti
til húshitunar væri metinn á 230 til
460 milljarða og raforka 20 til 100
milljarða króna. „Sem er þá eitthvað
4 til 6 milljónir á hvert mannsbarn,“
segir Sigurður. Þessi tala er vitaskuld
nokkuð rúmt meðaltal. Ætla má að
þeir einstaklingar sem eru ráðandi yfir
verðmætustu auðlindinni, ef marka
má yfirlit Sigurðar Jóhannessonar,
fái heldur meira í sinn hlut og flestir
miklu minna.
Í næstu tölublöðum Reykjavíkur
vikublaðs er stefnt að því að fara nánar
yfir þessi mál og upplýsa lesendur um
hverjir það eru sem fá arðinn af þeim
gæðum sem fólgin eru í þessari verðmætustu auðlind landsmanna.
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Maston Hammer Spray 400ml

1.195

Elite þakbursti 22cm

4.595

Maston Hammer
750ml
Maston Hammer
250ml

1.095

2.395

Þakmálning 10 lítrar

Deka Metalguard
grunnur 1 líter

12.695

1.390

Oden Grunnolía 1 líter

Scala Steypugrunnur
Betoprime glær.
1 líter

895

Oden útigrunnur
á tré, 1 líter

1.295

Mako málaramotta 10m2

2.490

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar

1.595

7.490

Mako gluggaskafa

795

295

Oden þekjandi viðarvörn
1 líter, A stofn

2.095

435

Kína Olía 1 líter

1.595

3 lítrar kr. 3.690

Mako
penslasett

DEKA SÍLAN
vatnsfæla
5 lítrar

595

6.590
1 líter kr.

Mako Viðarvarnarpensill, 50mm

Truper vírbursti
m/sköfu

1.790
ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni.
2,7 l.

Landora tréolía
Col-51903 3 l.

4.390

2.690

SAN-SM-CLE206
Fjölnota pallur/trappa

Truper skafa 2”

19.990

395

PRETUL úðadæla
5 l. Trup 24685

pallur fylgir

Bio Kleen
pallahreinsir

2.990

895
5 lítrar kr.

Weber Rep 980 5kg
Proflex Nitril
vinnuhanskar

Weber Milligróf
múrblanda 25 kg

375

1.650

1.890

3.295

Deka Hrað 5 kg

1.770
MAR16266

395

LLA-308
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m

17.990

Bostik 2720
þéttikýtti 290ml

1.295

DOMAX
byggingarvinklar.
Mikið úrval

Steypugljái
á stéttina
– þessi sem endist

Dicht-Fix þéttiefni
750ml

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

1.995

Malartvatt
Paint Wash

1.195

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Barbarismi í aðgerðum yfirvalda
„Það er bara óttalegur barbarismi að setja lög á verkföll,“ segir Þórunn
Sveinbjarnardóttir, formaður Bandalags háskólamanna í samtali við
Reykjavík vikublað. Verkfallsaðgerðir félagsins hafa nú staðið yfir í tíu
vikur án lausnar. Ríkisstjórnin tilkynnti á fimmtudagskvöld að frumvarp
um að binda enda á verkföll BHM og verkfall hjúkrunarfræðinga yrði
lagt fyrir Alþingi. Þórunn segir að lög á verkfallsréttinn sé þegar ofnotað
verkfæri og að slíkt sé versta mögulega niðurstaðan.
Kratískur flugumaður?
Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður
Framsóknarflokksins og utanríkisráðherra, vakti athygli snemma í vikunni
er hann gerði athugasemd við þátttöku
Þórunnar í verkalýðsbaráttunni. Þórunn var þar til árið 2011 þingmaður
Samfylkingarinnar. Þá starfaði hún
sem framkvæmdastýra flokksins eftir
það. „Ég bara velti því fyrir mér hvort
pólitíkin geti mögulega blindað formann, í þessu tilviki, þannig að það sé
meiri áhersla lögð á pólitíkina heldur
en akkúrat þær kjaraviðræður sem
þurfa að fara fram,“ skrifaði Gunnar
Bragi á Facebook eftir að Bandalag háskólamanna hafði gagnrýnt einhliða
skipan ríkisstjórnarinnar á svonefndri
sáttanefnd sem tók málið frá ríkissátta-

semjara - en virtist svo ekki hafa neinar
heimildir til að beita sér í kjaradeilu
umfram sáttasemjarann.
„Mér finnst mjög óheppilegt að
svona stór og mikilvæg samtök, fullt
af mikilvægu og góðu fólki innanborðs
skuli lenda í því að vera með formann
sem er svo hápólitískur sem raun ber
vitni,“ skrifaði utanríkisráðherrann.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Gunnar
Bragi hefur áhyggjur af því að einstaklingar með tengsl við aðra flokka en
hans eigin tjái sig eða taki virkan þátt í
samfélagslegri baráttu. Um leið vaknar
sú spurning hvort óþol Framsóknarmanna gagnvart skoðunum annara hafi
haft áhrif á samningsvilja yfirvalda í
þeim kjaradeilum sem hafa staðið
undanfarna mánuði?

Frumvarp um
að stöðva
verkfall

Barbarismi segir Þórunn.

Ríkisútvarp sumra?
Utanríkisráðherrann vakti ekki minni
athygli þegar hann fór fram á að Framsóknarflokkurinn fengi úthlutað
sértökum tíma í útvarpi til að „níða
skóinn“ af öðrum stjórnmálaflokkum
í nafni hlutleysis. Tilefnið var pistill
Hallgríms Helgasonar, sem auk þess
að vera rithöfundur hefur tengst Samfylkingunni. Í útvarpspistli í þættinum
Víðsjá gagnrýndi hann Framsóknarflokkinn. „Samfylkingarmínúturnar
sem Hallgrímur Helgason nýtti svo vel,

ÖFLUG FORVÖRN

GEGN BEINÞYNNINGU
Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

www.hafkalk.is

Gunnar Bragi gagnrýnir Samfylkinguna.

vekja mann til umhugsunar. Kannski
er það stefna Ríkisútvarpsins að gefa
öllum stjórnmálaflokkum rými í sinni
dagskrá til að níða skóinn af pólitískum
andstæðingum? Sé það svo þá hljóta
stjórnendur Ríkisútvarpsins að bjóða
einhverjum framsóknarmanni en
rithöfundinum virðist sérstaklega í
nöp við okkur framsóknarmenn, að
mæta í Efstaleitið og útvarpa „framsóknarsannleik“ um Samfylkinguna
og Icesave, spron, fjármál Samfó, tengsl
Samfylkingarinnar við Baug, stjórnarmenn hingað og þangað á þeirra
vegum, Árna og Íbúðalánasjóð, tengsl
við Hallgrím og tengsl við útrásarvíkinga os. frv.“
Stjórnarskrárbundinn
réttur
Öllum er tryggt tjáningar- og félagafrelsi í stjórnarskrá. Það þýðir að formenn stéttarfélaga mega vera pólitískir
eða hafa tengsl við stjórnmálaflokka.
Jafnvel pólitískir í andstöðu við skoðanir Framsóknarflokksins og ráðherra
úr þeim flokki. Raunar hefur verkalýðshreyfingin nokkrar sögulegar
tengingar við stjórnmálahreyfingar
og því ætti það ekki að koma ráðherra
á óvart að formenn þeirra hafi tengsl
við aðrar hreyfingar og jafnvel skoðanir
á stjórnmálum. Ef til vill eins og hin
áberandi sögulegu tengsl sem eru milli
landbúnaðar og Framsóknarflokksins,
svo dæmi sé tekið, eða útgerðar og
Sjálfstæðisflokksins.
Tilraun til þöggunar
„Þetta er varla svaravert. Ég trúi
því ekki að þessir menn séu þeirrar
skoðunar að fólk sem hafi einu sinni
setið á þingi megi ekki sinna neinum
störfum í framhaldinu,“ segir Þórunn.
„Það hefur svo sannarlega ekki verið
þannig með flokksbræður þeirra.
Svo virðist það fara aðeins minna í
taugarnar á þeim ef fólk kemur ekki
úr öðrum flokkum en ríkisstjórnarflokkunum tveimur.“
- Trúir þú því í alvöru að framsóknarmönnum finnist ekki að þeir sem eru í
öðrum flokkum eigi að halda sig til hlés?
Svona umræða hefur áður komið upp.
„Ég held að þetta sé eitt af því sem
menn nota. Þetta er taktík í umræðunni. Í þessu tiltekna dæmi held
ég að utanríkisráðherra hafi ekki gert
ráð fyrir því að tækjum sáttanefndinni
ekki fagnandi. Ég held að þessi viðbrögð tengist því.“
Þórunn bendir á að þetta hafi gerst
áður og gerist reglulega. „Það er alltaf
erfitt að lesa í það sem aðrir eru að
hugsa og gera. Auðvitað hefur svona
aðferð verið notuð áður. Þetta er tilraun
sem er ekki mjög pen til að þagga niður
í fólki. Þessu hafa margir lent í.“

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi á
fimmtudagskvöld að leggja fyrir
Alþingi frumvarp um að fresta
til 1. júlí 2015 verkfallsaðgerðum
einstakra aðildarfélaga Bandalags
háskólamanna og Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga. „Með verkfallsaðgerðum er átt við vinnustöðvanir,
verkbönn, verkföll og aðrar aðgerðir
sem ætlað er að knýja fram aðra
skipan kjaramála en lög ákveða.
Frumvarpið verður nú sent þingflokkum ríkisstjórnarflokkanna til
umfjöllunar og ráðgert er að leggja
það fram á Alþingi eins skjótt og
unnt er,“ segir í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu. Í frumvarpinu er
lagt til að verkfallsaðgerðum verði
frestað til 1. júlí næstkomandi og
„aðilum falið að nýta þann tíma til
að ná samkomulagi á farsælan hátt,
ella fari kjaradeilan í gerðardóm“.
Ríkisstjórnin stýrir íslenska ríkinu
og er þannig sjálf aðili að kjaradeilunni og hefur ákvörðunarvald
um heimildir samninganefndar ríkisins. Þá tók ríkisstjórnin sjálf þátt
í samningum um kjaradeilu lækna
við ríkið en verkfalli þeirra lauk sem
kunnugt er með sérstöku samkomulagi ríkisstjórnarinnar við lækna.
Lagasetning
- Stutt er síðan þú sagðir opinberlega að
þú teldir lagasetningu ólíklega og að þú
teldir að ríkisstjórnin treysti sér ekki til
að leggja til að lög verði sett á verkfallið.
Hvað hefur breyst?
„Það er liðinn nokkur tími og ég held
að ríkistjórnin sé undir meiri pressu.
Landlæknir hefur aðallega tjáð sig um
stöðu mála. Ráðherrar hafa opnað á
þessa leið í fjölmiðlum. Lög á verkfallsréttinn er sannarlega versta mögulega
niðurstaðan.“
- Hafið þið í BHM áhyggjur af því að
lagasetning á verkföll sé orðin of léttvæg
fyrir stjórnmálamenn?
„Ég held að það sé engin spurning um að lagasetning á verkföll er
ofnotað verkfæri. Því miður virðist
litlu skipta hverjir eru í ríkisstjórn,“
svarar Þórunn og bendir á að slík lög
séu brot á stjórnarskrárbundnum rétti.
„Rétturinn til að semja um laun og
kjör er skráður í stjórnarskrána. Þetta
er stjórnarskrárvarinn réttur launafólks sem barist var fyrir með blóði,
svita og tárum í eina og hálfa öld, að
minnsta kosti. Þetta er ekki bara einhver lagasetning. Það er verið að brjóta
á réttindum fólks með því að setja lög
á verkföll.“
Töf með sáttanefnd
- Hvers vegna teljið þið sáttanefnd töf á
lausn deilunar?
„Í fyrsta lagi þá kemur þessi hugmynd um sáttanefnd sem þruma úr
heiðskýru lofti. Þetta er bara eitthvað
sem ríkisstjórnin ákvað án þess að
tala við okkur. Þetta er eitthvað sem
ríkisstjórnin afgreiddi. Ástæðan fyrir
því að við gerðum strax athugasemdir
við þetta er að ef lögin eru lesin þá
sést strax að þessi nefnd hefur hvorki
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atli@thorfanndal.com
meira svigrúm eða umboð en ríkissáttasemjari. Við sjáum ekki tilgang í
að víkja ríkissáttasemjara til hliðar og
setja nýja einstaklinga inn í málið. Auk
þess sem það er alveg skýrt frá okkar
sjónarhorni hvað þarf að gera. Samninganefnd ríkisins er upplýst og okkar
samninganefnd er það líka. Öll gögn
liggja hjá ríkissáttasemjara. Við gátum
ekki metið það með öðrum hætti en að
þetta væri einhver tafarleikur. Þótt það
hafi kannski ekki verið djúpt hugsað
hjá ríkisstjórninni. Ég veit það ekki.“
Pólitík annarra
Launadeila Bandalags háskólamanna
og ummæli utanríkisráðherra um
þann einstakling sem félagsmenn hafa
valið til að fara fyrir kjarabaráttunni
varpa eina ferðina einn ljósi á óþol
Framsóknarflokksins fyrir samfélagsþátttöku þeirra sem ekki eru að fullu
samferða flokknum. Frægt var þegar
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, taldi
sérfræðing úr faghópi um náttúru
og menningarminjar í öðrum áfanga
Rammaáætlunar um vernd og nýtingu
náttúrusvæða, sem var á öndverðu
meiði við ráðherra, vera orðinn um
of pólitískan. Þá hefur Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra nokkrum sinnum komist í
hann krappan vegna ummæla sinna
um fræðimenn og fólk. Í frægu viðtali
við Gísla Martein Baldursson kallaði
Sigmundur Davíð til að mynda Þórólf
Matthíasson „pólitískan krossfara“
vegna skrifa sinna um landbúnaðarmál. Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra vakti um leið athygli þegar
hún sagði Framsóknarmenn ekki
lengur nenna að styðja RÚV.

Flísin í auga náungans
Þegar kemur að þingmönnum Framsóknarflokksins virðast nokkuð aðrar
reglur gilda. Í þingliði flokksins er Páll
Jóhann Pálsson útvegsmaður og stór
hluthafi í fjölskyldufyrirtækinu Vísi
ehf. í Grindavík, einni kvótamestu útgerð landsins. Sem þingmaður hefur
Páll átt þátt í lækkun veiðigjalda á sig og
fjölskyldu sína. Á fyrsta mánuði þingferils síns árið 2013 tók hann virkan
þátt í þinglegri meðferð á lögum sem
spöruðu honum og fjölskyldu hans
um 216 milljónir á ári. Hann er talinn
hafa sparað sér persónulega um þrettán
milljóna króna útgjöld á ársgrundvelli.
Þar til nýlega var Páll svo bæjarfulltrúi
í Grindarvík samhliða þingstörfum.
Útgerðarfélagið Marver ehf. , sem gerir
út bátinn Daðey GK og er í eigu eig-

inkonu Páls Jóhanns. Marver verður
úthlutað makrílkvóta að verðmæti 50
milljónir króna samkvæmt makrílfrumvarpi sjávarútvegsráðherra. Páll
Jóhann sagðist ekki telja sig vanhæfan
til að taka þátt í umræðum um málið.
Pólitískir listamenn
Það hefur um leið angrað Framsóknarmenn að listamenn hafi stjórnmálaskoðanir. Listamaðurinn Snorri
Ásmundsson ákvað árið 2014 að gefa
skít í flokkinn með verkinu Framsóknarmaðurinn. Verkið var gína í
sýningaglugga á Laugavegi. Gínan
stóð með bakið í vegfarendur, íklædd
lopapeysu með veiðihatt og buxurnar
á hælunum. Hátalari spilaði svo brot
úr þingræðum forsætisráðherra. Eftir
að Þórunn Egilsdóttir, núverandi þing-

flokksformaður Framsóknarflokksins,
hafði í óbeinum hótunum við Snorra
vegna verksins ákvað hann að mála
XB með skít í gluggann. Aðrir framsóknarmenn fylgdu í herferðinni gegn
Snorra. „Listamaðurinn“ sem hér um
ræðir er líklega mesta athyglishóra á
Íslandi nú um stundir. Sú staðreynd
að hann skuli fá athygli sýnir enn einu
sinni hvað fjölmiðlar hér eru slappir,“
skrifaði Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Framsóknarflokks, á Facebook.
Áhrifafólk í flokknum sem tjáði sig
um málið virtist ekki telja hegðun Þórunnar ámælisverða. Hins vegar fékk
Snorri það óþvegið. Þeir Þorsteinn og
Birkir Jón Jónsson, fyrrverandi þingmaður flokksins, töluðu hann sem
„listamann“ innan gæsalappa. Sigrún
Magnúsdóttir, nú umhverfisráðherra en

Félagsmenn í BHM hafa oft reynt að vekja athygli stjórnvalda. Gengið var fylktu liði um bæinn í upphafi verkfallsaðgerða. Þögul mótmæli voru við stjórnarráðshúsið nýlega og í gær kom fólk saman framan við Alþingishúsið.

Atli Þór Fanndal
þá þingflokksformaður, sakaði Snorra
um illmælgi. Í þessu samhengi má svo
minna á kröfu Frosta Sigurjónssonar,
þingmanns Framsóknar, um að listafólk
skyldi stjórnmálin eftir heima og ræddi
þau ekki á RÚV af kurteisi við aðra.
Fjölmiðlar og Framsókn
Flokkurinn hefur átt afar erfitt samband við fjölmiðla. Töluvert óþol er í
flokknum gagnvart gagnrýni sem fram
hefur komið í fjölmiðlum.
Framsóknarflokkurinn tilraun til
að kaupa Fréttatímann árið 2012 að
því er fram kom í DV. Þau kaup gengu
ekki eftir en skömmu seinna keyptu
aðilar sem tengjast flokknum DV. Eggert Skúlason, sem hefur starfað sem
spunameistari flokksins var settur yfir
blaðið. Þá varð Björn Ingi Hrafnsson
útgefandi og stjórnarmaður miðilsins.
Gunnlaugur Sigmundsson, fyrrverandi
þingmaður Framsóknarflokksins og
faðir forsætisráðherra, hefur og atast
í Reykjavík vikublaði og Reykjavíkurborg vegna fjórblöðungs sem dreift var
með blaðinu einn laugardaginn. Þá
hefur Vigdís Hauksdóttir, þingmaður
flokksins og formaður fjárlaganefndar
Alþingis, verið afar dugleg við að saka
fjölmiðla um að hafa skoðanir í andstöðu við flokkinn. Gróft dæmi var
þegar hún hótaði RÚV niðurskurði
samhliða umhvörtun vegna umfjöllunar RÚV á hennar málum. Vigdís
hvatti auglýsendur Kvennablaðsins
til að fjarlægja sig miðlinum eftir að
blaðið hafði safnað saman ummælum
Vigdísar og birt.

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

28 mm bjálki / Einföld nótun

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

www.volundarhus.is

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

VH/14- 04

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

volundarhus.is · Sími 864-2400

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

Vel valið fyrir húsið þitt

kr. 299.900,- án fylgihluta

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum
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Opið bréf til ríkisstjórnar Íslands:

Frásagnir kvenna
af kynferðisofbeldi

U

Hvað Hefur
fjármálakreppan
kennt okkur um val á
gengisfyrirkomulagi?
robert Z. aliber heldur fyrirlestur
í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins,
þriðjudaginn16. júní, kl.12-13.30
Aliber er Prófessor Emeritus í alþjóðahagfræði og
fjármálum við Háskólann í Chicago.
Aliber hefur skrifað fjölda bóka og ritgerða um
alþjóðafjármál, erlenda fjárfestingu og starfsemi
fjölþjóðlegra fyrirtækja.
Síðustu árin hefur hann sýnt efnahagsmálum á
Íslandi mikinn áhuga. Aliber spáði fyrir hruni íslenska
efnahagskerfisins vorið 2008.

ndanfarna daga hefur átt
sér stað bylting á samfélagsmiðlum þar sem mikill fjöldi
kvenna hefur stigið fram og sagt frá kynferðisofbeldi sem þær hafa orðið fyrir og
skilað skömminni heim.
Í nær öllum tilvikum eru karlmenn
gerendur. Það liggur fyrir að þolendur
munu þurfa stuðning til að vinna úr
áfallinu og að sama skapi er ljóst að
kynbundið ofbeldi er gríðarlegt samfélagslegt mein sem full ástæða er að
vinna bug á. Því viljum við, félagar í
Knúz, leggja eftirfarandi spurningar
fyrir ráðherra í ríkisstjórn Íslands nú,
í júní 2015:
1. Hyggst ríkisstjórnin grípa til sérstakra aðgerða vegna frásagna
kvenna af kynferðisofbeldi?
2. Munu stofnanir, grasrótarsamtök
eða önnur sjálfboðaliðasamtök fá
aukafjárveitingar til að aðstoða
konur til að vinna úr afleiðingum
kynferðisofbeldis?
3. Munu ráðuneytin beita sér fyrir því
að rannsakað verði hvað veldur því
að í okkar samfélagi og menningu
verði svo mikill fjöldi kvenna fyrir

nauðgun eða annarri misnotkun eða
áreiti af hálfu karla?
4. Mun velferðarráðherra tryggja að
heilsugæslustöðvar og aðrar heilbrigðisstofnanir taki tillit til kvenna
sem glíma við afleiðingar kynferðisofbeldis og bjóði upp á úrræði fyrir
þær?
5. Mun menntamálaráðherra beita sér
fyrir því að kynjafræði verði sjálfstæð
skyldugrein á öllum skólastigum?
6. Mun menntamálaráðherra beita sér
fyrir sérstökum forvörnum gegn
kynferðisofbeldi, með áherslu á áhrif
klámvæðingar?
7. Hefur verið gerð rannsókn á þjóðhagslegum áhrifum kynferðisofbeldis? Ef ekki, stefnir fjármálaráðherra á að láta gera slíka rannsókn?
8. Eru einhverjar aðgerðir fyrirhugaðar af hálfu innanríkisráðherra um
réttarbætur í þágu þolenda kynferðisofbeldis?
9. Mun innanríkisráðherra beita sér
fyrir eflingu kynferðisafbrotadeildar
lögreglunnar?
10. Mun innanríkisráðherra beita sér
fyrir fjölgun kvenkyns dómara og

Ályktun frá STÍL

S

amtök tungumálakennara á
Íslandi lýsa yfir áhyggjum af
skerðingu tungumálakennslu
í grunn- og framhaldsskólum. Sérstaklega höfum við áhyggjur af
fækkun kennslustunda og minnkandi möguleikum nemenda til vals
um nám í þriðja erlenda tungumálinu,
frönsku, spænsku og þýsku. Líklegt
er einnig að mati samtakanna að árgangar nemenda með minna nám að

baki í ensku og norrænum málum
en hingað til hefur þótt fullnægjandi
muni útskrifast úr framhaldsskólum
á næstu árum. STÍL telur þetta vera
mikla öfugþróun og alveg úr takti við
vaxandi þörf fyrir starfsfólk í ýmsum
greinum sem hefur góða kunnáttu í
tveimur til þremur erlendum tungumálum. Til lengri tíma litið hefur
samdráttur í kennslu erlendra tungumála í grunn- og framhaldsskólum

Höfundur er
Ritstjórn Knúz.is

fræðslu fyrir dómara um eðli og
meðferð kynferðisbrotamála?
11. Mun forsætisráðherra, sem höfuð
ríkisstjórnarinnar, veita ráðherrum
sínum hvatningu og stuðning til
að hrinda ofantöldum verkefnum í
framkvæmd?
Við vonum að ríkisstjórnin takist
af myndugleik á við það verkefni sem
hugrakkar konur hafa fengið henni á
hendur. Ríkisstjórnin verður að axla
ábyrgð á vanda sem er samfélagslegur og
verður ekki leystur af einstaklingum eða
frjálsum félagasamtökum einum. Það er
ljóst að mikið verk er óunnið og réttast
væri að hrinda af stað sérstöku átaki í
nafni þjóðaröryggis, þar sem aðgerðir
til að sporna gegn kynferðisofbeldi og
aðstoða þá sem þegar hafa orðið fyrir
því verða kynntar.
Oft var þörf en nú er nauðsyn.
Virðingarfyllst, Knúz
(Birtist áður á knuz.is)
alvarlegar afleiðingar fyrir almenna
menntun í landinu s.s. fyrir tungumálakennslu á háskólastigi, í samskiptum og viðskiptum landsins við
önnur lönd.
Samtök tungumálakennara á Íslandi halda upp á þrjátíu ára afmæli
samtakanna í haust. STÍL skorar á
menntamálayfirvöld að leggjast á árar
með samtökunum á afmælisárinu og
gera ráðstafanir til að auka að nýju
nám og kennslu í erlendum tungumálum í grunn- og framhaldsskólum
landsins.

Listasafn Reykjavíkur á kosningaréttarafmæli:

Gjörningar og sýningar
L
istasafn Reykjavíkur heldur upp
á 100 ára kosningarréttarafmæli
kvenna með ýmsum hætti þann
19. júní, á föstudaginn kemur. Fram
kemur í erindi frá safninu að Gjörningaklúbburinn ætlar í samstarfi við
safnið að standa fyrir gjörningnum
Möskva í Perlufesti, höggmyndagarði
kvenna í Hljómskálagarðinum kl. 12
þennan dag. Möskvi er að hluta til
byggður á þátttöku áhorfenda en þar
er kíkt ofaní jarðlög kvennasögunar og
perlur hennar dregnar fram í dagsljósið
segir þar.

Þá verða opnaðar þrjár sýningar á
Kjarvalsstöðum þennan dag kl. 17.
Þetta eru sýningarnar Júlíana Sveinsdóttir og Ruth Smith: Tvær sterkar,
Veflistaverk Júlíönu Sveinsdóttur
og Anni Albers: Lóðrétt / lárétt og
Kjarvalssýningin: Út á spássíuna.
Sýningarnar Tvær sterkar og Lóðrétt
/ lárétt eru haldnar sérstaklega í tilefni af 100 ára kosningarréttarafmæli
kvenna. Þriðja sýningin sýnir myndlistarmanninn Kjarval sem rithöfund,
skáld og nýyrðasmið, segir í erindi
safnsins.
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Auglýsingasíminn er 578 1190
ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Þessi leikvöllur í Breiðholti fylltist af börnum einn rigningardag í vikunni. Hér eru krakkar úr fyrsta bekk í Seljaskóla
sem skruppu í vettvangsferð með kennurum sínum í lok skólaársins.

Farfuglaheimili - frábær kostur
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Farfuglaheimili eru frábær kostur fyrir einstaklinga,
fjölskyldur og hópa. Þau eru öllum opin og bjóða
gestum sínum góða gistingu á hagkvæmu verði.
Öll heimilin bjóða upp á 2-6 manna herbergi og
sum bjóða einnig herbergi með sér snyrtingu.
Á öllum heimilunum eru gestaeldhús.
Nánari upplýsingar er að finna á www.hostel.is

Næsta farfuglaheimili
er aldrei langt undan.

Farfuglar

Sundlaugavegur 34 . 105 Reykjavík
553 8110 .❚ Fax
588 9201
Farfuglar Sími
❚ info@hostel.is
www.hostel.is
.
Email: info@hostel.is www.hostel.is
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Hjólaleiðir í Reykjavík:

Alla þessa
leið á korteri!

F

yrir nokkrum árum sá ég
„korters-kortið“ af Reykjavík
í fyrsta sinn. Höfundur þess,
Pálmi Freyr Randversson, vann hjá
borginni og ég var strax mjög hrifin
ef þessari nálgun. Hugmyndin var að
sýna hversu langt er hægt að fara um
borgina á 15 mínútum, hjólandi eða
gangandi. Og það er bísna langt sem

maður kemst með því að trampa fótstigin þennan tíma.
Í síðustu viku rakst ég svo á heimasíðu sem hefur farið enn lengra með
þessa skemmtilegu vinnu; www.
bikecitizens. net og ferð þar inn á 06.
Rooute planner. Þá er les heimasíðan
staðsetningu tölvunnar/snjallsímans
og ætti að fara með ykkur beint til

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

LEITIÐ TILBOÐA!
Höfum rútur af öllum
stærðum og gerðum,
vel búnar til aksturs
hvort sem er innaneða utanbæjar.

Bó
upp kanir &
lýsin
gar
á
T

REX
.IS

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

Frábær vefur sem sýnir þér á einu augnabliki hversu langt þú hjólar á t.d. 5
mín. www.bikecitizens.net

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á
Íslandi

Reykjavíkur. Og þá er hægt að hefja
leikinn.
Heimilisfang – Hlemmur, Reykjavík,
5 mínútur á hjóli, áreynslulítið, borgarhjól – Route og vefurinn spinnur eins
og kónguló, allar leiðirnar sem þú ættir
að geta hjólað innan þessa tímamarka.

Svo má leika sér með tíma, erfiðleikastig og hjólhestategundir. Einnig er
hægt að finna út hve lengi verið er að
hjóla á milli staða. Hlemmur – Hamraborg; 5,1 km 18 mín.
Síðan er unnin af austurískum snillingum og borgir heimsins eru að tikka
inn, ein af annarri, þar á meðal Reykjavík. Bakgrunnurinn er fenginn úr
Open street map sem allir geta hjálpast
að við að mata með kortaupplýsingum.

Ég hef áður sagt það og segi það enn
og aftur: Reykjavík er frábær hjólaborg.
Nú er lag fyrir okkur hjólreiðamenn
að sannfæra enn fleiri um að koma
með út að hjóla – þó ekki væri nema
til að tryggja betur okkar eigið öryggi.
Vísindi heimsins benda til þess að því
fleiri sem hjóla, því öruggari verðum
við í umferðinni. Nýja heimasíðan er
stórskemmtilegt tæki til að kynna á
kaffistofunni. Endilega prófið.

Nýtt skólahús í Úlfarsárdal

H

luti nemenda Dalskóla
í Úlfarsárdal hefur að
undanförnu unnið verkefni um það hvernig þau sjá fyrir
sér nýjan skóla í hverfinu. Þau hafa
átt fundi með arkitektum skólans og
verkfræðingi, hannað skólastofur,
skólahúsgögn og skólalóð, segir á
vef borgarinnar. Þau sýndu afrakstur
vinnu sinnar við skólaslit í vikunni.
Boðið var upp á mikla köku sem gerð
hafði verið sem líkan af skólanum
nýja. Einnig var búið að hengja upp
myndir af framtíðarskólanum utan á
færanlegar kennslustofur sem eru við
byggingasvæðið.
Fyrsta skóflustunga að nýbyggingu
verður tekin í ágúst, er fullyrt á vef
borgarinnar, og í beinu framhaldi eiga
framkvæmdir að hefjast. Til stendur
að fyrsti áfangi hins nýja skólahúsnæðis verði tekin í notkun næsta
haust, en að húsið verði að fullu ririð
árið 2019. Skólinn verður í tveggja

hæða byggingu sem mun liggja meðfram Úlfarsbraut og mynda keðju til
austurs og tengjast menningarmiðstöð, almenningsbókasafni, sundlaug og íþróttahúsi Fram, segir á vef
Reykjavíkurborgar.

Fyrirtæki
Fyrirtæki
Fyrirtæki húsFélög
húsFélög
Dagur B. Eggertsson ræðir við skólabörn. Á minni myndinni má sjá nemendur
skoða líkan að nýja skólahúsnæðinu.

húsFélög
Við gerum tilboð í reglubundna

Við gerum tilboð í reglubundna ræs
Flóran
í
borgarlandinu
aðkostnaðarlausu.
kostnaðarlaus
sími 89sími
89 89
566
ykkur að
89 566 Við gerum tilboð í reglubundnaykkur
ræstingu

H

aldið verður upp á samnor- en ar er mæting við Ylströndina í
ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/ netfang: thrif@centrum.is
að Nauthólsvík.
kostnaðarlausu.
sími 89
89 566/ www.thrif.net
rænan Dagykkur
villtra blóma
Fjallað verður um gróð-

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

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

sunnudaginn 14. júní. Í
Reykjavík verður boðið upp á tvær
leiðsagðar gönguferðir um náttúruna
í borgarlandinu; í Elliðaárdal kl. 11,
þar sem mæting er við hesthús Fáks
við Sprengisand og Fossvogi kl. 14,

urfar svæðanna og plöntur greindar
til tegunda. Gestir eru hvattir til að
taka með sér flóruhandbækur og
stækkunargler. Þátttaka er ókeypis
og allir velkomnir, segir í fréttatilkynningu.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

22. júní er síðasti dagurinn sem þú hefur til að hafa áhrif
á niðurstöður í atkvæðagreiðslunni um kjarasamningana

V

Sýnum
ábyrga afstöðu
Greiðum atkvæði um kjarasamningana
FLÓABANDALAGIÐ
ATH! Atkvæði póstleggist í síðasta lagi 18. júní

REYKJAVÍK

VIKUBLAÐ

13. Júní 2015 • 22. tölublað 6. árgangur

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

BAKSÍÐAN
Brynhildur
Bolladóttir

Holl, ristuð hafragrjón
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Samfélagsmiðlar undanfarna viku hafa
verið yfirfullir af myndum af börnum
foreldra sinna við skólaslit. Tárvot samgleðjast þau börnum sínum að hafa lokið
enn einu ári grunnskólagöngu sinnar.
Það að útskrifast úr grunnskóla er
áfangi í lífi hvers og eins og honum ber
að fagna. Nýir tímar taka við, börnin
hafa vaxið úr grasi og fara að taka
ákvarðanir um eigin framtíð. Jafnvel útskrift úr 7. bekk er ákveðinn áfangi, farið
er í unglingadeild eða skipt er um skóla
og farið í gagnfræðaskóla. Úr því má
gera gleðilega stund þar sem kennarar
og starfsfólk skólans er kvatt.
Eitt af því fáa sem ég hef sett mér sem
markmið um í lífinu er að halda alltaf
upp á afmælið mitt. Mér finnst að verðugum tilefnum, eins og fæðingu sinni,
beri að fagna og gleðjast með þeim sem
skipta mann máli. Ég er sannkallaður
hátíðarunnandi. Ég myndi aldrei vilja
gifta mig á degi sem nú þegar er frátekinn undir gleðileg tilefni, eins og t.d. 17.
júní eða einhvern af hátíðisdögunum
í kringum jólin. Ég vil búa til fleiri
sérstaka og skemmtilega daga á árinu,
eitthvað sem fær mann til að gleyma
rokrassinum og ríkisstjórninni.
Börn eiga að fá jákvæð viðbrögð og
hvatningu við því sem þau gera vel.
Hvort að ósköp venjuleg skólaslit, það
að einum bekk sé lokið og nýr taki við
er ég ekki viss um að sé endilega rétt
að gera of mikið úr. Við megum ekki
gera sjálfsagða hluti að einhverju mikilfenglegu. Það er (guði sé lof) sjálfsagður
hlutur að börn gangi í skóla hér á landi
og þeim ber skylda til þess að gera það.
Að brautskrást er annað en að klára
ellefu ára bekk, það er sigur og það er
kveðjustund. Það er hátíð.
Ég tek það þó fram að ég er ekki
móðir. Allt breytist víst við það.
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Hátíðarunnandi
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