
Lúxus á hverjum degi

Okkar frábæru Grand 

handklæði eru ofin úr 100% 

tyrkneskri bómull. Sérstök 

aðferð við gerð handklæðanna 

gerir það að verkum að þau 

þerra einstaklega vel og veita 

þér þá mýkt sem þú átt skilið.

LÚXUS HANDKLÆÐI
á ótrúlegu verði

100% tyrknesk lúxusbómull, 500 gsm

Stærð cm Gerð  Fullt verð Útsöluverð

15x21 Þvottapoki 125 kr. 100 kr.

30x30 Þvottastykki 175 kr.  140 kr.

40x60 Handklæði 475 kr. 380 kr.

50x100 Handklæði 795 kr. 636 kr.

70x140 Handklæði 1.495 kr. 1.196 kr.

90x170 Handklæði 2.495 kr. 1.996 kr.

20%
AFSLÁTTUR

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

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Sumar
útsala

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is

Sumar
útsala

TVENNUTILBOÐ

dúnsæng + koddi
NATURE’S REST

heilsurúm
Aðeins  59.900 kr.

Nature’s Rest heilsudýna 

með Classic botni.

Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

33.000
krónur

AFSLÁTTUR

O&D dúnsæng

· 50% dúnn

· 50% smáfiður

+ Dúnkoddi

Fullt verð: 24.900 kr.

Aðeins  18.900 kr.

TVENNU
TILBOÐ

Þú finnur 
bæklinginn  

okkar á 
dorma.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

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

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
orkuflokkur
A +++A +++

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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„í pottinum eru allir á sundskýlu eða sundbol svo það er erfitt að gera greinamun á fólki þannig að allir geta verið þeir sjálfir 
og sagt sína skoðun, án einkennisklæða, án stétta,“ segir tónlistar- og kvikmyndagerðakonan Harpa Fönn Sigurjónsdóttir hefur 
rannsakað þá upplifun að tilheyra slíku samfélagi og leggur nú lokahönd á heimildarmyndina Heiti potturinn. Sjá bls. 6.

Mynd: María Kjartansdóttir.

Ekki kaldrifjaður 
stjórnmálamaður
Ég geri mér grein fyrir því að maður 

fær umboðið á fjögurra ára fresti og 
svo geta skoðanakannanir rokkað,“ 

segir Björt Ólafsdóttir, þingkona Bjartrar 
framtíðar. Ummæli hennar um að hún 

upplifði sig umboðslausa í kjölfar þess að 
könnun sýndi að flokkurinn fengi engan 
mann kjörinn vöktu töluverða athygli á 
dögunum. „Ég er bara lýsa því að auðvitað 
hlýtur manni sem manneskju - maður 

verður ekki kaldrifjaður þótt maður sé 
orðinn stjórnmálamaður - að spyrja sjálfa 
sig hvers vegna maður er á þingi. Allavega 
á maður alltaf að vera að spyrja sjálfan 
sig: „Er ég ekki hér inni vegna þess að 
einhver vill það? “ Þegar eitthvað gefur 
svo til kynna að það sé ekki þannig þá 
finnst mér að við eigum að fjalla um það 
alveg eins og við fjöllum um gott gengi,“ 
segir Björt í viðtali við Reykjavík vikublað. 

Sjá umfjöllun Atla Þórs Fanndal  
bls. 10-11. 
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Ný tækni 
við göngu-
greiningu

Flexor notast við nýja tækni við 
göngugreiningu. Göngu- og hlaupa-
brettið okkar býr yfir innbyggðum 
þrýstinemum sem skilar nákvæmum 
upplýsingum um göngulag.

Fáðu góð ráð, faglega göngugreiningu 
og lausnir við stoðkerfisvandamálum 
hjá Flexor.

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Útgerð, útgáfa og olía
inga og vænan hlut í Síldarvinnslunni 
í Neskaupsstað. Síldarvinnslan á svo 
aftur Berg-Hugin. 

Umsvif eigenda Samherja eru ekki 
bundin við útgerð, heldur eiga þeir 
stóran hlut í útgáfufélagi Morgun-
blaðsins og sömuleiðis ríflegan hlut 
í Olís, svo nokkuð sé nefnt. Sjá bls. 8.

Fresta þrengingu Grensásvegar: 

Áherslan á göngu- 
og hjólastíga
Samþykkt hefur verið að fresta því 

að þrengja Grensásveg sunnan 
Miklubrautar um eina akrein í 

hvora átt. Til stóð að breikka stéttir og 
auka möguleika fyrir umferð gangandi 
og hjólandi umferð við Grensásveginn 
á því svæði. Fram kom í umhverfis- 
og skipulagsráði á dögunum að áfram 
verði unnið að málinu. „Framkvæmdin 
er mikilvæg fyrir hverfið, með tilliti til 
umferðaröryggis gangandi, hjólandi 

og akandi vegfarenda.“ Til stendur 
að vinna áfram að útfærslu á þessum 
breytingum og bjóða út á næsta ári. 
Í staðinn á að fara í það í ár að gera 
göngu- og hjóastíga í Elliðaárdal, þar 
sem gera á stíg og brú við Rafstöð og 
yfir vesturálinn, við Bústaðarveg austur 
Hörgsland, gera endurbætur á stíg við 
Rafstöðvarveg að Höfðabakka og gera 
stíg við Stekkjabakka, milli Græna-
stekks og Hamrastekks.

Deilur meiri- og minni-
hluta um stjórn Strætó:

Enginn axlar 
ábyrgð vegna 
klúðurs
Fulltrúa meirihluta og minnihluta 

í borgarráði Reykjavíkur greinir á 
um ábyrgð stjórnar Strætó bs. vegna 
fjölda mistaka við innleiðingu breytinga 
á ferðaþjónustu fatlaðra í vetur. Fram-
sókn og flugvallarvinir krefjast þess að 
skipt verði um stjórn. Tillaga um það 
var felld á dögunum. Sjálfstæðismenn 
segja að borgin eigi að axla ábyrgð en 
stjórnarmenn líti í eigin barm. Fulltrúar 
meirihlutans segja hins vegar að ekki 
megi kenna núverandi stjórn um allt 
sem aflaga fór.  Sjá bls. 12

Segist ekki vanhæfur
Nei ég tel mig ekki vanhæfan,“ 

sagði Ármann Kr. Ólafs-
son, bæjarstjóri í Kópa-

vogi og oddviti Sjálfstæðisflokksins 
í bænum, þegar hann var spurður 
um hæfi til að taka þátt í afgreiðslu 
máls, vegna fjárframlaga sem hann 
þáði í prófkjöri. Tilefni spurningar 
blaðsins er tillaga sem Ármann flutti 
í bæjarstjórn Kópavogs í vikunni, þar 
sem lagt var til að Kópavogsbær tæki 
allt að 1,5 milljarða króna lán til þess 
að kaupa þrjár hæðir í svonefndum 

Norðurturni í Smáralind, undir bæj-
arskrifstofur Kópavogs. Tillögunni 
var frestað, en tveir úr meirihlutanum 
í Kópavogi, Sverrir Óskarsson Bjartri 
framtíð og Margrét Friðriksdóttir 
Sjálfstæðisflokki, greiddu atkvæði 
með frestun á afgreiðslu málsins 
ásamt bæjarfulltrúum í minnihlut-
anum í bæjarstjórn Kópavogs, Sam-
fylkingar, Vinstri grænna og félags-
hyggjufólks og Framsóknaflokksins. 

Eigandi byggingarinnar er Nýr 
Norðurturn hf. en meðal eigenda 

þar er félagið Hjúpur ehf. sem er 
dótturfélag Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Sama félag styrkti Ármann 
í prófkjöri í fyrravor um 150 þúsund 
krónur, samkvæmt yfirliti um kostnað 
og styrki í prófkjörinu á vef Ríkisend-
urskoðunar. 

Ármann undraðist spurninguna í 
samtali við blaðamann. Sagði dylgjur 
felast í henni. Þá bætti hann því við að 
hann fylgdi öllum reglum. „Auk þess 
er það ekki ég sem tek ákvörðunina 
heldur bæjarstórn öll. Í henni sitja 11 
manns og þeir hafa allan aðgang að 
upplýsingum um mig varðandi mitt 
prófkjör eins og bæjarbúar allir.“ 

Rögnunefnd útilokar 
ekki núverandi flugvöll
Í niðurstöðu Rögnunefndarinnar 

er lögð sérstök áhersla á að 
„samkomulag náist um rekstr-

aröryggi Reykjavíkurflugvallar í 
Vatnsmýri á meðan nauðsynlegur 
undirbúningur og eftir atvikum 
framkvæmdir fara fram.“  Þetta segir 
í fréttatilkynningu nefndarinnar, en 
hún skilaði niðurstöðum sínum 
um athugun á flugvallarkostum á 
höfuðborgarsvæðinu á fimmtu-
dag. Nefndin var samvinnuverk-
efni Reykjavíkurborgar, Icelandair 
og ríkisins. Verkefni hennar var að 
„fullkanna aðra kosti til rekstrar inn-
anlandsflugs en framtíðarflugvöll í 
Vatnsmýri“. Þetta þýðir í raun að í 
niðurstöður nefndarinnar útiloka í 
reynd ekki núverandi flugvöll sem 
framtíðarflugvöll fyrir innanlands-
flug.

Nefndin skoðaði hugsanleg 
flugvallarstæði önnur á höfuð-
borgarsvæðinu. Á Hólmsheiði, 
Bessastaðanesi, Lönguskerjum og í 
Hvassahrauni. 

Af þeim stöðum á höfuðborgar-
svæðinu sem gætu hentað undir flug-
völl virðist nefndinni best hugnast 
Hvassahraun, sem er á mörkum 
Hafnarfjarðar og Voga. Þar sé „land-
rými gott og þróunarmöguleikar heilt 
yfir betri en á öðrum flugvallar-
stæðum,“ segir í fréttatilkynningu 
nefndarinnar. Síðarnefndi þátturinn 
er ekki fyrir hendi á Bessastaðarnesi 
eða Lönguskerjum. Ekki er annað að 
sjá af niðurstöðu nefndarinnar en 
að Hólmsheiði sé úr sögunni sem 
hugsanlegt flugvallarstæði fyrir inn-
anlandsflug á höfuðborgarsvæðinu. 
Samkvæmt orðanna hljóðan var 

heldur ekki fjallað um Keflavíkur-
flugvöll sem hugsanlega miðstöð 
innanlandsflugvallar. 

Hanna Guðrún Sigurjónsdóttir er Reykvíkingur ársins 2015. Hún starfar sem 
þroskaþjálfi í Fellaskóla og er formaður húsfélags fjölbýlishúss við Kóngsbakka. 
Tilkynnt var um þetta í síðustu viku en jafnframt var henni boðið að opna 
Elliðaárnar og landaði maríulaxi. Hanna Guðrún var tilnefnd af nágranna 
sínum í fjölbýlishúsinu að Kóngsbakka í neðra Breiðholti en þar hefur hún 
verið dugmikil fyrirmynd hvað varðar flokkun á rusli, umhverfisvernd og 
kærleika og umhyggju gagnvart nágrönnum sínum.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
og fulltrúi í Reykjavíkur fjallaði um 
niðurstöðu nefndarinnar í vikulegu 
fréttabréfi sínu og segir ar meðal 
annars: 

„Það er gríðarlega mikilvægt 
fyrir allt framhald flugvallarmáls-
ins að niðurstaða Rögnu-nefndar-
innar er eftir ítarlega gagnaöflun og 
yfirlegu einróma. Flugvallarmálið 
hefur verið deilumál áratugum 
saman og mikilvægt að umræðan 
í kjölfar niðurstaðna nefndarinnar 
verði tekið af opnum hug og mál-
efnalega. Áframhaldandi óvissa og 
deilur hefðu verið versta niður-
staðan.“ 

Þessar ungu konur léku fyrir vegfarendur í Bankastrætinu á dögunum öllum til mikilliar ánægju.

Víða er framkvæmt í borginni. í Fellahverfi þar sem eitt sinn var verslun KROn 
er nú komin íbúðabygging en unnið er að frágangi. Mynd: Flóki Ingólfsson.
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Hvernig stöðvum við 
útbreiðslu lúpínu? 
Er það yfir höfuð hægt?   
Getum við haft einhverja stjórn á henni? 

Tilgangurinn er ekki að útrýma 
lúpínu, enda ógjörningur og 
hún kemur að góðum notum 

við að græða upp stór svæði og búa 
land undir ræktun túna, akurlendis eða 
skógar. En hún er ekki leyfð á hálendinu 
fyrir ofan 400 m og almennt ekki á frið-
uðu landi. Svo vilja sumir landeigendur 
og sumarbústaðareigendur ekki að hún 
flæði stjórnlaust yfir land þeirra. Því 
þarf að vera hægt að hægja á eða stöðva 
útbreiðslu hennar á ný svæði, t.d. með 
því að fjarlægja toppa og minnstu 
breiðurnar í útjaðri lúpínusvæða. 

Sjálfboðaliðasamtök um náttúru-
vernd hafa fylgst með lúpínu á nokkrum 
stöðum og prófað ýmislegt til að hægja á 
eða stöðva framrás hennar inn á friðuð 
svæði eða forna gönguleið. Hér er byggt 
á þeirri reynslu.

Aðalatriðin 
1. Velja þarf viðfangsefnin af kost-

gæfni, að þau séu brýn og viðráð-
anleg. Ekki færast of mikið í fang.  
Það þjónar engum tilgangi að taka 
bara hluta af lúpínubreiðu, eða að 
taka hana bara eitt ár.

2. Endurtaka þarf aðgerðina árlega í 
nokkur ár – enginn veit hve mörg, 
því hluti af fræjum sem lúpínan 
myndar liggja í dvala í moldinni 
árum og áratugum saman.  Vinnan 
veður þó minni með árunum ef vel 
er staðið að verki.

3. Veljum þann árstíma sem lúpínan 
er viðkvæmust og áður en hún 
myndar fræ, en fræmyndun byrjar 
í lok júní og nær hámarki í ágúst. Lík-
lega er hún viðkvæmust þegar hún er 
að byrja að blómstra, venjulega í júní, 
snemma eða seint eftir árferði. Mik-
ilvægt er að ná henni áður en fræ-
myndun hefst. Gera þarf ráð fyrir að 
hún geti lokið fræmyndun með hjálp 
næringar úr stöngli og rót, líkt og 

fleiri jurtir, þó búið sé að fella hana, 
nema  blómin séu slitin frá stöngli og 
rót. Ef fræmyndun er hafin neyðist 
maður til að safna stilkunum með 
blómum og fræbelgjum og fjarlæga 
af svæðinu.

4. Best er að taka lúpínuna með rót 
(með skóflu) (sem þó er illmögulegt 
þar sem jarðvegur er grýttur) og 
valda sem minnstu jarðraski. Næst 
best er að taka allan ofanjarðarvöxt-
inn; stöngul og blöð, með hníf eða 
slíta upp.

5. Ungu og smáu kímplönturnar (þær 
sem eru á fyrsta ári) eru frábrugðnar 
stærri plöntum því kímblöðin (fystu 
tvö blöðin) eru allt öðruvísi. Mikil-
vægt er að læra að þekkja þær og 
tiltölulega auðvelt er að draga þær 
upp með rót. Þær ungplöntur sem 
ekki eru teknar verða mun erfiðari 
viðfangs næstu ár.

6. Merkja og þekkja staðinn og koma 
þar árlega, jafnvel tvisvar fyrstu 
sumrin. 

Meira um árstímann
Ef lúpínan er tekin með rót skiptir 
mestu að gera það snemma sumars, 
áður en hún nær að mynda fræ.

Ef rótin er skilin eftir er best að 
taka ofanjarðarvöxtinn þegar forðinn í 
rótinni er í lágmarki. Ekki er vitað með 
vissu á hvaða þroskastigi það er. Þar 
togast nefnilega tvennt á: að lúpínan sé 
búin að nota sem mest af rótarforðanum 
frá árinu áður, og að hún sé búin að 
mynda sem minnst af nýjum næringar-
forða í rótina. Forðann notar hún líklega 
mest til að mynda sæmilegan blaðmassa 
og það gerir hún strax fyrir blómgun. 
Líklega er forði fyrra árs að mestu búinn 
þegar blómgun hefst. Þegar laufblöðin 

eru komin er ljóstillífunin komin á 
fullt. Hún framleiðir aðallega í áfram-
haldandi vöxt og blómgun og síðan fræ-
myndun. Hvenær hún byrjar að safna 
forða í rótina að nýju er erfitt að segja, 
hvort það sé jafnt og þétt allt sumarið 
eða aðallega á haustin eftir fræmyndun. 

Hvað hægir á eða stöðvar 
útbreiðslu lúpínu?
• Slíta hana upp með rót fyrir fræ-

myndun, eins og lýst er hér framar.
• Klippa, skera eða slíta ofanjarðarvöxt-

inn árlega, sjá hér framar.
• Sauðfjárbeit getur hindrað að 

lúpínungviði nái að vaxa og dafna 
og því eru sums staðar skörp skil við 
girðingar þar sem beit er bara öðru 
megin girðingar og engin lúpína 
þeim megin. Þannig er hægt (með 
nokkrum tilkostnaði) að stöðva fram-
rás lúpínu með því að girða beitarhólf 
þvert á útbreiðslustefnuna og beita 
árlega.

• Sögur fara af því að hross bíti lúpínu, 
en það þarf að rannsaka nánar. Lík-
lega taka þau ungviðið líkt og sauð-
féð, en hætt við að þurfi að nauðbeita 

Ég hugsa stundum um gildi. Samfélagið og gildi. Af hverju eru hlutirnir eins og 
þeir eru? Og hver ræður? 

Ég hefði fyrirfram haldið að fjögurra ára krakki væri svona nokkurn veginn eins og 
fjögurra ára krakki, skiptir engu máli með kynið. Krakki er bara krakki.
Þetta er hins vegar engan veginn víst. Að minnsta kosti ekki ef litið er til fata sem í boði 
eru í verslunum. Það á bæði við verslanir hérlendis sem erlendis. Þetta er alþjóðlegt, 
alla vega vestrænt. Þar erum við.
Stelpum er almennt ætlaður tiltekinn fatnaður og strákum sömuleiðis. Það er með 
öðrum orðum almennt gert ráð fyrir sérstökum stelpufötum og sérstökum strákafötum. 
Þetta á ekkert frekar við fjögurra ára frekar en núll ára, eins, tveggja þriggja, fimm, sex 
eða sjö, og svo framvegis, svo því sé til haga haldið. Nú er ég ekki að tala um mun á 
pilsi og buxum sem eru eldri hefðir um einhvers konar stelpu/stráka dæmi, enda þótt 
til að mynda Skotum finnist karlmennska sjaldan meiri en einmitt í hinu fyrrnefnda.
Þetta sést hvað greinilegast í ólíkum litasamsetningum og munstrum. Þar eru rauðleitir, 
oft bleikir litir, mjög áberandi hvað varðar fatnað sem sérstaklega er ætlaður stelpum. 
Ekki aðeins það. Þegar litið er til mynda og munstra getur verið algengt að sjá fiðrildi 
eða blóm. Á strákaflík mætti kannski finna myndir af bílum eða vinnuvélum. Risaeðlur 
eða ljón eru líka algeng. Blár er algengur litur. 
Litaskipting er líka mjög áberandi í markaðsefni fyrirtækja, svo dæmi sé tekið. „Gefins“ 
hjálmar eru í ólíkum litum. Stelpum eru ætlaðir bleikir hjálmar og strákum bláir. Þar 
liggja kannski einhver göfug öryggissjónarmið að baki. Kannski ekki.
En þetta er ekki aðeins spurning um litir og myndir á fötum. Snið fata eru oft ólík 
eftir því hvort þau eru ætluð strákum eða stelpum. Föt sem ætluðu eru börnum af 
karlkyni eru oftar en ekki víðari en föt sem ætluð eru jafn stórum stúlkubörnum á 
sama aldri við sama þroska í sama leik. Af hverju ætti fjögurra ára stelpa að ganga í 
þrengri fötum en fjögurra ára strákur?
Þetta með munstur og snið er ekki bara bundið við föt. Þetta er líka bundið við til 
dæmis afþreyingarefni og bækur og leikföng ýmiss konar. Stelpudót er oft mömmudót, 
snyrtidót. Strákum boðið upp á bíla og byssur. 
Nýlega varð forsætisráðherranum tíðrætt um „gildi“ sem væru í hættu og þyrfti að 
varðveita. Ef svona hugsanalaus eða úthugsuð kynjaskipting í barnafötum og dóti telst 
til slíkra gilda, þá hef ég satt best að segja engan áhuga á að varðveita þau. 
Ég bjó þau ekki til og líkast til þú ekki heldur lesandi góður. Þá vil ég frekar breytingu. 
Svei mér þá. Ég vil byltingu. Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Bylting 
og barnaföt

Felldir?
Kjarasamingar voru undirritaðir við 
hjúkrunarfræðinga í vikunni, í skugga 
laga sem banna verkföll og kveða á um 
bindandi kjaradóm. Þrátt fyrir undir-
ritun er óvíst að hjúkrunarfræðingar 
muni samþykkj þann samning sem 
gerður var. Fréttastofa RÚV benti á 
að laun lækna eru að jafnaði tvisvar 
sinnum hærri en meðaltal heildarlauna 
hjúkrunarfræðinga. Ekki er að heyra að 
ríkið hafi áhuga á samningum við BHM. 
Þar hefur samnings- og verkfallsréttur 
verið tekinn af félögum sem ekki eiga í 
neinum kjaradeilum.

Forréttindakallar
Fréttablaðið greindi frá því að jafn-
réttislög hefðu 
verið brotin 
þegar þrír karlar 
voru skipaðir í 
yfirmannastöður 
hjá lögreglunni. 
Þetta er sennilega 
stærsta frétt vikunnar því: „Það er mat 
úrskurðarnefndarinnar að þau atriði 
sem lágu til grundvallar við mat á hæfni 
umsækjenda hafi hampað körlum innan 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á 
kostnað kvenna.“

Ódýrt
Fréttablaðið greindi frá því að ódýrast 
sé að búa í Reykjavík þegar öll gjöld 
sveitarfélaga eru tekin saman. Fyrir 
dæmigerða fjögurra manna fjölskyldu 
munar um 200 þúsund krónum á kostn-
aði í skatta og gjöld á milli ódýrasta 
sveitarfélagsins og þess dýrasta.

Milda týpan
Greint var frá því í vikunni að Fram-
sóknarflokkurinn ber flest einkenni 
þjóðernispopúlískra flokka eins og 
þau birtast í Evrópu, af mildari gerðinni 
þó. Þetta kemur fram í rannsókn Ei-
ríks Bergmanns Einarssonar prófessors 
í stjórnmálafræði sem birti grein um 
málið í tímaritinu Stjórnmál og stjórn-
sýsla. Slíkir þjóðernisflokkar hafa fengið 
mikið fylgi víða á Norðurlöndum, svo 
dæmi sé tekið, en hörð stefna gagnvart 
útlendingum og innflytjendum hefur 
verið mjög áberandi í málflutningi 
þeirra. 

Fyrirsjáanlegt
Greint var frá því að orkuvinnslusvæðið 
á Hellisheiði stendur ekki undir „fullri 
framleiðslu“. Oft hefur verið bent á að 
fara þurfi hægt í sakirnar við nýtingu 
jarðhita. Spyrja má hvort reynslan af 
Hellisheiði geti haft áhrif á áform um 
orkunýtingu jarðhita annars staðar á 
landinu, á Reykjanesi eða fyrir norðan?

Staðreyndir
Tómur túlkasjóður 
og mannréttindi 
h e y r n a r l a u s r a 
voru til umfjöll-
unar í sjöfréttum 
Ríkissjónvarpsins 
á fimmtudags-
kvöld. Vigdís Hauksdóttir formaður 
fjárlaganefndar kom fram í fréttinni 
og vísaði ábyrgð á síðustu ríkisstjórn. 
Hún hefði hækkað laun táknmálstúlka 
um helming og sjóðurinn klárast. Það 
er ekki nýtt að vísa ábyrgð á aðra. For-
maður Samskiptamiðstöðvar heyrnar-
lausra kom hins vegar fram í næsta 
fréttatíma og þurfti að leiðrétta formann 
fjárlaganefndar. Ummæli Vigdísar væru 
efnislega röng. Það er heldur ekki nýtt. 
Spurning hvort fréttastofur þurfi ekki  
breyta um siði og kanna sannleiksgildi 
ummæla fyrir birtingu, frekar en að 
rugla fólk með eilífu bulli?

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Allir feður og allir bræður vita að 
dætur þeirra og systur eru jafnklárar 
og þeir en þeir verða að hafa hugfast að 
það á ekki aðeins við um þeirra eigin 
dætur og systur.“

- Vigdís Finn-
bogadóttir fyrrver-
andi forseti Íslands 

í ávarpi 19. júní 
síðast liðinn.

Hatturinn
Ásta Þórarinsdóttir er ekki aðeins 
stjórnarformaður Fjármálaeftirlits-
ins. Hún er jafnframt einn eigenda 
og stjórnarformaður fyrirtækisins 
Sinnum, sem er einkafyrirtæki í heil-
brigðisþjónustu. Þetta þykir sumum 
undarlegt og heyrast þær raddir innan 
úr bankakerfinu að ómögulegt sé að 
vita hvorn hattinn hún beri í sam-
skiptum við stofnanir í þeim geira, en 
FME fer með eftirlit með bankakerfinu. 

Á rassinn
Upplýsingafulltrúi 

ríkisstjórnar-
innar hljóp á 
sig dögunum 
þegar hann 
dylgjaði um 
að Vísir hefði 
búið til sam-
setta mynd af 

forsætisráðherra til að nota í „til að 
styðja tiltekin „vísindi““. Tilefnið var 
mynd sem Gunnar V. Andrésson, einn 
þekktasti fréttaljósmyndari landsins, 
tók af Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, 
á flokksþingi Framsóknarflokksins 
2011. Þar stendur ráðherrann framan 
við þá nýja útgáfu af merki flokks-
ins. Myndin var birt ásamt frétt um 
niðurstöður Eiríks Bergmanns. Upp-
ýsingafulltrúinn baðst svo afsökunar á 
frumhlaupinu.

Fastir liðir
Jafnréttismálin eru 
víða og snúast ekki 
bara um launa-
mun. Þau snú-
ast í grunninn um 
viðhorf. Er það kannski svo, þótt hér 
hafi undanfarið orðið mikil vakn-
ing í umræðu um jafnréttismál og á 
dögunum hafi verið haldið upp á 100 
ára jafnrétti kynjanna þegar kemur að 
kosningarétti, að í sumum greinum 
mannlífsins séu hlutir fjótir að falla 
í sama farið? Því er von að spurt sé: 
„Hvers vegna eru ekki allir leikirnir í 16 
liða úrslitum HM kvenna í knattspyrnu 
sýndir á RÚV2? Ég er ekki að biðja um 
hvern einasta leik á mótinu frá upphafi, 
en er ekki lágmark að sýna útsláttar-
leikina? Ég veit ekki til þess að það hafi 
verið vesen á HM karla hingað til. Það 
eru þúsundir og aftur þúsundir stelpna 
að æfa fótbolta á Íslandi, þær æfa alveg 
jafn mikið og strákarnir og þurfa alveg 
jafn mikið á fyrirmyndum að halda og 
þeir. Það er ömurlegt að fá þau skilaboð 
að kvennamótið sé bara svo m i k l u 
ómerkilegra að það sé 
nóg að sýna einn og 
einn leik þegar tíma-
setningin er heppi-
leg.“ Svona spurði 
Þóra Arnórsdóttir 
á Facebook síðu 
sinni.

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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KONAN Í LESTINNI EFTIR PAULA HAWKINS

ENGIN SKÁLDSAGA 
HEFUR SELST JAFN
HRATT Í HEIMINUM!

KONA#1
í Bretlandi og 

Bandaríkjunum
mánuðum

saman!

„Paula Hawkins leikur sér að 
sjónarhornum og tímasetningum af 
mikilli fimi og skapar gríðarlega 
spennu og samúð með óvenjulegri 
aðalpersónu.“
THE GUARDIAN

BÓKIN SEM HEFUR SIGRAÐ HEIMINN!

MEST OG BEST
SELDA BÓK
LANDSINS!

Metsölulisti
Eymundsson
Íslenskar kiljur

1.

Metsölulisti
Eymundsson
Allar bækur

1.

BÓKIN S

Förum í ferðalag um 
leynigarð þar sem dregnar 
eru upp fíngerðar og 
undurfagrar myndir sem 
bíða þess að verða gæddar 
lífi með litum. Í hverri mynd 
fela sig alls kyns skordýr og 
skepnur. Einnig á eftir að 
ljúka við suma hluta garðsins. Fyrir 
listamenn og garðyrkjufólk á öllum aldri.



Kæli-
og frysti
skápar

Uppþvotta-
vélar

Blásturs-
ofnar

Helluborð
og

eldavélar

Háfar og
viftur
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MENNING
Arnhildur  

Lilý Karlsdóttir

arnhildurlily@gmail.com

Heiti potturinn
Heitir pottar í sundlaugum landsins gegna ekki aðeins hlutverki afslöppunar 
og vellíðunar heldur gegna þeir einnig mikilvægu samfélagslegu hlutverki. 
Þeir eru samkomustaðir og vettvangur umræðu þar sem rætt er um allt 
milli himins og jarðar. Fastagestir sundlauganna mynda ákveðinn kjarna 
þeirra samfélaga sem myndast í heitu pottunum en pottarnir eru vettvangur 
margra slíkra samfélaga sem hittast á mismunandi tímum dags. 

Tónlistar- og kvikmyndagerðakonan 
Harpa Fönn Sigurjónsdóttir hefur 
rannsakað þá upplifun að tilheyra slíku 
samfélagi og leggur nú lokahönd á heim-
ildarmyndina Heiti potturinn en þar 
leitast Harpa við að fanga þessa heillandi 
menningu Íslendinga og miðla því sér-
stæða andrúmslofti sem finna má innan 
samfélags heita pottsins. „Það vita allir 
hvað er átt við þegar sagt er að myndin 
fjalli um heita pottinn, en fáir geta sagt 
hvað felst í þessari menningu. Ég ætla 
að reyna að miðla því til áhorfandans.“

Griðarstaður
Fastagestir sundlauganna eru gjarnan 
vanafastir og fara eftir sömu rútínu, 
skórnir á sama stað, nota sama skáp, 
sömu sturtu, fara á sama tíma og hitta 
sama kjarna fólks. Allt hefur sinn 
stað og verður því sundlaugin eins og 
annað heimili. Harpa segir að rútína, 
hefðir, tilfinningin um að tilheyra eða 
að finnast maður vera eins og heima 
hjá sér, sé hluti af þeirri tilfinningu sem 
margir fastagestir sækjast eftir og sem 
skapar þetta afslappaða andrúmsloft. 
Þrátt fyrir að vera opinber staður verður 
sundlaugin og heiti potturinn ákveðinn 
griðarstaður þar sem allir geta verið án 
tilgerðar líkt og þeir væru heima hjá 
sér. „Fólki líður vel og getur opnað 
sig á annan hátt en það gerir sitjandi 
á kaffihúsi.“ Þrátt fyrir að fólk hafi í 
dag fleiri tækifæri til að hitta félaga og 
deila skoðunum sínum líkt og á kaffi-
húsum, klúbbum og samfélagsmiðlum 
þá segir Harpa að heiti potturinn hafi 
ákveðinn sjarma sem ekki sé fallinn úr 
gildi. Sund er ekki aðeins góð og ódýr 
líkamsrækt heldur eru allir jafnir í sundi. 
„Í pottinum eru allir á sundskýlu eða 
sundbol svo það er erfitt að gera greina-
mun á fólki þannig að allir geta verið 
þeir sjálfir og sagt sína skoðun, án ein-
kennisklæða, án stétta.“ 

Úr ólíkum áttum
Í pottinum er fólk ekki alltaf sammála 
og geri það umræðurnar líflegar. Þarna 
mætast ólíkir einstaklingar sem koma 

úr mismunandi áttum, listamenn, op-
inberir starfsmenn, úr bænum eða utan 
af landi, fólk með mismunandi skoðanir 
á pólitík eða trú. Harpa segir að það 
sem hafi verið hvað áhugaverðast í rann-
sóknarvinnuni var að virðing er borin 
fyrir ólíkum skoðunum innan hópsins 
og það er hlustað á alla. „Ég vakna kl. 
6 alla morgna spennt fyrir því að hitta 
hópinn minn og hjarta mitt stækkar á 
hverjum morgni við samveruna og kær-
leikann sem þessi hópur gefur frá sér.“ 

Fangar andrúms- 
loftið í pottinum
Í kjölfarið á því að gera heimildarmynd 
með ömmu sinni, Herdísi Þorvalds-
dóttur leikkonu, um gróðureyðingu 
á Íslandi varð Harpa heilluð af heim-
ildamyndaforminu og fór til Bretlands 
í diplómanám í kvikmyndagerð. Hún 
hefur lengi átt þann draum um að gera 
heimildarmynd um samfélag heitu 
pottanna en sjálf hefur hún verið tíður 
gestur í sundlaugum landsins. „Ég fór 
alltaf með ömmu og afa þegar ég var 
yngri. Amma fór daglega í Vesturbæj-
arlaug og átti sinn hóp þar og afi fór 
líka daglega í Laugardalslaugina og hitti 
sinn hóp.“ Þegar Harpa varð eldri og fór 
að stunda laugarnar á eigin forsendum 
byrjaði hún smám saman að hlusta og 
hafa áhuga á umræðunni í heitu pott-
unum. „Rannsóknarferli myndarinnar 
byrjaði fyrir ári síðan. 

Á hverjum morgni 
Ég fann hópinn minn í september og 
byrjaði að mæta í pottinn á hverjum 
morgni kl. 6.30. Maður þarf að sýna 
auðmýkt og virðingu en smátt og smátt 
var ég tekin í hópinn þrátt fyrir að vera 
næstum 40 árum yngri en sumir í 
hópnum.“ Harpa segir að til að geta 
gert slíka heimildarmynd þurfi að ríkja 
traust því viðfangsefnið sé viðkvæmt 
og að ekki sé hægt að birta hvað sem 
er. Hjá hópnum er líka skráð regla að 
það sem sagt sé í pottinum fari ekki 
lengra. Myndinni er því ætlað að fanga 
ákveðið andrúmsloft frekar en hvað sagt 

er. Áhorfandinn fær þannig örlítinn 
nasaþef af þessum heillandi heimi og 
getur notið hans um stund. „Ef ég næ 
að koma jafnvel þó ekki sé nema 50% af 
þessari tilfinningu og þessari upplifun 
á hvíta tjaldið – þannig að almenn-
ingur geti notið og fengið innsýn inn 
í þennan yndislega heim – er takmarki 
mínu náð.“ Harpa segir myndinni 
ekki ætlað að vera fræðslumynd um 
menningu í kringum heita potta á Ís-
landi heldur megi frekar kalla hana 
einskonar upplifunarmynd þar sem 
hljóðmynd og myndskreytingar spila 
stórt hlutverk til að auka á innlifunina. 
Myndskreytirinn er Lára Garðarsdóttir 
en hljóðheimurinn kemur frá hljóm-
sveitinni Grúsku Babúsku sem Harpa 
Fönn er einnig meðlimur í en jafnframt 
sækir hún efni frá Kristínu Björk, í Kira 
Kira og Steinunnar Harðar, dj flugvél 
og geimskip. 

Erfitt fyrir konur að fóta 
sig í kvikmyndagerð
Harpa er bæði tökumaður og klippir 
myndina en hún er framleidd hjá fyr-
irtækinu Askja films sem er í eigu Evu 
Sigurðardóttur. Harpa segir að það sé 
erfitt fyrir konur að stíga skrefin innan 
kvikmyndabransans og segir hann 
vera fastmótaðann í karlímyndum og 
karllægum gildum. „Það er ekki af því 
að einhver ætlaði sér það heldur hefur 
það orðið þannig. Röddin er ekki eins 
mikilvæg og maður hefur ekki sama 
aðgang. Það er erfiðara að finna vett-
vanga og að ná eyrum eins og t.d. kvik-
myndamiðstöðvar.“ Þau rök að alltaf sé 
erfitt fyrir nýgræðinga að byrja sama 
hvort um sé að ræða konur eða karla 
segir Harpa ekki standast skoðun. „Það 
er erfiðara hjá konum, það er eins og 
við þurfum að taka fleiri skref.“ Harpa 
bendir á að til að geta lagað vandamálið 
þurfi að viðurkenna það og þá hjálpi 
ekki að benda á hlutfall kvenna sem 
hljóta styrki, það segir ekkert um hversu 
mörg aukaskref þurfti áður en þangað 
var komið. 

Heiti Potturinn er nú í fjármögnun 
hjá hópfjármögnunarfyrirtækinu 
Karolinafund til að klára eftirvinnslu 
myndarinnar. Frekari upplýsingar um 
myndina má nálgast hjá askjafilms.com 
og einnig má líta stiklu úr myndinni og 
styðja verkefnið á síðu þess hjá karolina-
fund.com

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir vinnur að gerð heimildarmyndar um pottamenn-
inguna. Mynd: María Kjartansdóttir.

Anna Sæunn Ólafsdóttir, Eva Sigurðardóttir, Harpa Fönn Sigurjónsdóttir í 
pottinum. Mynd: María Kjartansdóttir.

Húnahópurinn mætir í pottinn á hverjum degi. Mynd: María Kjartansdóttir.

Það er í mörg horn að líta við skipulagningu myndarinnar. 
Mynd: María Kjartansdóttir.



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt

Umslag | Lágmúli 5 | Reykjavík | Sími 533 5252 | umslag@umslag.is

2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4
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HelgasonHverjir fá kvótann - 3. hluti

Tvær fjölskyldur – Tíu prósent
Í Grindavíkurbæ búa, samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar, 2.995 
einstaklingar. í þessum hópi eru 11 manns eru lang stærstu eigendur 
tveggja fyrirtækja þar í bænum. Þessi tvö fyrirtæki fá úthlutað einum 
tíunda af fiskveiðikvótanum við Ísland. Þau heita Vísir hf. og Þorbjörn hf. 
Á sjöunda hundrað manna starfa beint hjá þessum félögum er marka má 
síðustu birtu reikninga þeirra. 

Þrjú eiga Þorbjörn
Þorbjörn hf. fær úthlutað 5,49 pró-
sentum af heildarkvótanum við Ís-
land, samkvæmt yfirliti Fiskistofu. 

Hluthafar í Þorbirni hf. eru á þriðja 
tuginn. Þrír einstaklingar eiga hins 
vegar mest, systkynin Gunnar, Gerður 
og Eiríkur Tómasbörn. Eignarhluti 
sína geyma þau í eignarhaldsfé-
lögunum Blika, Skagen og Tabula 
Rasa. Hvert þeirra um sig á tæplega 
þriðjungs hlut í fyrirtækinu. Hinir 
eiga eðlileg minna. Systkinin stýra 
fyrirtækinu sjalf. Tómas Þorvaldsson, 
faðir þeirra, var á sinni tíð aðaleig-
andi Þorbjarnar sem síðar sameinaðist 
Fiskanesi þar í bænum. 

Rekstur í plús
Félagið gerir upp í evrum. Samkvæmt 
síðasta ársreikningi Þorbjarnar, fyrir 
árið 2013, var hagnaður af rekstri fé-
lagsins eftir skatta tæplega 700 millj-
ónir króna, og er þá miðað við gengi 
dagsins. Árið áður nam hagnaðurinn 
ríflega einum komma einum milljarði 
króna. 

Ef marka má reikning ársins 2013 
var enginn arður greiddur til hluthafa 
þá. hins vegar voru reiknaðar hátt í 
300 þúsund evrur í arð til hluthafa 
árið 2012, en sú upphæð nemur um 
43 milljónum króna á gengi dagsins. 
Stjórnunarkostnaður félagsins er ekki 
sundurliðaður í ársreikningi, en hann 
nemur um 150 milljónum króna á ári. 

Miklar skuldir
Frá því var greint í fréttum upp úr 
hruni að skuldastaða fyrirtækja í 
sjávarútvegi væri alvarleg. Sérstak-
lega var fjallað um Grindavík í þessu 
sambandi, en fjögur sjávarútvegs-
fyrirtæki þar skulduðu samtals 54 
milljarða króna. Þorbjörn og Vísir eru 
stærst í þessu sambandi. Samkvæmt 
síðasta birta ársreikningi Þorbjarnar 
skuldar félagið rúmlega 100 milljónir 
evra eða sem nemur tæpum fimmtán 
og hálfum milljarði króna. Árið 2013 
fóru ríflega fjórir milljarðar króna af 
tekjum félagsins í skuldir. Tæplega 
þrír og hálfur milljarður króna árið 
2012. 

Mikil verðmæti
Ekki er gerð grein fyrir verðmæti alls 
kvóta fyrirtækisins í reikiningnum. 
Þar segir að óefnislegar eignir saman-
standi af „varanlegum fiskveiðiheim-
ildum“. Þær séu einungis eignfærðar 
þegar „líklegt sé að hagrænn ávinn-
ingur muni nýtast félaginu og hægt 
er að meta kostnaðarverð eignarinnar 
með áreiðanlegum hætti“. Keyptar 
aflaheimildir eru aftur á móti í reikn-
ingnum eignfærðar til fimmtán millj-
arða króna, eða þar um bil. 

Hins vegar má ætla að virði alls 
kvóta fyrirtækisins sé um það bil 
þrisvar sinnum meiri en það. Sé miðað 
við að heildarkvótinn við Ísland sé 
800 milljarða króna virði, en gerð var 
grein fyrir því í fyrsta hluta þessarar 
úttektar, og miðast við líklegt söluverð 
á kvóta Stálskipa í Hafnarfirði, má ætla 
að virði kvóta Þorbjarnar sé um 44 
milljarðar króna. Hvert hinna þriggja 
systkina fær því úthlutað verðmætum 
upp á hátt í fimmtán milljarða króna 
hvert. 

Var skráð félag
Þorbjörn er eitt þeirra sjávarútvegs-
fyritækja sem um tíma voru skráð í 
Kauphöll. Fyrir árið 2003 var grein frá 
því að fyrirtækið hefði skilað milljarði 
króna í hagnað og að ríflegur arður 
yrði greiddur til hluthafa. Fréttir um 
þetta voru byggðar á tilkynningu til 
Kauphallarinnar, en fréttir um afkomu 
einstakra sjávarútvegsfyrirtækja eru 
annars stopular og á heimasíðum fé-
laga segir gjarnan fátt um þessi mál. 

Systkinin
Vísir hf. í Grindavík fær úthlutað rétt 
rúmum fjórum prósentum af heildar-
kvótanum við Ísland. Á bak við þau 
verðmæti eru nú ex systkini sem öll 
eiga svo til jafnan hlut félaginu, að 
undanskildum Páli Jóhanni Pálssyni, 
alþingismanni, sem á minna. 

Rétt er að taka fram að á hluthaf-
alista sem birtur er með nýjasta árs-
reikningi og vísað er til hér á síðunni 
eru hluthafar nefndir átta. Hlutir í 
eigu foreldra systkinanna eru þar 
taldir með. Páll H. Pálsson lést fyrir 

skömmu. Hann er skráður fyrir 
eignarhlut í nýjasta ársreikningi líkt 
og dánarbú Margrétar Sighvatsdóttur. 

Verðmætir hlutir
Hvert systkinanna er í nýjasta reikn-
ingi fyrirtækisins skráð fyrir 13,6 pró-
senta hlut í fyrirtækinu. Sem fyrr segir 
að Páli Jóhanni undanskyldum, en 
hann er skráður fyrir 4,8 prósenta hlut. 
Hann á að auki, eða kona hans öllu 
heldur, sjávarútvegsfyrirtækið Marver, 
sem hefur nýlega verið í fréttum vegna 
úthlutunar makrílkvóta. 

Fyrirtækið, gerir upp í erlendri 
mynt eins og svo margar aðrar stór-
útgerðir, evrum. Varanlegar aflaheim-
ildir eru þar metnar til tæplega tíu 
milljarða króna. Þær eru sagðar færðar 
til bókar á kostnaðarverði. Með sömu 
aðferð og nefnd var hér að ofan mætti 
slumpa á að virði fjögurra prósenta af 
heildarkvótanum við Ísland, sé ríflega 
þrjátíu milljarða króna virði, hugs-
anlega meira. Miðað við eignarhluta 
systkinanna eins og hann er skráður 
í nýjasta reikning fyrirtækisins eru 

það um 4,4 milljarðar króna á mann, 
að undanskyldum Páli Jóhanni. Hlut 
hans í verðmæti þess kvóta sem Vísir 
fær úthlutað kynni að nema um einum 
og hálfum milljarði króna. 

Stjórnendur Vísis fengu í heildar-
laun og þóknanir í kringum 16 millj-
ónir króna á árinu 2013. 

Tap og skuldir
Árið 2013 skilaði fyrirtækið um 150 
milljóna króna tapi, samkvæmt reikn-
ingnum og er þar allt tekið til, fjár-
magnsgjöld og skattar. Árið á undan 
var hagnaður af rekstrinum um 640 
milljónir króna á gengi dagsins. 
Raunar var bæði þessi ár umtalsverður 
hagnaður af strípuðum rekstri fyrir-
tæksins. Um 800 milljónir króna árið 
2013 og 1,6 milljarðar króna árið áður. 

Skuldir eru hins vegar umtalsverðar 
ríflega 18 milljarðar króna á gengi 
dagsins, miðað við ársreikning 2013 
og hafa farið lækkandi.

Ýmis umsvif
Vísir á stóra hluti í ýmsum félögum 

og eru talin til dóttur- og hlut-
deildarfélaga í reikningnum meðal 
annars VOOT Beita ehf í Grindavík. 
Eignarhaldsfélögin Landvís og Saltvís 
auk Haustaks í Grindavík. Þá á félagið 
eignir í Kanada og Þýskalandi.

Þá eru tilgreindir eignarhlutar í 
ýmsum fleiri félögum. Nefnan má 
Ísfélag Grindavíkur, Seljabót ehf.., 
Fiskmarkað Grindavíkur, hlut í Skipa-
smíðastöð Njarðvíkur, hluti í Fisk-
markaði Þingeyrar og Fiskmarkaði 
Húsavíkur. Hlut í Hótel Húsavík, hlut 
í Stjörnu Odda ehf, Bernskunni ehf. 

Lokanir og 
flutningar
Fyrirtækið starfaði víða um land, en 
lýsti því nýlega yfir að innlend starf-
semi yrði í hagræðingarskyni öll flutt 
til Grindavíkur. Það hefur eðlilega haft 
gríðarleg áhrif á fjölmargar fjölskyldur 
á Þingeyri, Húsavík og Djúpavogi. 
Var fólki boðin vinna í Grindavík og 
meðal annars sagt í fjölmiðlum að 
nóg væri af lausum íbúðum í blokk-
inni í Grindavík. Frá því var greint 
í vefritinu Herðubreið í fyrravor að 
Vísismenn hefðu í nafni óstofnaðs 
hlutafélags gert tilboð í blokkina. 
Blaðið hefur ekki fengið það staðfest.. 

Hluta af vanda Vísis mun mega 
rekja til útrásar fyrirtækisins til 
Kanada þar sem keyptur var stór 
hlutur í kanadísku fyrirtæki Ocean 
Choice, en áætlanir ekki allar gengið 
eftir. 

Yfirlit: 
Þorbjörn hf. 
5,49% af kvótanum
32,98% Blika ehf 
93,34% Gunnar Tómasson
32,94% Skagen ehf 
87,95% Eiríkur Tómasson
31,25% Tabula Rasa ehf 
95,00% Gerður Sigríður Tómasdóttir
2,83% Aðrir
Vísir hf. 
4,05% af kvótanum
13,60% Páll Hreinn Pálsson (látinn)
13,60% Pétur Hafsteinn Pálsson
13,60% Margrét Pálsdóttir
13,60% Svanhvít Daðey Pálsdóttir
13,60% Db. Margrétar Sighvatsdóttir
13,60% Kristín Elísabet Pálsdóttir
13,60% Sólný Ingibjörg Pálsdóttir
4,80% Páll Jóhann Pálsson

Þingmaður útgerðarinnar
Páll Jóhann Pálsson þingmaður Fram-
sóknarflokksins hefur vakið athygli 
fyrir framgöngu sína, en oft hefur verið 
bent á að hann fjalli beint um eigin 
hagsmuni á þingi, til dæmis þegar 
kemur að ákvörðun veiðigjalda. 

„Það sem að ég hef sagt er að ég bauð 
mig fram sem útgerðarmaður og sem 
talsmaður sjávarbyggða og útgerða og 
ég mér fannst það bara ekkert of mikið 
að það væri einn af 63 þingmönnum 
hérna úr útgerð. Mér sýnist nú í þessari 
umræðu og nefndarstörfum að það 
hafi ekkert veitt að því,“ sagði hann á 
Alþingi sumarið 2013. 

Þá átti Ögmundur Jónasson, þing-
maður Vinstri grænna við hann orða-
stað um hagsmunatengsl þingmanna 
við útgerðarfyrirtæki og styrki til 
stjórnmálaflokka. 

Fram hefur komið að Sjálfstæðis-
flokkurinn og Framsóknarflokkurinn 
hafa undanfarin ár fengið yfir 9 krónur 
af hverjum tíu sem sjávarútvegsfyr-
irtæki hafa greitt stjórnmálaflokkum 
í styrki. 

„Bjóst fyrrverandi ríkisstjórn, bjóst 
háttvirtur Ögmundur Jónasson við því 
að þegar hann kæmi inn í útgerðarfyr-
irtæki að menn færu að moka í hann 
einhverjum styrkjum, eins og hann 
var var búinn að koma fram. Ég er 

ekkert hissa á því. Og hvernig hann 
er búinn að tala í kvöld. Datt honum 
í hug að hann gæti farið inn í þessa 
atvinnugrein og fyllt hjá sér bækur,“ 
sagði Páll Jóhann enn fremur. 

Ögmundur sagði: 
„Við önnur reynum að reka aðra 

hagsmuni, en við látum ekki greiða 
okkur til þess. Og þegar að stórfyr-
irtæki í landinu eru farin að stjórna 
stjórnmálum á Alþingi þá er hægt að 
tala um það orð og nota það orð sem ég 
notaði fyrr í kvöld, auðvald. Þá er auð-
urinn farinn að hafa vald inn í þennan 
sal, og það er ekki gott.“

Eiríkur Tómasson frá Þorbirni hér til vinstri og Pétur H. Pálsson frá Vísi til hægri. 
Bæði sjávarútvegsfélögn hafa lengi stutt íþróttastarf í Grindavík. 

Mynd: Grindavíkurbær

Eitt af skipum Þorbjarnar við bryggju í Grimsby. Verðmæti kvótans sem Þor-
björn fær úthlutað hleypur á tugum milljarða krónar. Þrjár manneskjur eiga 
bróðurpartinn í fyrirtækinu. 

„Ég bauð mig fram sem útgerðar-
maður,“ sagði Páll Jóhann Pálsson 
á Alþingi.



Selva 430 gúmíbátur 
8 manna með 
álgólfi og 
30 hestafla 
Selva mótor

Kr. 598.000,-
með vsk

 
2.5 hö - kr. 148.175
   5 hö - kr. 211.548
   8 hö - kr. 289.375
9.9 hö - kr. 299.156
 15 hö - kr. 498.215
 20 hö - k 20 hö - kr. 549.951
 25 hö - kr. 643.006

Fjórgengis

 
15 hö - kr. 256.105 
30 hö - kr. 341.763
50 hö - kr. 772.705
60 hö - kr. 854.756
80 hö - kr. 948.290

Tvígengis

Selva utanborðsmótórar

Verð
Kr. 59.900,-

 
6 hp B&S 450 (190 cc)
       Stillanlegt handfang
         Stór 203/280 mm hjól
           Tvöfaldar hjólalegur

Sláttubreidd er 56 cm
      Sláttuhæð 30-75 mm
          70 lítra safnpoki
                 Þyngd 45 kg

 
Tvígengis 1.3 hö mótór
Vandaðar festingar
Titringsvörn
Þyngd 7,3 kg

 
1,2 hp tvígengisvél
Snúanlegt handfang 
Miðflóttaaflskúpling
Þyngd 5,5 kg

 
3,5 hö B&S 450 á stálramma
  Stillanlegt handfang
    180/180 mm hjól
      Tvöfaldar hjólalegur
         Sláttubreidd 40 cm
                Sláttuhæð 25-75 mm                Sláttuhæð 25-75 mm
                         Safnpoki 45 lítra
                                  Þyngd 23 kg

GTM sjálfkeyrandi sláttuvél

Verð
Kr. 39.900,-

Verð
Kr. 24.900,-

Verð
Kr. 49.900,-

 
4 hö B&S 500F
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 46 cm
Sláttuhæð er 30-75 mmSláttuhæð er 30-75 mm
Safnpoki er 60 lítra
Þyngd er 31 kg

Alvöru græjur  í  sportið og garðinn

ÁSAFLHjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Verð
Kr. 89.900,-
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Sími 568-5556 www.skeifan.is

Föst sölulaun

Sölulaun eigna 
yfir 60 milljónum 
aðeins 1% með vsk

upp að 60 milljónum
299.900.- með vsk

VantaR – VantaR
Vegna mikillar sölu vantar 
allar stærðir eigna á skrá.

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Sími 568-5556 www.skeifan.is

UMFJÖLLUN

Kosningar 
og kannanir 
- umboð 
og erindi
„Ég nýt þess ekki að vera inni á Alþingi,“ skrifaði Björt Ólafsdóttir, þingkona 
Bjartrar framtíðar á Facebook í upphafi vikunar. „Manni finnst maður 
vera umboðslaus þessa dagana, það er bara þannig.“ Björt segir um leið 
að hún sé stolt af verkum sínum. „Við erum eini flokkurinn sem höfum 
lýst því yfir að vera á móti ívilnunum sem eru hannaðar sérstaklega fyrir 
stóriðju, höfum lagt áherslu á NPA, varnir gegn hefndarklámi, talað fyrir 
frelsi á mörgum sviðum -til dæmis að fá að velja nöfn á börnin okkar án 
aðkomu ríkisins, verið mjög klár og skýr á móti skuldaniðurfellingunni allt 
frá því fyrir kosningar þegar þannig málflutningur var nú ekki vinsæll, og 
fleira og fleira,“ skrifaði Björt. 

Óvenjulegt
Að þingmaður opni á umræðu um sína 
eigin veiku stöðu er óvenjulegt þótt 
slíkt komi fyrir. Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, vakti 
athygli í þættinum Forystusætið á 
RÚV, skömmu fyrir Alþingiskosningar 
2013, þegar hann viðurkenndi að hann 
hefði íhugað afsögn. Viðskiptablaðið 
niðurstöður skoðanakönnunar þar 
sem kom fram að mun fleiri sögðust 
reiðubúnir að kjósa Sjálfstæðisflokkinn 
ef Hanna Birna Kristjánsdóttir, varafor-
maður flokksins, væri formaður í stað 
Bjarna Benediktssonar. Þegar Bjarni 
var spurður út í þetta í Forystusætinu 
sagðist hann aldrei hafa kveinkað sér 
undan árásum andstæðinga sinna og 
að sér hefði aldrei komið til hugar að 
hætta sem formaður þess vegna. Það 
væri hins vegar erfiðara að takast á við 
gagnrýni innan flokksins. 

Umboðið stendur
„Það er náttúrulega enginn umboðs-
laus þótt skoðanakannanir sýni sveiflur 
í fylginu því að formlegar reglur eru 
þær að umboðið sé veitt til fjögurra ára, 
minna ef það er kosið,“ segir Stefanía 
Óskarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði 
við Háskóla Íslands. „Þetta getur auð-
vitað allt breyst. Ég held að stjórnmála-
menn ættu að vera með varann á sér 
gagnvart skoðanakönnunum. Reyna 
að læra af þeim það sem þeir geta 
lært en ekki taka þær of bókstaflega. 
Fyrir litla flokka sem hafa stutta sögu 
og tiltölulega fámennan hóp sem ber 
uppi flokkinn og flokkstarfið þá getur 
verið heilmikið streð að fá ekki vondar 
skoðanakannanir. Það er erfitt fyrir 
stjórnmálamenn að fá erfiða mælingu 
en umboðið sem slíkt er ekki farið.“ 
- Stjórnmál eru samt líka flóknari en 
formlegu reglurnar, ekki satt? „Já en 
segjum að hún Björt myndi hætta og 
það kæmi inn varamaður. Myndi það 
auka traust eða er þetta kannski frekar 
ábending um að spýta í lófana.“

Einlægt og virðingavert
„Mig langaði voða mikið að hugga 
hana,“ segir Margrét Tryggvadóttir, 
fyrrverandi þingkona Hreyfingarinnar, 
um málið. „Það er auðvitað ekkert 
hægt að starfa þannig að þú hlaupir 
bara eftir skoðanakönnunum. Þær eru 
aldrei annað en einhver púlsmæling 
á eitthvað ástand og stemmingu sem 

er ákkurat á einhverjum tímapunkti. 
Samt sem áður þá er þetta pínulítið 
raunveurlegt líka.“ Margrét segir það 
hafa verið hennar upplifun á þingi að 
þingmenn spái almennt ekki mikið í 
styrk eigin umboðs. Allavega sé slíkt 
ekki rætt milli flokka. „Maður fann 
það samt á þingi að ef það komu 
miklar sveiflur í fylginu þá hafði þetta 
áhrif. Við vorum t.d. hliðin á Samfylk-
ingunni í þinginu. Þegar það komu 
allt í einu niðurstöður úr könnun þar 
sem Samfylkingin hafði dunkað mjög 
mikið niður þá fann maður að það var 
titringur. Þetta er þá frekar eitthvað 
sem fólk ræðir innan síns flokks.“ 
- Björt er væntanlega samt að benda 
á að þótt umboðið sé lögformlegt þá 
geti stjórnmálamenn ekki látið eins og 
þeir hafi bara frítt spil til að gera hvað 
sem er? 

„Já og það finnst mér mjög gott 
hjá henni. Þingmenn og borgararnir 
eiga að vera í meiri samskiptum. 
Borgararnir eiga að hafa meiri áhrif 
allt kjörtímabilið. Það á ekki að vera 
þannig að fólk sé bara spurt á fjögurra 
ára fresti og svo sé bara frítt spil. Ég 
held samt að leiðin til að koma á virkara 
sambandi sé ekki að þingmenn hlaupi 
eftir skoðanakönnunum.“ 
- Hún vitnar vissulega til skoðana-
könnunar máli sínu til stuðnings en telur 
þú að þetta sé hluti af vanda Bjartrar 
framtíðar við að sanna tilgang sinn? 

„Ég held það reyndar. Ég hef aldrei 
almennilega áttað mig á hvað þau í 
Bjartri framtíð ætla að standa fyrir 
annað en að þau ætli að vera voðalega 
kurteis. Þau vilja líka starfa með öðrum 
hætti.“ Margrét segir ástandið núna 
þannig að stjórnarandstaðan starfi 
saman í baráttu við meirihlutann. 
Annað sé ekki hægt en að það geri 
Bjartri framtíð ekki auðveldara að 
sannfæra kjósendur um að þau séu 
öðruvísi en hinir. „Þau eru öll í sama 
leiknum, málfþóf, fundastjórn forseta 
og það allt enda að berjast fyrir því sem 
þau eru sammála um.“

Ekki kaldrifjaður stjórn-
málamaður 
„Ég geri mér grein fyrir því að maður 
fær umboðið á fjögurra ára fresti og svo 
geta skoðanakannanir rokkað,“ segir 
Björt Ólafsdóttir, þingkona Bjartrar 
framtíðar um ummælin kjölfar þess 
að könnun sýndi að flokkurinn fengi 
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engan mann kjörinn vöktu töluverða 
athygli á dögunum. „Ég er bara lýsa því 
að auðvitað hlýtur manni sem mann-
eskju - maður verður ekki kaldrifjaður 
þótt maður sé orðinn stjórnmálamaður 
- að spyrja sjálfa sig hvers vegna maður 
er á þingi. Allavega á maður alltaf að 
vera að spyrja sjálfan sig: „Er ég ekki 
hér inni vegna þess að einhver vill það? 
“ Þegar eitthvað gefur svo til kynna að 
það sé ekki þannig þá finnst mér að við 
eigum að fjalla um það alveg eins og við 
fjöllum um gott gengi,“ segir Björt. „Ég 
er í raun bara að ávarpa það sem maður 
heyrir alltaf á stjórnmálamönnum að ef 
það gengur vel í könnunum þá eiga allir 
rosamikið inni fyrir því en við erum 
vön því að talað sé minna um það ef 
niðurstöður eru öðruvísi.“ 

Sérstaða og tilgangur
- Þú ert varla ónæm fyrir þeirri umræðu 
að Björt framtíð hafi ekki náð að sýna 
fram á tilgang sinn í stjórnmálunum. 
Er ástæðan fyrir veru þinni á hreinu? 

„Nei að sjálfsögðu er ég ekki ónæm 
fyrir neinni þannig umræðu og ekkert 
okkar er þannig. Fólk tekur gagnrýni til 
sín og vill gera betur. Það á örugglega 
við um flest fólk í stjórnmálum þótt 
það sé mismunandi hvað fólk segir út 
á við.“ 
- Hvað með þinn tilgang á þingi? 

Það var mjög heillandi, þótti mér 
og stórt og mikið baráttumál, að 
breyta því hvernig stjórnmál eru. 
Það finnst mér mjög stórt mál. Ég 
held að ef við breytum þeirri grunn-
forsendu þá breytum við svo mörgu 
í leiðinni,“ svarar Björt. „Ég held að 
við höfum verið kosin út á það. Fólk 
er orðið þreytt á því hvernig stjórnmál 
eru iðkuð en í þeirri reiði og átökum 
sem stjórnmálin eru í núna, öll þessi 
verkföll, rammaáætlun og ásýnd sem 
þingið hefur vegna erfiðra mála, þá er 
kannski ekkert sérstaklega mikil eft-
irspurn eftir því að gera hlutina öðru-
vísis. Hvernig er best að segja þetta? 
Fólk er svolítið vant því að hart sé látið 

mæta hörðu og það er svolítið beðið 
um það - finnst manni. Í því umhverfi 
erum við kannski á svolítið skrýtnum 
stað vegna þess að fólk er vant öðrum 
viðbrögðum.“

Átakakúltúr
- Getur verið að tilgáta Bjartrar fram-
tíðar um að átök séu í eðli sínu vond og 
ómálefnaleg sé einfaldlega röng og það sé 
Bjartri framtíð til trafala? Átök eiga sér 
nefnilega oft eðlilegar skýringar. 

„Ég hef ekki þá tilgátu um að átök 
séu vond og Björt framtíð hefur það 

ekki. Það er bara spurning um hvernig 
maður fer inn í átökin. Hvort maður 
setur á sig boxhanskana eða tekur ein-
hvernveginn öðruvísi á málum. Það er 
engin átakafælni í Bjartri framtíð en 
það eru miklar væntingar hjá okkur 
um að við getum breytt því hvernig 
þessi átök eru meðhöndluð svo að 
niðurstöðurnar séu betri.“ - Hverjar 
eru þessar aðferðir? „Þær eru mýkri 
og byggjast meira á samtali og sátt. 
Þetta snýst um að reyna að fá fólk til að 
hverfast ekki á tveimur pólum heldur 
mætast í miðjunni.“ 

- Nú er gjarnan bent á líkindi við Sam-
fylkinguna, nú þegar þú talar um mýkri 
stjórnmálahefð þá hugsar maður um 
samræðustjórnmálin sem Samfylking 
boðaði fyrir nokkrum árum? 

„Ég kannast ekki alveg við það að 
okkur sé alltaf líkt við Samfylkinguna. 
Í ýmsum málum er meira frjálslyndi 
hjá okkur en t.d. Sjálfstæðisflokknum. 
Ýmsir aðrir t.d. eins og Hanna Birna 
Kristjánsdóttir ræða um samræðu-
stjórnmál. Það er ekkert sem Samfylk-
ingin á frekar en annað. Það fer svolítið 
eftir því við hvern er rætt hvar hann 
sér tengingar okkar við aðra.“ - Spurn-
ingin er samt alltaf hvort þið hafið náð 
að sannfæra kjósendur um tilgang þess 
að þið séuð eigin stjórnmálaafl? „Ég held 
að þeir sem að kusu okkur hafi séð að 
við værum eitthvað annað en allir hinir 
flokkarnir. Ég held að það sé eiginlega 
bara stutta og besta svarið við þessari 
spurningu.“

Píratar taka fylgið
Björt bendir á að fylgi alla flokka sé að 
fara til Pírata. Það sé ekki bara vandamál 
Bjartrar framtíðar. 
- Er Pírötum kannski að takast að breyta 
ásýnd stjórnmálanna, ykkar ætlunar-
verki? 

„Píratar eru bara duglegir í því að vera 
með ferska nálgun og þeir fá athygli fyrir 
það. Þeir eru komnir á radar fjölmiðla og 
annarra. Það gengur bara vel hjá þeim og 
mér finnst það bara gott. Ég samgleðst 
þeim með það og finnst það bara gott. 
Þau gera ýmsa hluti bara mjög vel.“

UMFJÖLLUN

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Björt hér fyrir miðri mynd, í hópi félaga sinna., hefur velt fyrir sér umboði 
stjórnmálamanna með þverrandi fylgi. Stjórnarflokkarnir, einkum Fram-
sóknarflokkurinn, hafa tapað fylgi. Stjórnarandsötðuflokkar utan Pírata ná 
sér ekki á strik í könnunum.

„Er ég ekki hér inni vegna þess að einhver vill það?“ segir Björt Ólafsdóttir.

Stefanía Óskarsdóttir bendir á að 
umboðið sé óumdeilt.

Margrét Tryggvadóttir hefur velt fyrir 
sér grundvallarspurningum.
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Breytingar á ferðaþjónustu fatlaðra í vetur: 

„Reykjavíkurborg ber að axla 
ábyrgð á þessu sorglega máli“
Fulltrúar meirihluta og minni-
hluta í borgarstjórn Reykjavíkur 
greinir á um ábyrgð stjórnar Strætó 
bs. vegna fjölda mistaka við inn-
leiðingu breytinga á ferðaþjón-
ustu fatlaðra í vetur. Framsókn 
og flugvallarvinir krefjast þess 
að skipt verði um stjórn og vísa 
meðal ananars til þess að stjórnin 
hafi í reynd verið sett af í vetur og 
neyðarstjórn skipuð til að sjá um 
feðraþjónustuna. Sjálfstæðismenn 
segja að borgin eigi að axla ábyrgð, 
eins og önnur sveitarfélög á höf-
uðborgarsvæðinu. Stjórnarmenn 
í Strætó eigi að horfa í eigin barm. 
Fulltrúar meirihluta Bjartrar fram-
tíðar, Pírata, Samfylkingar og 
Vinstri grænna segja hins vegar að 
ekki megi kenna núverandi stjórn 
um allt sem aflaga fór. Ekki sé víst 
hver hafi átt að bera heildarábyrgð 
á innleiðingu breytinganna. 
Meirihluti borgarráðs felldi á 
dögunum tillögu Framsóknar og flug-
vallarvina um að skipa nýja fulltrúa í 
stjórn Strætó bs. Tilefnið er klúður og 
ófarir við innleiðingu á breytingum á 
ferðaþjónustu fatlaðra í vetur. Fram 
hefur komið að breytingarnar hafi 
verið gerðar á röngum tíma árs, ekk-
ert samráð hafi verið haft við þá sem 
þjónustuna fá, fólki með þekkingu og 
reynslu hafi verið sagt upp störfum, 
einnig fötluðum starfsmönnum. 
Þjónustan var enn fremur mjög 
slæm. Mikið var um seinkanir. Fólk 
þurfti að bíða úti um hávetur, eða var 
skilið eftir. Dæmi voru um að fólk 
týndist eða gleymdist og þótti mildi 
að enginn skaðaðist meira en raun 
ber vitni. Ákveðið var að setja á stofn 
sérstaka neyðarstjórn undir forystu 
Stefáns Eiríkssonar, forstöðumanns 
Velferðarsviðs borgarinnar, í því skyni 
að koma ferðaþjónustunni í lag. Ný-
lega var svo lögð fram svört skýrsla frá 
Innri endurskoðun borgarinnar, þar 
sem innleiðinginn fær falleinkunn. 

Tillagan felld
Framsóknarmenn í borgarráði lögðu 
til í febrúar að skipt yrði um stjórn 
í Strætó bs. Skipt yrði um fulltrúa 
Reykjavíkur og varamann í stjórn-
inni. „Jafnframt skorum við á full-
trúa Reykjavíkurborgar í Sambandi 
sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu 
að leggja fram tillögu á stjórnarfundi 
SSH um að öll stjórn Strætó bs. verði 
leyst frá störfum og ný stjórn skipuð, 
en Reykjavíkurborg er eigandi 60,3% 
í Strætó bs. , skv síðasta ársreikningi 
og hefur vald samkvæmt því.“

Tillögunni var þá frestað, en hún 
var tekin fyrir í síðustu viku og þá felld 
með 4 atkvæðum borgarráðsfulltrúa 
meirihlutans, gegn þremur atkvæðum 
framsóknar- og sjálfstæðismanna. 

Veik stjórn og  
ráðríkur stjórnandi
Í bókun meirihlutans er skuldinni að 
mestu leyti skellt á Reyni Jónsson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóra byggða-
samlagsins, en sagt „hæpið“ að „veik“ 
stjórn eigi að axla alla ábyrgð. 

„Í skýrslu innri endurskoðunar 
Reykjavíkurborgar um sameiginlega 
ferðaþjónustu fatlaðs fólks er rakið 

hvar ábyrgð á mótun og innleiðingu 
breytinganna á þjónustunni liggur og 
er ljóst af henni að hæpið er að færa 
ábyrgð á þeim misbrestum sem urðu 
í innleiðingunni á stjórn Strætó bs. í 
jafn ríkum mæli og gengið er út frá í 
tillögu Framsóknar og flugvallarvina 
um að hlutast verði til um að skipta út 
stjórnamönnum í fyrirtækinu.“

Vísað er til skýrslu innri endur-
skoðuna að Strætó „hafi verið í þeirri 
einkennilegu stöðu að hafa ráðríkan 
framkvæmdastjóra sem virðist hafa 
farið sínu fram, en að því er virð-
ist frekar veika stjórn þar sem skipt 
var reglulega um stjórnarformann. 
Í því ljósi segir innri endurskoðun 
nauðsynlegt að skýra til fulls hlut-
verk og umboð stjórnar Strætó bs. og 
skilgreina hlutverk fulltrúaráðs SSH í 
eigendastefnu. Sú stjórn sem nú situr 
í Strætó var skipuð þegar innleiðing 
breytinganna var að hefjast en ekki var 
ljóst hverjum var falið að bera heildar-
ábyrgð á því verkefni.“

Eigendur hafi haldið að Strætó bæri 
alla ábyrgð, en Strætó hafi bara talið 
sig bera hluta af ábyrgðinni. 

„Eðlilegra“ að  
styðja stjórnina
„Í því samhengi telur innri endur-
skoðun að eftirlit hjá sveitarfélögum 
og velferðaráðum þeirra hafi brugð-
ist. Borgarráðsfulltrúar Samfylkingar, 
Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og 
Pírata geta í þessu ljósi ekki tekið undir 
tillögu þar sem skuld er skellt á stjórn 
Strætó bs. og fullyrt er að verkefni 
tengd Strætó bs. séu stjórninni almennt 
ofviða. Eðlilegra er að eigendur styðji 
við núverandi stjórn í sínum verkum 
eins og þarf og axli þannig sinn hluta 
ábyrgðarinnar á þeim mistökum sem 
gerð voru við innleiðingu á sameig-
inlegri ferðaþjónustu fatlaðs fólks á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir í bókun 
meirihlutans. 

„Ber að axla ábyrgð“
Sjálfstæðismenn segja í sinni bókun að 
stjórnarmenn í Strætó hljóti að hugleiða 
stöðu sína, enda hafi eftirlit hennar með 
innleiðingunni brugðist. Þar er tekið 
undir með því sem segir í skýrslu innri 
endurskoðunar um að stjórnin hafi verið 
veik og hún hafi öðru fremur stimplað 
tillögur framkvæmdastjórnar Strætó bs. 
„Enn fremur segir að ekki verði annað 
séð en að eftirlit stjórnar með rekstri 
hafi brugðist varðandi verkefni er lutu 
að ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Reykja-
víkurborg ber að axla ábyrgð á þessu 
sorglega máli. Það eiga önnur sveitarfé-
lög á höfuðborgarsvæðinu að gera líka. 
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks 
hafa áður bent á að stjórnarmenn hljóti 
að hugleiða stöðu sína.“

Undrast tregðu 
„Framsókn og flugvallarvinir furða sig 
á tregðu meirihlutans til að axla stjórn-
unarlega, faglega og pólitíska ábyrgð 
á þeirri handvömm sem kjörin stjórn 
Strætó bs. hefur orðið uppvís að,“ segir 
í þeirra bókun. Þar segir að í byrjun 
febrúar hafi ákveðin mál verið færð frá 
stjórn Strætó og sérstök neyðarstjórn 
hafi verið skipuð um ferðaþjónustuna 
„þar sem ljóst var að skipaðri stjórn var 
ofviða að standa að og klára innleiðingu 
ferðaþjónustu fatlaðra. Þá liggur fyrir 
skýrsla innri endurskoðanda þar sem 
kveðinn er upp áfellisdómur yfir stjórn 
Strætó bs. í þeim verkefnum sem snúa 
að ferðaþjónustu fatlaðra.“ Þá ítrekar 
borgarráðsfulltrui Framsóknar og 
flugvallarvina að stjórn Strætó bs. hafi 
„misst traust íbúa höfuðborgarsvæð-
isins og borgarbúa til áframhaldandi 
verka.“

Vald stjórnarmanna
Reykjavíkurborg á um tvo þriðju 
í Strætó, en samkvæmt stofnskrá 
byggðasamlagsins þarf ¾ atkvæða-
magns til að taka stærri ákvarðanir. 
Þá þurfa þrjú sveitarfélög að sam-
þykkja, auk þess sem hvert og eitt 
sveitarfélag hefur neitunarvald.

Ábyrgð stjórnar
„Það er auðvitað á ábyrgð stjórnar 
og framkvæmdastjóra Strætó bs. 
hvernig að þessari framkvæmd 
var staðið,“ sagði Ásgeir Eiríksson, 
fv. framkvæmdastjóri Strætó, við 
Reykjavík vikublað í febrúar. Hann 
talaði raunar einnig sérstaklega 
um framgöngu þáverandi fram-
kvæmdastjóra Strætó, Reynis Jóns-
sonar, í aðdraganda innleiðingar-
innar, og taldi vera sjálfstætt 
rannsóknarefni.

Bryndís Haraldsdóttir, 
stjórarformaður, Sjálf-
stæðisflokki, Mosfellsbæ.

Gunnar Valur Gísla-
son, Sjálfstæðisflokki, 
Garðabæ.

Sigrún Edda Jónsdóttir, 
Sjálfstæðisflokki, Sel-
tjarnarnesi

Einar Birkir Einarsson, 
Bjartri framtíð, Hafnar-
firði

Theódóra Þorsteins-
dóttir, Bjartri framtíð, 
Kópavogi

Kristín Soffía Jónsdóttir, 
Samfylkingu, Reykjavík



Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Eirarhúsum, 
Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 

 
 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 

aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
 
Kynnið ykkur nánar lausar öryggisíbúðir á vef Eirar: 

www.eir.is  
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Hjólabætum Ísland: 

Gerum góða 
hluti enn betur
Umferðin er okkar allra og er 

þannig allt lífið. Þegar maður 
fylgist með í fuglabjörgum 

eða horfir á síldartorfur hreyfa sig, er 
alveg magnað að sjá hvernig allir kom-
ist um án þess að lenda nokkurn tíma 
saman. Best væri að það sama ætti við 
í mannheimum. Öll dýrin í skóginum 
væru vinir, full virðing og tillitssemi. 
Oftast er það líka þannig þegar við 
hreyfum okkur fyrir eigin orku en 

svo er eitthvað sem gerist hjá okkur 
mörgum, ef einhver verkfæri bætast 
við sem koma okkur hraðar áfram. 

Þó að einkabíllinn haldi gríðar-
legum yfirburðum þegar kemur að 
mannsköðum í umferð og alltaf er 
það mannskepnan sem heldur um 
stýrið, þá hefur mörgum orðið bilt 
við eftir að sjá allt í einu allt þetta fólk 
á reiðhjólum í umferðinni. Að fá fólk 
út úr bílunum og út að hjóla er hverju 

samfélagi mikils virði. Fjölbreyttni í 
umferðinni kallar á samvinnu og ef 
hún er góð sköpum við í leiðinni aukið 
umferðaröryggi fyrir alla. 

Á vordögum tóku sig saman Hjóla-
færni, Landsbankinn, Tryggingafé-
lagið Vörður, Landsvirkjun, Rio Tinto 
Alcan á Íslandi, Vínbúðin, Reykja-
víkurborg og reiðhjólaverslunin 
TRI og veltu fyrir sér hvernig mætti 

hjólabæta Ísland. Ávextir verkefnis-
ins hafa verið að birtast opinberlega 
á nokkrum stöðum. 

Strætó hefur ekið síðustu vikur með 
mynd af þeim einföldu skilaboðum 
að við látum hægri réttinn ná yfir alla 
vegi, líka hjóla- og göngustíga. Eins að 

gömlu táknmálin fyrir hjólandi eru 
enn í fullu gildi. Svipuð mynd er núna 
víða í borgarstöndum Reykjavíkur. 

Sitthvað fleira á eftir að líta dagsins 
ljós. Það þarf heilt þorp til að ala upp 
barn. Gerum þetta saman, gerum góða 
hluti enn betur. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

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.

Það er alltaf gaman 
í Ga�araleikhúsinu

Sumarnámskeið fyrir börn
7-9 ára og 10 -12 ára

29 júní -10 júlí
Nokkur pláss eftir 

Skráning og upplýsingar
 í síma 565 5900 og

namskeið@ga�araleikhusid.is
ga�araleikhusid.is

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Það var hátíðarstemn-
ing á dögunum þegar 
leikskólinn Hof við 
Gullteig flaggaði 
Grænfánanum öðru 
sinni. Katrín Magnús-
dóttir verkefnastjóri 
Skóla á grænni grein 
afhenti fánann sem 
var dreginn að húni að 
viðstöddum börnum 
og starfsfólki Hofs. 
Þema skólans voru að 
þessu sinni lýðheilsa 
og samgöngur. í til-
efni þessa var kveikt 
upp í eldstæðum, grill-
aðar pylsur, bakaðar 
lummur og heitur safi 
drukkinn með.

notum táknmál og höldum okkur hægra megin á stígum og götum #hjolamal  
Mynd-VR

ef þau eiga að bíta niður fullþroska 
lúpínubreiður.

• Skógur getur vaxið lúpínu yfir 
höfuð og skyggt hana út, en lúpínan 
heldur velli í skóglausum rjóðrum 
og í jöðrum. Kerfill (önnur framandi 
ágeng jurt) vex henni líka yfir höfuð.

• Allar aðferðir til að takmarka út-
breiðslu lúpínu kosta mikið fé og/
eða fyrirhöfn – og þekkingu.

Misskilningur  
eða ósannindi
• Að hægt sé að eyða lúpínubreiðum 

með sauðfárbeit. Það hefur verið 
rannsakað og reynist ekki hægt. 
Fullþroska lúpína er of eitruð fyrir 
kindurnar.

• Að tryggt sé að hún hörfi eftir að hafa 
grætt upp landið. Á því gæti orðið 
bið í áratugi, jafnvel aldir, þó þekja 

hennar kunni að minnka. Dæmi eru 
um að gömul lúpína hafi hörfað, þ.e. 
minnkað og nánast horfið, einkum á 
þurrum, úrkomulitlum landsvæðum 
og í Heiðmörk, en víðast hvar virðist 
hún breiðast ört út.

• Að hún vaxi og dafni bara í ógrónu eða 
lítt grónu landi. Ótal dæmi og fjöldi 
ljósmynda afsanna það. (Sjá einnig 
rannsókn frá Húsavík: http://www.
ni.is/frettir/nr/13784) 

• Að eitrun með roundup sé góð að-
ferð. Gerð var tilraun á Helluvaðs-
sandi 2007 með mismunandi eitur-
skammta á mismunandi tíma sumars. 
Þekja lúpínu – svo og flestra annarra 
tegunda – var marktækt minni árið 
eftir í eitruðu reitunum, en lúpínan 
hvarf þó alls ekki og eitrunin hefur 
engin áhrif á fræforða í jarðvegi. Ekki 
virðist hafa verið metið hvort áhrifa 

eitrunarinnar gæti til lengri tíma. Þó 
er víða klifað á því í enn dag að hægt 
sé að útrýma henni með eitri. 

Lokaorð
Lúpínan er mjög afkastamikil og hag-
kvæm uppgræðsluplanta og er heimilt 
að nota hana til landgræðslu á sam-
felldum svæðum á láglendi. Það er hins 
vegar afar erfitt að hafa stjórn á henni

Alaskalúpínan telst vera ágeng, fram-
andi tegund í íslenskri náttúru. (Sjá 
nánar hér: http://agengar.land.is/)

Hún er jafnfram sú jurt sem ógnar 
hvað mest sérkennum og fjölbreytni ís-
lensku flórunnar og ekkert annað getur 
á næstu áratugum breytt ásýnd landsins 
jafn mikið. Lúpínan mun á næstu ára-
tugum breyta ásýnd Íslands meira en 
háspennulínur og virkjanir, jafnvel þótt 
blautustu draumar virkjanasinna rætist.

Framhald af bls. 4.
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

48” er vinsælasta stærðin
Bein eða bogin - þín upplifun

Samsung JU7005

48” : 299.900.-

48” : 139.900.-

Samsung H5005

Samsung JU6675

48” : 239.900.-

Samsung  JU6415

48” : 249.900.-

48” : 279.900.-

Samsung  JU6515

Besta
verðið

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

Thorarensen
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

Rains 
regnfatnaður 

Laugavegur 45 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

 

Á uppleið
Oftar sem endrum og eins opnaði 
forsætisráðherrann munninn hér 
fyrir stuttu og út hraut enn ein ræðan 
um hvað lífið væri æðislegt, gæfta-
tími og góðar heimtur, allt á uppleið, 
nýtt heimsmet í algleymi án atrennu. 
Í slefandi rofi við raunveruleikann 
(þ.e. altengdur við internetið) froðu-
felldi ég af pirringi og þusti og svei-
attaði mig út af vinstri vængnum og 
inná nýjar víddir andhægrisins, hvar 
ég hálfrænulaus rétt náði að aftengja 
mig áður en ekki var aftur snúið.

Málið er þó að þetta er ekki alls 
kostar alrangt hjá stráknum (hvað er 
málið með að þetta sé yngra en ég). 
Hér er vissulega allt á uppleið. Eftir 
langan gang eldsneytisins í gegnum 
lautir lægra verðs hefur uppgangan 
hafist. Sama er hægt að segja um hús-
næðis- og leiguverð. Ekki má gleyma 
matarverðinu, og matarskattinum, 
bæði fóru þau upp, með innkaupa-
körfunni, sem lyftist við léttari byrðar 
aukins sparnaðar í innkaupum, og 
yfirdráttar- og kreditkortalánunum 
sem fólk notar til að koma sér yfir 
síðustu vikur hvers mánaðar. Þá voru 
stýrivextir færðir upp um eilítið og 
von á meiru. Ku vera vegna hækk-
andi verðbólgu, eða alla vega auk-
inna væntinga um bólgur í verði, sem 
aftur smitast út í verðtryggðu lánin 
og belgir þau út og upp. Ofan á allt 
þetta er svo meðalaldur Garðbæinga 
á hraðri uppleið.

Svona uppsveifla lítur kannski 
vel út á kortunum en getur farið úr 
böndunum ef ekkert er mótvægið, 
sem er sem betur fer að finna í þeirri 
Gulu okkar sem nú hefur hafið niður-
ganginn.
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Reykjavík vikublaði er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.

Lokað á  
laugardögum


