Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» 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.
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UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Oddvitar meirihlutaflokkanna í bæjarstjórn vildu samþykkja flutning á bæjarskrifstofunum fyrir sumarleyfi. Hugmyndin er að
bæjarskrifstofur verði á þremur hæðum af fimmtán í Norðurturninum við Smáralind sem nú er í byggingu. Málið var ekkert rætt
í aðdragandanum. Sumarfríi var frestað þegar þessi áform gengu ekki eftir.

Flutningur bæjarskrifstofanna á bæjarstjórnarfundi eftir helgi:

Þarf að vinna miklu betur

B

æjarstjórn Kópavogs kemur
saman eftir helgi til að ræða um
framtíðarhúsnæði bæjarskrifstofanna. Lagt hefur verið til að bærinn kaupi
þrjár hæðir undir starfsemina í Norðurturni Smáralindar. Málið er umdeilt.
Þannig var á síðasta bæjarstjórnarfundi
fyrir tæpum mánuði samþykkt tillaga
um að fresta málinu „þangað til á næsta

reglulega fundi bæjarstjórnar eftir sumarleyfi“. Fulltrúar minnihlutans greiddu
atkvæði með þeirri tillögu, en einnig
Margrét Friðriksdóttir, sjálfstæðisflokki,
og Sverrir Óskarsson, Bjartri framtíð, sem
jafnframt er formaður skipulagsnefndar
bæjarins. „Ástæðan er sú að það var verið
að sækja um að gefa bæjarstjóra heimild
til að taka 1500 milljónir að láni og mér

hefur fundist að það þyrfti að vinna þessi
gögn miklu betur,“ segir Sverrir í samtali
við blaðið.
Meðal eigenda Norðurturnsins er
dótturfélag Byggingafélags Gylfa og
Gunnars, en Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri tók við peningum frá félaginu í
prófkjörsbaráttu fyrir síðustu kosningar.

Sjá bls. 2.
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Engin eining um Norðurturninn

Þ

að þyrfti að vinna þessi gögn
miklu betur. Gera ítarlegri
athuganir og veita ítarlegri
uppslýsingar um kostnaðarþætti
í kringum alla flutningana,“ segir
Sverrir Óskarsson, bæjarfulltrúi
Bjartrar framtíðar og formaður
skipulagsnefndar Kópavogs.
Hann var annars tveggja bæjarfulltrúa úr meirihlutanum sem féllst
á tillögu um að ákvörðun um kaup
bæjarfélagsins á þremur hæðum í
Norðurturni Smáralindar, yrði frestað
til haustsins. Á dagskrá sama fundar,
sem haldinn var 23. júní, var tillaga
frá Ármanni Kr. Ólafssyni bæjarstjóra
um sumarleyfi bæjarstjórnar. Þar var
vísað til samþykkta bæjarins og lagt
til að reglulegir fundir bæjarstjórnar
í júlí og ágúst falli niður. Þá tillögu
dró Ármann til baka. Til stendur að
bæjarstjórn komi saman eftir helgi og

eftir því sem blaðið kemst næst verður
þar fjallað um bæjarskrifstofurnar.

Vill vita meira
um Fannborg
Sverrir Óskarsson segir að ekki
einungis þurfi gleggri upplýsingar um
kaupin heldur líka um hvernig farið
verði með húsnæðið í Fannborg þar
sem bæjarskrifstofur eru nú.
Gert sé ráð fyrir að 6-700 milljónir
króna fáist fyrir húsnæðið, en einnig
að þar þyrfti að verja hundruðum
milljóna króna í endurbætur. Einnig
sé í gögnum talað um skipulagningu
byggingasvæðis þar í því skyni að auka
verðmætið. „Ég hefði viljað fá ítarlegri
upplýsingar um þetta málefni,“ segir
Sverrir.
Fór ekki yfir útreikninga
Á vefsíðu Kópavogsbæjar hefur verið

Theódóra Þorsteinsdóttir vildi afgreiða málið.

Margrét Friðriksdóttir vildi fara aðra
leið en oddviti sjálfstæðismanna.

birt minnisblað um kaup á húsnæðinu í Norðurturni og sölu í Fannborg.
Þar segir meðal annars að fjárhagslegur ávinningur bæjarfélagsins geti
„numið um 2 milljörðum króna, núvirt, á 25 ára tímabili.“ Bæjarstjóri
hefur að auki tíundað hugmyndir
sínar um kosti flutnings í fjölmiðlum.
Einnig hefur 27 blaðsíðna skýrsla

verkfræðistofunnar Mannvits um
húsakosti verið þar birt. Fókus hennar
er á beinan og óbeinan fjárhagslegan
ávinning bæjarins af flutningum.
Á vef bæjarins er auk þess birt álit
endurskoðanda á þeirri skýrslu sem
segir hana ítarlega og vel rökstudda,
„en ég vil þó taka fram að ég hafði
ekki tök á að fara yfir útreikninga
sem liggja að baki niðurstöðum skýrslunnar,“ segir þar. Ekki sé ástæða til
að ætla annað en að þeir séu réttir, því
höfundar skýrslunnar séu þrír og sá
fjórði hafi farið yfir hana.
Þessi gögn lágu fyrir bæjarstjórn 23. júní, en eru af formanni
skipulagsnefndar bæjarins ekki talin
duga til að taka ákvörðun um kaup á
þremur hæðum í Norðurturninum
og flytja bæjarskrifstofurnar úr
Fannborg.

Óttast að starfsmenn liggi í búðum
Í skýrslu Mannvits eru skoðaðir ýmsir
þættir aðrir en fjárhagslegir sem gætu
verið til hagsbóta við flutning í Norðurturn og svo gallar við það. Meðal
styrkleika og tækifæra er að öll stjórnsýslan yrði undir einu þaki. Minna rask
yrði á þjónustu bæjarins vegna flutninga en ef farið yrði í endurbætur á

núverandi stað. Bílastæðavandi yrði úr
sögunni og þetta myndi styrkja Smárann sem þjónustusvæði.
Yfirlit um ókostina við að fara í Norðurturn er minna að umfangi. einkum
taldir vera hugsanlegir árekstrar við
aðra starfsemi þar. Það gæti orðið erfitt
að eiga við slíkt þar sem stjórnsýslan

færi ekki með meirihluta í húsfélaginu.
Síðan væru stækkunarmöguleikar þar
takmarkaðir.
Að lokum segir um veikleika og ógnanir: „Nálægð við verslun er einnig
talin veikleiki vegna aðdráttarafls fyrir
starfsmenn stjórnsýslunnar í verslun og
þjónustu á vinnutíma.“

Sverrir Óskarsson, formaður
skipulagsnefndar bæjarins, vill frekari upplýsingar.

Meirihluti bæjarfulltrúa samþykkti að
því yrði frestað til haustins að fjalla
um tillögu um flutning bæjarskrifstofanna. Þessi tillaga hljóðar svo:
„Lagt er til að bæjarstjórn heimili bæjarstjóra að ganga til samninga
um kaup á 3.489 fermetrum (þremur
hæðum) í Nýja Norðurturninum við
Smáralind með fyrirvara um að endanlegur kaupsamningur verði lagður
fyrir bæjarráð til samþykkis. Þá heimilar bæjarstjórn að nýstofnaður skuldabréfaflokkur Kópavogsbæjar, KOP
15-1 sem er opinn verði stækkaður um
allt að 1.500.000.000 kr. að nafnvirði til
að fjármagna kaupin. Flokkurinn er til
25 ára, með 4 gjalddaga á ári. Þá er lagt
til að bæjarstjórn heimili bæjarstjóra
að hefja undirbúning sölu fasteigna og
byggingarrétts í Fannborg.“

Segist ekki vanhæfur

N
Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgarsvæðið 2040, hefur
verið samþykkt í öllum sveitarstjórnum og staðfest af Skipulagsstofnun. Með
nýju svæðisskipulagi tekur jafnframt ný vatnsverndarsamþykkt gildi með
breyttri skilgreiningu vatnsverndarsvæða. Forsvarsmenn bæjarfélaganna
staðfestu þetta með undirskriftum sínum á dögunum, þar á meðal Ármann
Kr. Ólafsson bæajarstjóri sem skrifaði undir fyrir hönd Kópavogs. Sjá bls. 8.

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.
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Gæsluvellir
opnir fram
í ágúst

Þ

rír gæsluvellir verða opnir
í sumar til 7. ágúst, en þeir
voru opnaðir í byrjun mánaðarins. Gæsluvellirnir eru Holtsvöllur
við Borgarholtsbraut, betur þekktur
sem Stelluróló, Lækjavöllur við
Lækjarsmára og Hvammsvöllur við
Hvammsveg. Gæsluvellirnir verða
opnir frá klukkan 10 til 12 og svo
frá 13.30 til 16.30. 100 krónu gjald
er greitt fyrir barn við komu þess.
Sama fyrirkomulag var í fyrrasumar og voru vellirnir mjög vel
sóttir, segir á vef Kópavogsbæjar.
Þá voru skráðar yfir 3000 komur á
vellina, en
Gæsluvellirnir voru opnir með
sama hætti í fyrra og voru mjög vel
sóttir. Alls komu þá um 750 börn
sem samtals áttu yfir þrjú þúsund
heimsóknir á vellina.
Sumarstarfsmenn hjá bænum
starfa á völlunum, segir á heimasíðu
bæjarins og margir þeirra reyndir af
slíkum störfum.

ei ég tel mig ekki vanhæfan,“
sagði Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóri í Kópavogi 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 á síðasta fundi bæjarstjórnar, 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 bæjarskrifstofur 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 minnihlutanum í
bæjarstjórn Kópavogs, Samfylkingar,
Vinstri grænna og félagshyggjufólks
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 Ríkisendurskoðunar.
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 bæjarstjórn öll. Í henni sitja 11
manns og þeir hafa allan aðgang að
upplýsingum um mig varðandi mitt
prófkjör eins og bæjarbúar allir.“

Fjölbreytt sumarstörf

S

extán verkefni fengu styrk til að starfa
undir hatti Skapandi sumarstarfa hjá
Kópavogsbæ í ár en verkefnin eru skipuð
26 metnaðarfullum ungmennum á aldrinum 18 til 25 ára. Skapandi sumarstörf
í Kópavogi fagna 10 ára afmæli í ár og
hafa margir listamenn tekið sín fyrstu
skref í Skapandi sumarstörfum í Kópavogi segir í umfjöllun um þetta á vef bæjarins. Má þar nefna tónlistarmennina

Ásgeir Trausta, Ingibjörgu Friðriksdóttur
og Sölku Sól Eyfeld, sem og tölvuleikjahönnuði Auru’s Awakening.
Verkefni sumarsins eru af ólíkum
toga, kvikmyndargerð, myndlist, ritlist,
forritun og tónlist. Eftir blómlegt starf
verður fimmtudaginn 23. júlí haldin
lokasýning á verkefnum hópanna 16.
Allir eru velkomnir í Molann að Hábraut
2 en formleg dagskrá hefst klukkan 18.

Langalína 28-32
www.bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

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

Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi

Naustavör 2-12
www.bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

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

Nýhöfn 2-4

ENNEMM / SIA / NM68891

Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar.

Lundur 4

Ein 3ja herb. íbúð óseld,

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

137 fm með útipalli.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

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

LEIÐARI

Þ

Frá frá Fúsa liggur á

V

íst er óhætt að segja að hugmyndir um flutninga á bæjarskrifstofum
Kópavogs hafi komið flestum á óvart. Fyrst var sagt frá málinu í Kópavogsblaðinu í vetur og síðan þessu blaði hér. Þær upplýsingar báru
með sér að málið væri til skoðunar af hálfu bæjarins og í vinnslu.
Ekki hefur orðið vart við að kjörnir fulltrúar hafi í kjölfarið talið ástæðu til
að stofna til umræðu um þetta mál á opinberum vettvangi. Það er raunar
áhugavert að oddvitar meirihlutaflokkanna hafi ekki átt frumkvæði að slíkri
umræðu. Þau virðast hafa haldið um þræðina um langa hríð. Öðrum væri ef til
vill einhver vorkunn að hafa ekki stungið niður penna, undirrituðum einnig,
því líklega datt engum í hug að til stæði að keyra málið í gegn í tveggja daga
leiftursókn rétt fyrir sumarfrí.
Rétt fyrir bæjarstjórnarfund í síðari hluta júní voru birt ýmis gögn á vef bæjarins. Á fundinum var lögð fram tillaga um að gefa bæjarstjóra heimild til að
kaupa þrjár hæðir í Norðurturni Smáralindar. Tillaga um að fresta málinu var
samþykkt. Bæjarstjóri brást við með því að afturkalla tillögu um sumarleyfi
bæjarstjórnar. Annars hefði málið beðið hausts. Búist er við því að tillagan verði
á dagskrá bæjarstjórnar eftir helgi. Því verður ekki neitað að þessi vinnubrögð
vekja spurningar.
Það eru íbúar Kópavogs sem þurfa að greiða kostnaðinn sem til fellur. Milljarða
lán eru tekin í nafni íbúanna. Formaður skipulagsnefndar bæjarins er ekki
sannfærður um gildi hinna bjarsýnu útreikninga, minnisblöð og málflutning
bæjarstjórans, sem segja að kaup í Norðurturni Byggingafélags Gylfa og Gunnars
og fleiri, séu í raun öflug tekjulind fyrir bæjarfélagið. Allt að því gullgerðarvél.
Það vekur annars athygli að þótt skýrsla Mannvits um kosti og galla sé nokkuð
ítarleg, þá er henni í upphafi falið að skoða hluti frá þröngu sjónarhorni; beinan
og óbeinan fjárhagslegan ávinning bæjarfélagsins. En þar er líka ýmislegt
sem vantar eða virkar undarlegt. Talað er um að það styrki Smárann að fá
bæjarskrifstofur þangað. En ekki verður séð í fljótu bragði séð að þar sé reynt
að meta áhrifin á verslun og þjónustu í kringum Hamraborgina. Þar eru til
dæmis veitingahús, verslanir og kaffihús. Hefði fólk sem er með rekstur á þessu
svæði kannski átt að fá að segja sitt álit á þessum hugmyndum fyrirfram? Nú
eða bæjarbúar almennt.
Hvað varðar hæfi bæjarstjórans til að taka þátt í afgreiðslu málsins þá er rétt að
taka fram að ekkert gefur til kynna að lög, reglur eða siðareglur bæjarins komi
í veg fyrir að hann taki þátt í afgreiðslu þessa máls, enda þótt hann hafi þegið
fjármuni af einum eiganda Norðurturns í prófkjöri fyrir síðustu kosningar.
Við öllum blasir hins vegar að bæjarstjórinn átti að eiga frumkvæði að því að
benda á þessa staðreynd og rökstyðja að fyrra bragði hæfi sitt til að taka þátt
í afgreiðslu þessa máls.
Burtséð frá því á vitaskuld að vinna svona mál fyrir opnum tjöldum og afgreiða
í sátt eftir víðtæka umræðu. Það vekur eðlilega tortryggni þegar keyra á í gegn
stórmál sem aðeins hafa við unnin bak við tjöldin.
Ingimar Karl Helgason

Þakkir til landsmanna

F

allegur dagur og fallegur fundur“,
sagði maður við mig þegar hátíðarfundi til að fagna aldarafmæli
kosningaréttar kvenna lauk á Austurvelli þann 19. júní síðastliðinn. Það voru
sannarlega orð að sönnu. Ég vil hér með
þakka þeim fjölmörgu sem áttu þátt í að
skapa þá einstöku hátíðarstemmningu
sem myndaðist við Alþingishúsið þessa
stund. Ég þakka líka þeim þúsundum Íslendinga sem stóðu þétt saman á Austurvelli til að minnast þessara merku tímamóta í sögu þjóðar, tímamóta sem færðu
okkur stóru skrefi nær lýðræði. Það var
ekki hvað síst mannfjöldinn og hinn
hátíðlegi bragur yfir fólkinu sem skapaði gleði í hjarta og von í brjósti. Allur

dagurinn með sínum ótal viðburðum var
ein allsherjar veisla. Hafi allir kæra þökk
sem að þeim stóðu.
En Reykvíkingar voru ekki einir
um að skapa hátíð þennan dag. Víða
voru haldnir góðir fundir þótt minna
hafi farið fyrir þeim í fjölmiðlum.
Framkvæmdanefnd um 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna hlúði að
mörgum þeirra með fjárframlagi. Allt
frá Reykjanesbæ til Reyðarfjarðar, frá
Dalvík til Vestmannaeyja og frá Ísafirði
til Hafnar í Hornafirði kom fólk saman
til þess að halda upp á daginn og minnast baráttunnar fyrir lýðræði. Lýðræði er
nefnilega ekki sjálfsagt í þessum heimi.
Það er fjöregg sem okkur ber að sýna
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að er ýmislegt sem er að gerast
í bænum ykkar sem vert er að
skoða!
Mér er efst í huga að allt í einu núna
á að rjúka í að versla 3 hæðir í Norðurturninum sem hefur verið öllum til ama
frá því að byggingin hófst.
En það sem vekur mér furðu er leyndin
sem hefur verið á bak við þessa vinnu.
Lætin sem voru á síðasta bæjarstjórnafundi m.a. að okkur var ekkert kynntir
neinir valkosti sem og að engin bæjarbúi
var spurður.
Og af því að bæjarstjórn frestaði að
taka ákvörðun um þetta mál á síðasta
fundi þá tók bæjarstjóri sig til og sleppti
því að bæjarstjórn fengi sumarfrí eins og
hefur alltaf verið.
Þetta offors í honum vekur grunsemdir
að málið sé komið lengra en hann sagði,
að eitthvað búi að baki annað en hagsmunir bæjarins. Maður fær svona ónotatilfinningu.
Á vef bæjarins er hægt að lesa skýrslu
Mannvits sem var unnin fyrir bæinn og
vekur það furðu að þar telur Mannvit sig
geta áætlað söluverð Fannborgar upp á
rúmar 1.100 milljónir og svo kaupverð
í Norðurturni upp á 1450 milljónir. Sem
líka er skrítið þar sem að bæjarstjóri
sagði að hann væri að óska eftir leyfi
bæjarstjórnar til að ganga til samninga
um kaupin. Þetta eru óvenju nákvæmar
tölur í ljósi þess að hann sagðist ekki vita
hvað verðið yrði og heldur um söluvirði
Fannborgar.
Eins eru í skýrslunni rök sem halda
varla vatni í ljósi þess að Ármann sagði að
ekki yrði ljóst hvað yrði byggt í Fannborg.
En í máli Ármanns kom fram að væntur
ávinningu af því að fólk mundi flytja í
Fannborg í íbúðir þar væru upp undir 2
milljarðar. Því þar mundi flytja fólk sem
borgaði útsvar og bætti nýtingu á skólum
og götum bæjarins. Þetta er náttúrulega

út í hött! Nema að hann sé sérstaklega
búinn að semja við einhvern sem kemur
til með að fá Fannborg.
Ef fólk veit það ekki var Félagsheimili
Kópavogs í Fannborg og Kópavogbíó var í
á sínum tíma byggt fyrir fé sem bæjarbúa
söfnuðu fyrir á sínum tíma. Þetta hús var
byggt um 1960. Mér sýnist að menn tali
nú um að rífa það skv. þessu. Helst röksemd fyrir nýju húsnæði er að það gæti
kostað 2 til 300 milljónir að gera það upp
núna. M.a. efsta hæðin úr sér gengin.
Það er líka furðulegt að nú telur bærin
sig geta komist af með 1000 fm. minna
húsnæði en það notar í dag. Þá er ákaft
vísað í nýju tískuna að hafa opin rími
þar sem starfsfólki er raðað á bása eða
starfsstöðvar í opnu rými. Sem ég held
að sér stórlega ofmetin hugmynd þó að
sumstaðar eigi hún við í smærri hópum.
Þá vekur furðu að bærinn skuli ætla sér
í turn í verslunarmiðstöð þar sem óskyld
starfssemi verður á 12 hæðum en bærinn
með 3 hæðir og því erfitt um að stækka
við sig ef að útreikningar um stærðarþörf
standast ekki og eins til að mæta aukinni
þjónustu þegar bæjarbúum fjölgar.
Þá kemur fram í þessari skýrslu að
umtalsvert pláss megi spara með minni
geymslum. Bíddu í hvað hafa þær þá verið
notaðar.
Þá er athyglisvert að lögð er rík áhersla
á að starfsfólk fái sturtur og búningsklefa svo það geti hjólað í vinnuna. Og
svo heppilega vill til að það er í Norðturninum í einhverjum kjallara.
Nú svo er jú Kópavogur með skuldugustu sveitarfélögum landsins og ef það
er satt að engir leynisamninga um sölu
bygginga í Fannborg séu á borðinu þá
veit bærinn ekki hvort að þær seljast eða
hvað fæst fyrir þær. Í þessari tillögu sem
var frestað á síðasta bæjarstjórnafundi
var verið að biðja um heimild til að gefa
út skuldabréf upp á 1,5 milljarð til þessar

virðingu og hlúa að með öllum ráðum og
dáð. Þetta afmælisár gefur okkur tækifæri
til að minna okkur rækilega á það. Við
erum t.d. minnt á, að árið 1915 fengu
einnig vinnumenn til sveita kosningarétt, 40 ára og eldri, og sömuleiðis þeir
karlmenn sem ekki gátu greitt 4 krónur
í útsvar, en það var áður skilyrði fyrir
kosningarétti. Þetta var ekki stór hópur
karlmanna, en ástæðulaust að minnast
hans ekki. Einnig erum við minnt á, að
það var ekki fyrr en árið 1984 sem afnumið var ákvæði um að lögræðissviptingu fylgdi missir kosningaréttar. Lögræðissviptingu er t.d. geðsjúkir stundum
beittir til þess að unnt sé að veita
nauðsynlega læknishjálp. Sömuleiðis þarf
stundum að beita þessu úrræði varðandi
fólk með þroskaskerðingar. Það má vel
ímynda sér hversu hart það hefur verið
að missa kosningarétt vegna veikinda eða
aðstæðna sem enginn ræður.
Yfir sumartímann er lítið um fundi
en þeim mun fleiri sýningar eru helgaðar kosningaréttinum og styrktar af
framkvæmdanefnd. Í Reykjavík eru
sérstakar sýningar í Þjóðminjasafni og
Landsbókasafni, Borgarskjalasafni og
Sjóminjasafni, í Árbæjarsafni og á Kjarvalsstöðum. Á Eyjafjarðarsvæðinu eru
mörg söfn með sýningar, í Borgarnesi er
sýning í Safnahúsinu, sömuleiðis í Snæfellsbæ og á Dalvík, svo dæmi séu nefnd.
Á heimasíðu framkvæmdanefndar, www.
kosningarettur100ara.is, má finna viðburði í sérstöku dagatali. Hvet ég hér með
fólk til þess að kynna sér dagatalið og

finna viðburði í heimabyggð og þar sem
leið liggur í sumar.
Þeir sem eru í Reykjavík eða koma
til Reykjavíkur geta brugðið sér í
skoðunarferð um Alþingishúsið á þriðjudögum og fimmtudögum í júlí og ágúst
og m.a. séð þar sýningu helgaða aldarafmæli kosningaréttar kvenna. Leiðsögnin
er ókeypis en panta þarf fyrir fram í síma
563 0500 eða senda póst á netfangið
heimsoknir@althingi.is.
Við njótum þess allt þetta ár að sjá
hina stórgóðu þætti „Öldin hennar“ á
RÚV. Þessir örþættir hafa sannarlega gert
mikið gagn í að vekja athygli á afmælisárinu, rifja upp atburði úr sögunni og
vekja umræður um stöðu kvenna í dag.
Þakkir til framleiðenda þeirra.
Ríkisútvarpið sendir út nýja þætti um
kvennabaráttuna í söngvum á sunnudögum kl. 13. Una Margrét Jónsdóttir
hefur þar m.a. safnað saman, fundið
og/eða látið syngja íslenska kvennabaráttusöngva, og suma þeirra heyrum við
í fyrsta sinn. Sannarlega áhugaverðir
þættir.
Starfsmenn Árnastofnunar setja
saman pistla er tengjast kvenþjóðinni á
einn eða annan hátt á heimasíðu stofnunarinnar allt árið. Hér má lesa þennan
fróðleik: http://www.arnastofnun.is/
page/aldarafmaeli
Með haustinu fara ýmsir viðburðir af
stað sem gaman verður að fylgjast með.
Þannig verður í lok ágúst frumsýnt nýtt
dansverk sem helgað er minningu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Höfundur þess

Höfundur er
Magnús Helgi Björgvinsson

kaupa. Sem er svo aftur furðulegt ef að
bærinn reiknar á sama tíma að fá nærri
1,2 milljarða fyrir Fannborg.
Maður hefur nú síðustu daga heyrt
gróusögur um hugsanlegar skýringar á
þessum kaupum!
En aðallega fer það í taugarnar á mér
að okkur er ekkert kynnt þetta mál. Og
annar fulltrúi Bjartrar Framtíðar talaði á
bæjarstjórnafundi að þetta mál væri aðallega milli meirihlutans og bæjarstarfsmanna! Almenningi í Kópavogi kæmi
þetta bara ekkert við.
Það eru 3 möguleikar í stöðunni. Gera
upp þessi 3 hús sem bæjarskrifstofur eru
í! Það gæti kostað skildinginn en hugsanlega hægt að gera það í ákveðnum
skrefum. Nú eða byggja nýtt húsnæði sem
væri þá klæðskera sniðið fyrir bæinn.
Nú eða kaupa húsnæði! Og hugsanlega
í þessum turni en þá þarf að tryggja að
þetta sé ekki eitt enn leynimakk milli sjálfstæðismanna og einhverja vina þeirra.
Það ganga einhverjar grousögur en þær
eru óstaðfestar og ekki víst að það sé fótur
fyrir þeim.
Eins vekur það furðu ef að meirihlut
bæjarstjórnar ætlar að ákveða hvað á að
koma í staðinn í Fannborg án þess að
spyrja Kópavogsbúa sjálfa að því.
En aðallega vill ég svona hugmyndir
séu kynntar okkur almennilega kostir
þeirra og gallar og svona sé ekki látið leka
í litla frétt í Kópavogsblaðið í febrúar og
það sé bara látið duga.

Höfundur er
Auður Styrkársdóttir,
formaður framkvæmdanefndar
um 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna

er Anna Kolfinna Kuran, afkomandi Bríetar. Listasafn Íslands opnar 12. septemer
sýningu á verkum Nínu Tryggvadóttur,
brautryðjanda í íslenskri myndlist. Alþjóðráðstefnan „Borgaraleg réttindi
kvenna í 100 ár“ verður haldin dagana
22.-23. október í Hörpu. Þar munu m.a.
Vigdís Finnbogadóttir og Gro Harlem
Brundtland miðla af reynslu sinni, önnur
sem fyrsti kvenforseti Íslands, 1980-1994
og hin sem fyrsti kvenforsætisráðherra í
Noregi, á árunum 1981-1996. Ráðstefnan
er opin öllum og enginn aðgangseyrir.
Nauðsynlegt er að skrá sig til þess að
auðvelda skipulag. Dagskrá og nánari
upplýsingar má finna hér: http://kosningarettur100ara.is/conference/is/
Ég þakka öllum landsmönnum gleðileg hátíðahöld það sem af er ári með von
um áframhaldandi fróðleik og skemmtan
út aldarafmælisárið.
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Löng barátta og ströng
100 ára kosningaréttarafmæli er fagnað um þessar mundir:

Krafan um kosningarétt kvenna til Alþingis var sennilega fyrst
orðuð opinberlega árið 1885 á þingmálafundi S-Þingeyinga, segir
um baráttu fyrir kosningarétti á vefsíðu framkvæmdanefndar um
kosningaréttarafmælið kosningarettur100ara.is.
Hið íslenska kvenfélag sem stofnað var
1894 tók kosningarétt á stefnuskrána
og safnaði 2.348 undirskriftum kvenna
um allt land árið 1895 undir áskorun til
Alþingis um að samþykkja kosningarétt kvenna. Þegar Kvenréttindafélag
Íslands var stofnað 1907 varð krafan
um kosningarétt kvenna mjög áberandi
og hávær.
Á Alþingi voru kosningaréttur
kvenna og kjörgengi oft til umræðu
og þar heyrðust raddir sem mæltu
gegn þessum rétti. Marga þingmenn
óaði við því að auka kosningaréttinn
mikið í einu til fólks sem hefði ekki náð
jafn miklum þroska og þeir sem kosningarétt höfðu. Einn þingmanna, Jón
Jónsson á Hvanná, varaði beinlínis við

því að konur fengju kosningarétt allar í
einu: „En að sleppa þessum réttindum
við þær strax og allt í einu yrði bylting
í svip.“
Séríslenskt aldursákvæði
Alþingi samþykkti haustið 1913 og
staðfesti 1914 stjórnarskrárbreytingu
sem fól í sér að konur og vinnumenn,
40 ára og eldri, fengu kosningarétt
til Alþingis. Aldurstakmarkið átti að
minnka um eitt ár á ári þar til 25 ára
takmarkinu yrði náð. Þannig fóru
lögin til Kristjáns konungs X sem
staðfesti þau með undirskrift sinni
þann 19. júní 1915. Aldursákvæðið
var séríslenskt ákvæði; engin önnur
þjóð í heiminum hefur haft viðlíka í

kosningalögum, segir í yfirlitinu á vef
framkvæmdanefndarinnar.
Þar er jafnframt vístað til ummæla
Bríetar Bjarnhéðinsdóttur u hið sérstaka aldursákvæði í Kvennablaðinu
1913:
„Og hvað sem menn segja, þá verður
því ekki neitað, að snoppungur er það
fyrir konur, að fá það framan í sig
með stjórnarskrárlögum samþyktum
af Alþingi, að fyrst við 40 ára aldur
nái konur þeim þroska, sem 25 ára
karlmenn hafi náð.“

Karlar líka
Á vef framkvæmdanefndar um kosningaréttarafmælið er líka fjallað um
kosningarétt karla, en langt í frá allir
karlmenn höfðu fengið kosningarétt
árið 1915.
Kosningarétturinn 1843 náði aðeins
til karlmanna sem áttu jörð að minnsta
kosti 10 hundraða dýrleika, eins og það

var orðað, ellegar áttu múr- eða timburhús í verslunarplássi, sem metið var
til 1000 ríkisdalavirðis hið minnsta.
Kjósendur skyldu hafa náð 25 ára aldri.
Ekki er vitað hversu margir þeir voru,
en talið er að einungis um 2 prósent
íbúa landsins hafi haft kosningarétt í
fyrstu kosningunum og af þeim neyttu
fáir réttar síns, eða einungis um 20
prósent.
Árið 1857 var kosningarréttur
rýmkaður mikið og fengu þá flestir
fullorðnir karlmenn kosningarrétt
sem bjuggu á eigin heimili, borguðu
skatta, áttu eignir eða höfðu lokið háskólaprófi. Þá náði kosningarétturinn
til um 10 prósenta landsmanna, og um
42 prósenta karlmanna, 25 ára og eldri.
65 prósent upp
úr aldamótum
1903 var kosningaréttur rýmkaður
mjög og náði þá til um 65 prósenta

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var að vonum
ósátt við hið undarlega og séríslenska
aldursákvæði.

Mynd: WIkipedia/Þjóðminjasafnið.

karlmanna 25 ára og eldri. Þeir karlmenn, 25 ára og eldri, sem ekki höfðu
kosningarétt voru vinnumenn, menn
sem gátu ekki greitt 4 kr. í útsvar, menn
sem stóðu í skuld vegna sveitarstyrks
og ólögráða menn.
Árið 1915 fengu vinnumenn, 40
ára og eldri kosningarétt og afnumin
var krafa um útsvarsgreiðslu. Í kosningunum í október 1916 höfðu um
84% karlmanna 25 ára og eldri fengið
kosningarétt.
Framhaldið
Árið 1918 gerðu Íslendingar og Danir
með sér svokallaðan Sambandslagasamning. Í honum voru ákvæði um
gagnkvæman ríkisborgararétt. Því
setti Alþingi lög árið 1920 sem færðu
öllum 25 ára og eldri kosningarétt,
óháð kyni og atvinnu. Þá voru konur
og vinnumenn orðin jafnrétthá „karlmönnum“ segir jafnframt á vef framkvæmdanefndarinnar.
Ákvæðið um að svipta fólk kosningarétti vegna þegins sveitarstyrks var
afnumið árið 1934 og aldursákvæðið
einnig lækkað í 21 ár. Þá munu um 60
prósent þjóðarinnar hafa haft kosningarétt, og kosningaþátttakan var
komin upp í um 80 prósent.
Kosningaaldurinn var
lækkaður í 20 ár 1968.
Árið 1984 var kosningaaldur færður í
18 ár. Jafnframt voru felld niður ákvæði
um missi kosningaréttar vegna lögræðissviptingar eða flekkaðs mannorðs.
Fullu jafnrétti allra skilgreindra fullorðinna þegna hvað varðar kosningarétt var ekki náð fyrr en 1984, eins og
sést á því sem hér hefur verið rakið.

UU
l
l
U
t
t
r
r
a
a
l
U
G
G
t
r
l
l
o
o
a
z
z
G
z
z
B
B
l
í
í
o
l
l
a
a
U
B
b
b
z
í
ó
ó
l
l
a
U
z
n
n
B
UltraGlozz
t
b
r
n
Bííllaabbó
UltraGlozz
UltraGlozz
a
UltraGlozz
óónn Glo
z
z
B
í
l
a
B
Bílabón
b
í
ó
l
a
n
Bílabón
b
Bílabón
Bílabón
ó
Bílabón
Bílabón n
®
®®
®
®
®
®
®
® ®
®
®
Mynd: Wikipedia/Þjóðminjasafnið.

Ending
Ending–– Vörn
Vörn –– Gljái
Gljái

Ekki
Ekkivax
vaxheldur
heldur
glerhörð
(paintsealant)
sealant)
glerhörðbrynja
brynja(paint

Fæst
Fæstí íverslunum
verslunumBYKO
BYKOog
og N1
N1 um
um allt
allt land
land
www.ultraglozz.is
Styrkir
www.ultraglozz.is
Styrkirlakkið
lakkið
Þolir
Þolirtjöruþvott
tjöruþvott

Af notendum talið alsterkasta
handbónið
á markaðnum
Af notendum
talið alsterkasta
handbónið á markaðnum

®
®

um
ta
ám
ta
lið
Afbó
notendum
talið
ha
kaalsterkasta
handbónið
áar
markaðnum
Af notendum
nd
ðnals
terkasta
umalsterkasta
niðtalið
ám
kaalsterkasta
handbónið
áar
markaðnum
Af notendum
talið
handbónið
á markaðnum
ðnum
handbónið á markaðnum

aGlozz

UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum
lengur en hefðbundin vaxbón
Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

n

®

Ekki vax heldur
Ekki vaxbrynja
heldur(paint sealant)
glerhörð
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott
Þolir tjöruþvott
Níðsterk langtímavörn
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri
Hægt
að byggja
upp meiri
vörn
á völdum
flötum
vörn á völdum flötum
Gagnast vel á framrúður
Gagnast
vel á framrúður
sem
dropafæla
sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn
Mjög virk
vörn gegn
upplitun
sólarljóss
upplitun sólarljóss
Létt í vinnslu
Létt í vinnslu
Gefur djúpan,
Gefur djúpan,
fallegan
gljáa
fallegan gljáa

n –– Gljái
n
Gljái

(p

alant)
lant)

UltraGlozz
kkkið
aint seal
kið
Stkyr
ktjikva
ant)
ir x
Þ
lahkel
oÞlir
oElir
kið
St
tj
E
ö
öheldur
d
Ekki
kyr
k
ru
ru
ir
r
þ
þxla
Þ
vo
vo
oÞ
ovax
lir
lir
tt
tt
gl
ku
hk
ið
er
el
tjhköö
tjiru
öva
dur
Ekki
vax
heldur
ru
Ekki
vax
heldur
rð
þ
þ
Þ
vo
vo
b
o
ry
tt
tt
lir
gl
glerhörð
brynja
(paint
sealant)
n
er
tj
ja
h rð
N
Nst
(paint se
ruþbvo
Ekki
heldur
íð
íðvax
st
Þoer
er
rytt
al t)
klir
kö
brynja
(paint
sealant)
nsealant)
glerhörð
brynja
(paint
tj
ja (p
la
önru
Nglerhörð
N
nla
gt
gt
íð
aint sean
Stíð
ímþ
ím
st
vo
yrer
er
av
av
alant)
klakkið
k la
k
öttrn
örn
ir
glerhörð
brynja
(paint
sealant)
lala
Nst
kgt
gt
íð
knið
Stst
ímím
yr
er
avav
klakkið
k nla
HStyrkir
HStyrkir
örn
örn
ir
æ
ægt
gt
N
n
k
gt
íð
k
að
að
ím
ið
st
Styrkir
lakkið
er
byby
avörn
k
H
H
gg
gg
la
æ
æ
ja
ja
Þ
gt
gt
n
o
u
u
gt
lir
p
p
að
að
ím
p
p
tjby
vö
vö
Styrkir
by
m
avri
öldru
rnH
rn
eiöri
ggþgg
rn
áæ
á
ja
Þ
voja
Þolir
tjöruþvott
gtlakkið
vö
vö
o
uttpupm
pm
ld
að
peim
tjm
u
u
vöÞolir
vö
m
by
öld
rn
rn
ru
ei
H
þ
öflvo
ötu
áælir
ágt
ja
tu
tjöruþvott
vö
vö
Þolir
tjöruþvott
upm
m
tt
ld
að
p ei
um
uflgg
vö
m
by
mrieiri
N
rn
flgg
íð
ri
öfltu
ötu
stáervö
ja
GÞolir
Gag
tjöruþvott
upm
m
ag
k ld
p
n
n
u
vö
la
m
as
as
m
N
n
rn
Níðsterk
langtímavörn
gt
t
t
íð
fl
ve
ve
ö
ím
á
st
tuömrn eiri
vö
llangtímavörn
Gag
Gag
av
áve
áld
kfr
fru
nas
nas
la
am
m
nam
Níðsterk
gt
tlangtímavörn
tler
rúím
rú
fl
Níðsterk
sese
ve
ðöuav
ðtu
mH
m
u
l
l
G
á
á
r
r
m
d
d
ag
ö
fr
fr
ro
ro
rn
n
æ
am
am
p
p
as
gt
af
af
tbyggja
rúmeiri
rú
Níðsterk
langtímavörn
æve
æla
se
se
ðuðrur
mH
m
lgg
G
by
á ja
dag
dgt
ro
ro
fr
Hægt
að
upp
n
æ
am
pað
ptla
as
af
afve
upp
rúmeiri
æ
æ
se
að
la
ðu
m
vö
lgg
by
m
á ja
rri
dá
rn
ei
fr
ro
Hægt
að
upp
M
M
am
Hægt
að
byggja
meiri
pbyggja
jö
vö
afla
upp
rú
gjö
gvö
æupp
se
ld
vi
vi
ðei
la
u
vörn
ám
völdum
flötum
rk
rk
m
rri
dá
rn
ro
flgn
vö
vö
M
M
ötu
Hægt
að
byggja
upp
meiri
prn
rn
jö
jö
vö
af
m mu
g
g
æ
ge
ge
ld
vi
vi
la
u
gn
vörn
á
völdum
flötum
rk
rk
m
uvörn
u
á
völdum
flötum
ppplit
flgn
vövö
pag
ö
M
lit
rn
rn
tu
jö
G
u
u
m
n
n
ge
ge
g
vi
só
só
gn
n
rk
as
lavö
uvörn
á
völdum
flötum
pupplit
tla
rl
rl
pag
ve
jó
jó
M
lit
rn
ss
ss
jö
l
G
u
u
Gagnast
vel
á
framrúður
á
n
n
g
ge
fr
vi
só
só
n
gn
am
rk
la
lavö
uGagnast
pm
tá
rl
rú
se
plit
ve
jó
jó
ð
ss
ssge
lrl
uas
vel
áárn
framrúður
npsó
Lé
Lé
Gagnast
vel
framrúður
ro
gn
ttsem
tt
am
laframrúður
u
í se
ípn
rúuðrur
rl
vi
vi
pdnlit
dropafæla
jófrss
n
la
m
uslnaf
sl
dnvel
Lé
Lé
Gagnast
áæ
usó
ro
ttdropafæla
tt
la
í vi
í nvi
rljóss
dropafæla
la
sem
nnslnup
slaf
Lésem
uæ
M
tt
jö
í
vi
g
Gef
Gsem
vi
n
dropafæla
ef
nvö
rk
slurn gegn
uG
uM
Lé
ref
drjú
dvirk
tt
Mjög
jú
jö
p
pvian
gdían
Gef
vi
gn
n,vörn
,nvörn
rk
slgegn
u
ulit
puMjög
u gegegn
vö
prvirk
drjú
virk
jú
faMjög
fa
vörn
ugln
p
p
lle
lle
gegn
an
an
G
só
ga
ef
,la
,rlrn
uga
np
nrvirk
upplitun
up
gl
jóss
djú
lit
já
já
fa
fa
Mjög
vörn
gegn
aan
uagl
p
lle
lle
nsólarljóss
G
só
ga
ga
ef
,
la
n
n
upplitun
sólarljóss
u
upplitun
sólarljóss
r
gl
jóss
d
já
já
jú
fand
a paanrl
lle
Lé
Af Af
ga
tt
note
no
,
n
te
í
upplitun
sólarljóss
nd
vi
gl
um
nnlið
faum
njá
aterk
ta
ta
sl
lle
Lé
Létt
í ga
vinnslu
u
Afbó
Af
hand
ha
als
alsrk
tt
no
no
nd
te
te
te
bó
ílið
nd
nd
vi
nið
nið
as
um
um
ngl
ta
áar
njá
atetaas
m
m
ta
ta
sl
lið
lið
Létt
íkaar
vinnslu
u
Afbó
ha
ha
ka
Létt
íátevinnslu
als
als
nd
nd
ðn
ðn
no
te
bó
um
um
rk
rkta
nd
nið
nið
as
asta
G
um
áar
ef
m
mka
ta
unornið
lið
Afbó
kaum
ha
Létt
íáted
vinnslu
alsum
ðn
ðn
nd
terkasta
par
nd
an
G
um
Gefur
djúpan,
ájú
ef
, als
m
ta
u
ar
lið
r
ha
ka
ndbóniðddjúpan,
ðn
júmparan
terkasta
falle
um
Gefur
ga
á
Gefur
djúpan,
,
n
glgljáa
jáa kaðnum
fallega
fallegan
Gefur
djúpan,
n
glgljáa
jáa
fallegan
gljáa
Af nofallegan
tendum
talið
Afbó
Af
notendum
talið
hafallegan
alsalsterkasta
nonið
nd
terkas
tend gljáa

ri
ri

EE
E
nE
n
dn
d
indin
gg– –VV
n
d
ding –VVöörn –GG
ljlj
áá
ii
rn –G
Gljljáái i
EkEkki kva
i
va
x
x
E
hel
hd
eludrur
n
E
E
k
k
d
k
k
i
i
in
va
va
xd
x–
gler
gler
h
Ending
Vörn
–Gljái
Gljái
elhg
el
Eö
h
hrð
d
dr–
kE
ur Vör
köin
rð
va
b
ry
ry
xin
gler
gl
h–
n
nug
er
Ending
Vörn
Gljái
–rnt(paintseV–alse–ö
el
ja
ja
Eö
Ending
Vörn
– Gljái
h
d
khrð
(p
uai(p
köbi–
rð
va
b–ry
b
r–aln
xry
alt)
gler
n
nhja
n
an
an
el
ja
t) – G
Ending
Vörn
Gljái
hörð
d
(pu
airnt
aint
StSt
ljái
b
yryr
seal
sean
ry
gl
k
k
an
n
ir
ir
er
ja
t)
la
la
h
ökið
kk
rð
kiðbrynja(paint sealant)t)
StSt
yryr
kirkir
la la

inin
ö
rrn
rn
ggg– –VöV
EEnnd
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Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til 2040 tekur gildi:

Reiknað með tugþúsunda fjölgun
Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgarsvæðið
2040, hefur verið samþykkt í öllum sveitarstjórnum og staðfest
af Skipulagsstofnun. Með nýju svæðisskipulagi tekur jafnframt
ný vatnsverndarsamþykkt gildi með breyttri skilgreiningu vatnsverndarsvæða. Forsvarsmenn bæjarfélaganna staðfestu þetta með
undirskriftum sínum á dögunum.
Nýtt samgöngukerfi
Stefnan sem gengur undir heitinu
Höfuðborgarsvæðið 2040 er sameiginleg stefna sveitarfélaganna Garðabæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar,
Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnesbæjar um náið samstarf,
skipulagsmál og hagkvæman vöxt
svæðisins næsta aldarfjórðunginn.
Í kynningu segir að enda sé höfuðborgarsvæðið eitt búsetusvæði, einn
atvinnu- og húsnæðismarkaður
með sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir og náttúru.
„Hryggjarstykkið í stefnunni er
Borgarlína, nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi sem tengir kjarna
sveitarfélaganna og flytur farþega með
skjótum og öruggum hætti um höfuðborgarsvæðið,“ segir í kynningunni.
Borið saman við
„bestu borgir“
Þar er bent að hérlendis sé aðeins eitt
borgarsvæði og sem slíkt gegni höfuðborgarsvæðið veigamiklu hlutverki
fyrir allt landið sem miðstöð stjórnsýslu, menntunar og menningar. „Í
nútímasamfélagi, þar sem fólk, fyrirtæki og fjármagn eru hreyfanleg,
hafa öflug borgarsvæði sífellt meira
vægi sem drifkraftur nýsköpunar
og nýrra tækifæra. Það er lykilatriði
í samkeppnisstöðu landsins að höfuðborgarsvæðið þróist í nútímalegt
borgarsamfélag með alþjóðlegu yfirbragði þar sem lífskjör og tækifæri
verði sambærileg við bestu borgir,“
segir þar jafnframt.
Í kynningunni á nýja skipulaginu
er bent á að höfuðborgarsvæðið hafi
byggst upp ört og að byggðin liggi um

óvenju stórt svæði. Í skipulagsgögnunum er gert ráð fyrir að íbúum haldi
áfram að fjölga. Gangi spár eftir fari
íbúar höfuðborgarsvæðisins að nálgast
300 þúsund. Samkvæmt tölum Hagstofunnar búa nú rétt innan við 210
þúsund manns á Höfuðborgarsvæðinu, en spáð er um 70 þúsund manna
íbúafjölgun á tímabilinu.
Árið 1998 voru íbúar höfuðborgarsvæðisins um 164 þúsund, samkvæmt
tölum Hagstofunnar, og hefur fjölgað
um hátt í 50 þúsund á rúmum einum
og hálfum áratug.
Bílum fjölgi minna
„Með auknum vexti blasa við flóknar
áskoranir, fyrirséðar og ófyrirséðar,
sem íbúar svæðisins standa frammi
fyrir og er stefnan Höfuðborgarsvæðið
2040 mótuð til að leiðbeina við úrlausn
þeirra. Lykilatriði í stefnunni er að sá
vöxtur verði hagkvæmur og ekki verði
gengið á umhverfisgæði þeirra sem
þar búa fyrir. Það er því nauðsynlegt
að fyrirsjáanlegri fólksfjölgun verði
mætt án þess að bílaumferð aukist í
sama hlutfalli og án þess að óbyggt
land verði brotið í sama mæli og gert
var síðustu áratugi,“ segir í kynningu
á skipulaginu.
„Borgarlínan“
Í kynningu skipulagsins er rætt um
borgarlínuna, sem verði léttlestar- eða
hraðvagnakerfi sem flytji fólk um höfuðborgarsvæðið „með skjótum og öruggum hætti“. Það verði burðartenging
milli sveitarfélaganna. „Borgarlínan
verður því raunhæfur valkostur í samgöngum og mun gegna lykilhlutverki
við að breyta ferðavenjum. Meðfram
Borgarlínu verða eftirsóknarverð

Forsvarsfólk bæjarfélagnna á höfuðborgarsvæðinu við Höfða í Reykjavík þegar skrifað var undir hina sameiginlegu
stefnu. Ármann Kr. Ólafsson er lengst til hægri á myndinni, en auk sveitarstjórnarfólks má sjá Sigrúnu Magnúsdóttur,
umhverfisráðherra, hægra megin við Dag B. Eggertsson, borgarstjóra í Reykjavík.

uppbyggingarsvæði fyrir íbúa og
atvinnulíf. Farþegagrunnur almenningssamgangna verður því styrktur
og þannig skapast skilyrði fyrir bætta
þjónustu. Borgarlína og samgöngumiðuð uppbygging sem beint er á
kjarna víðsvegar um höfuðborgarsvæðið mun styrkja öll hverfi,“ segir
þar enn fremur.
Vatnið sameiginleg
auðlind
Samhliða svæðisskipulaginu unnu
sveitarfélögin jafnframt að því að
endurskoða vatnsverndarsvæði fyrir
höfuðborgarsvæðið, en auðlindin er
sameiginleg á stórum hluta svæðisins. „Í þeirri vinnu var í fyrsta sinn
beitt grunnvatns- og rennslislíkani
við afmörkun verndarsvæða. Markmiðið er að tryggja hámarkshollustu
neysluvatns á höfuðborgarsvæðinu til
framtíðar með því að koma í veg fyrir
óæskileg áhrif af völdum athafna á
vatnsverndarsvæðum. Með því verður
tryggt eins og frekast er unnt að íbúar
höfuðborgarsvæðisins hafi alltaf þau
lífsgæði að geta gengið að hreinu
neysluvatni vísu.“

Sameiginleg sýn um vöxt
„Hið gjöfula samstarf sem lagður er
grunnur að í nýju svæðisskipulagi
verður drifkraftur fyrir farsæla uppbyggingu nútíma borgarsvæðis þar
sem unnið verði að sjálfbærri þróun.
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru ólík og mikilvægt er að þau
fóstri sín sérkenni til að allir geti
fundið byggð við sitt hæfi. Þannig
verði skapaður frjósamur jarðvegur
sem laði það besta fram á svæðinu
öllu. Höfuðborgarsvæðið 2040 er virk
áætlun til að ná fram sameiginlegri
sýn sveitarfélaganna um hagkvæman
vöxt svæðisins. Stefnan sem sett er
fram með leiðarljósum, markmiðum
og aðgerðum, er almennur leiðarvísir
við mótun og þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu sem þarf að útfæra í
aðalskipulögum sveitarfélaga,“ segir
í kynningunni á skipulaginu.
Samræmdar áætlanir
Það er í höndum svæðisskipulagsnefndar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að fylgja málinu
eftir og koma stefnunni fram. Gera á
þróunaráætlanir til fjögurra ára, þar

Færri bílar gætu sparað
samfélaginu 8 milljarða á ári
Verði spornað við fjölgun bíla, samfara fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu, og áhersla lögð á fjölbreyttari
samgöngur en einkabíla, mætti spara
samfélaginu allt að 195 milljarða
króna á tímabilinu 2015-2040. Þetta
kemur fram í spá um þróun byggðarog samgangna á höfðborgarsvæðinu,
í tengslum við nýtt svæðisskipulag.
Gatnakerfið sprakk
Í flestum borgarsamfélögum af svipaðri stærð hefur sú stefna verið tekin
að efla aðra ferðamáta en einkabílinn;
að íbúum fjölgi án þess að bílaumferð
aukist, segir í gögnum sem birt voru
í fyrra við undirbúning skipulagsins.
Í samantekt á vef Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kemur

fram að þróun bílaumferðar í 85
borgum í Bandaríkjunum, yfir 20 ára
tímabil, hafi sýnt að meðaltafir í umferð á annatíma hafi tvöfaldast, enda
þótt umtalsvert hefði verið fjárfest í
gatnakerfi. Hvergi hafi tekist að auka
afkastagetu gatnakerfisins nægilega
hratt til að mæta aukinni bílaumferð.
Meiri tími í umferðinni
Í samantektinni segir að umferðarspár bendi til þess að erfitt verði að
uppfylla ferðaþarfir fólks með góðu
móti, eingöngu með því að bæta við
umferðarmannvirkjun. Vaxi höfuðborgarsvæðið út á við að mestu og val
fólks á farkostum óbreytt miðað við
núverandi stöðu, muni bílaumferð
aukast langt umfram íbúafjölgun.

Þá myndi sá tími sem hver og einn
eyðir að jafnaði í umferðinni aukast
um fjórðung. Þá myndu tafir í umferðinni aukast verulega, enda þótt
miklu fé hefði verið varið í umferðarmannvirki.
Sýndar eru þrjár sviðsmyndir. Sú
fyrsta gengur út á óbreyttan vöxt
bílaumferðar samfara íbúafjölgun,
þannig muni fjöldi bílferða t.a.m.
aukast um 45 prósent, samfara íbúafjölgun. Tvær til viðbótar ganga út
frá því að bílaumferð aukist minna
en svo.
Mikill samfélag
legur ábati
Fjölgi bílferðum um 17 prósent þá er
gert ráð fyrir því að samfélagslegur

ábati muni nema á bilinu 95-115
milljarða króna, fram til ársins 2040
en tvær til viðbótar ganga út frá því
að vöxtur bílaumferðar verði minni;
minna verði varið í stór samgöngumannvirki og frekari áhersla verði
lögð á almenningssamgöngur.
Þá sýnir þriðja svipmyndin að
ef bílferðum fjölgar aðeins um tvö
prósent, að þá verðir samfélagslegur
á bilinu 175-195 milljarðar króna
á árabilinu 2015-2040. Í þessum
sviðsmyndum er ekki gert ráð fyrir
heilsufarskostnaði og kostnaði við
bílastæði.
Í tillögum um svæðisskipulag er
og þessu tengt, gert ráð fyrir þéttingu
byggðar, en að höfuðborgarsvæðið
haldi ekki áfram útþenslu um sinn.

sem fram koma samræmdar áætlanri
sveitarfélaganna í uppbyggingu, og
aðgerðir sömuleiðis um hvernig ná á
markmiðunum.
Gera á áætlun um þróun höfuðborgarsvæðisins, frá þessu ári og til
ársins 2018. Þau skref sem nú á að
stíga, snúa að:
- undirbúningi Borgarlínu og þróun
allra samgöngukerfa á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við Vegagerðina,
- uppsetningu á mælaborði sem sýnir
þróun helstu lykiltalna og
- sérstökum samráðshópi sem skipaður hefur verið um vatnsvernd og
vatnsnýtingu.
Byggt á samkomulagi
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
samþykktu í ágúst 2012, með sérstöku
samkomulagi, að vinna að heildarendurskoðun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Nýtt svæðisskipulag
ætti að miðast við eðlisbreytingar sem
hafa orðið í svæðisskipulagsmálum
með nýjum skipulagslögum. Skrifstofu Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu var falið að stýra
verkefninu. Margir hafa tekið þátt í
verkefninu, segir í kynningu, bæði
starfsmenn sveitarfélaga og utanaðkomandi ráðgjafar, auk stofnana
eins og Vegagerðarinnar og Skipulagsstofnunar.
Greina forsendurnar
„Við endurskoðun svæðisskipulags
höfuðborgarsvæðisins hafa verið
gerðar margvíslegar forsendugreiningar sem hjálpa til að skilgreina
áskoranir, móta framtíðarsýn og setja
markmið og lista upp þær aðgerðir
sem vinna þarf áfram á skipulagstímanum.
Forsendugreiningar voru unnar
sem sjálfstæð verkefni, liður í sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins
eða sérverkefni undir hatti svæðisskipulagsnefndar. Allar greiningar
voru unnar í samráði við hagsmunaaðila og kemur fram í fylgiritunum
hvernig því samráði var háttað,“ er
fullyrt í kynningunni
Þar segir jafnframt að umhverfismat hafi verið unnið fyrir tillöguna í
samræmi við lög, en sú vinna fór fram
samhliða öðru.

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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ÚTTEKT

Hverjir fá kvótann?
- 1. hluti

Ein af stórum fréttum síðustu daga 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 blaðsins 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
á höfuðborgarsvæðinu. Megin starfsemi beggja fyrirtækja er í Reykjavík,
en Fiskveiðihlutafélagið Venus, sem er
stærsti hluthafi HB Granda hefur sitt
lögheimili í Hafnarfirði.
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, fram-

Togarinn Þór var seldur úr Hafnarfirði af Stálskipafjölskyldunni sem þá hætti útgerð. Um eitt prósent af heildarkvótanum við landið hafði verið úthlutað til Stálskipa en Síldarvinnslan og önnur félög sem tengjast Samherja keyptu
kvótann. Hafnarfjarðarbær krafðist forkaupsréttar, en hefur ekki haft erindi sem erfiði. Samkvæmt bókstaf laga um
stjórn fiskveiða getur sveitarfélag fengið forkaupsrétt ef selja á skipu milli sveitarfélaga. Í þessu tilviki var skipið selt
úr landi. Hafnarfjarðarbær hefur sagt að forkaupsrétturinn sé ótvírætt í anda laganna.

Guðmundur Kristjánsson, kenndur
við Brim.

kvæmdastjóri 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 úr
Hafnarfirði sé hætt útgerð og Magnús
Kristinsson sé ekki lengur skráður eig-

Kristján Loftsson er gjarnan tengdur
Hval hf. Hann hefur tögl og haldir
HB Granda sem er kvótamesta útgerð
landsins, ásamt venslafólki.

andi 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

Góð þjónusta

yfir 90 ár
Flest ef ekki öll fyrirtækin sem fjallað er um í úttektinni hafa hagnast gríðarlega
undanfarin ár. Sum voru mjög skuldsett og eru enn, en sú staða hefur ekki
dregið úr áhrifum og völdum örfárra einstaklinga í heilum byggðarlögum og
miklu víðar í atvinnulífi landsmanna.

TAXI

56 10 000
BSR
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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
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. Fiskverk-

Fyrirtækin og hlutfall af kvótanum:
HB Grandi hf.

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%

unar 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 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.

HB Grandi:

Stærsti eigandinn
HB Grandi er það einstaka fyrirtæki sem fær mestu kvóta
úthlutað hér við land, tæpum 11 prósentum heildakvótans
í þorskígildistonnum mælt, skv. lista Fiskistofu.
Félagið hefur skilað miklum hagnaði undanfarin ár.
Félagið gerir upp í Evrum en samkvæmt nýjasta ársreikningi félagsins og gengi dagsins í dag, nam greiddur arður
til hluthafa árið 2014 ríflega 2,6 milljörðum króna. Það
er heldur meira en árið 2013 þegar greiddur arður nam
ríflega 1,6 milljörðum króna.
Afkoma félagsins á fyrsta fjórðungi þessa árs er góð.
Rekstrartekjur jukust, hagnaður fyrir fjármagnsliði og
skatta ríflega tvöfaldaðist frá sama tíma í fyrra og hagnaður
þessa fyrsta fjórðungs ársins meira en tvöfaldaðist frá fyrra
ári, nam ríflega 2 milljörðum króna.
Stærsti eigandinn: Vogun
Félagið Vogun er lang stærsti hluthafinn í HB Granda
og á 33,51 prósents hlut.
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 í Hval er Fiskveiðihlutafélagið Venus,
sem skráð er til heimilis að Strandgötu í Hafnarfirði. Félagið á um 40 prósenta hlut í Hval. Í Venusi eiga systkinin
Kristján Loftsson og Birna Loftsdóttir stærstan hlut, líklega
um fjóra fimmtu, jafnvel meira.
Sama fólkið víðar
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. Þetta er meira en til að mynda allir lífeyrissjóðir
samanlagt eiga í HB Granda en hluthafar eru samanlagt
upp undir 2.000.

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

Þess má geta að Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB
Granda, er jafnframt stjórnarformaður Hampiðjunnar,
auk þess að sitja í stjórn Fiskveiðihlutafélagsins Venusar.
Mikill arður
Á árinu 2014 lagði stjórn Hvals hf. til að upp undir milljarður króna yrði greiddur í arð til hluthafa. Bróðurparturinn af hagnaði félagsins það ár, kom til af eignarhlutnum í
Vogun og þar af leiðandi HB Granda. 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.
Yfirlit
HB Grandi hf.
10,67% af kvótanum
Fyrirtækið er skráð í kauphöll og eru hluthafar alls um
1.750.
Lífeyrissjóðir eru áberandi á hlutafaskránni en í hópi
stærstu eigenda eru ýmsir sem hafa fylgt fyrirtækinu lengi
og verður ekki annað séð en að þeir eigi yfirburðarhlut í
félaginu.
33,51 % Vogun hf.
* 99% Hvalur hf.
		
* * 39,5% Fiskveiðihlutafélagið Venus hf.
		
* * * Kristján Loftsson og Birna Loftsdóttir
9,97% Lífeyrissjóður verslunarmanna
8,79% Hampiðjan hf.
* 37,61% Vogun hf.
* 14,59% Fiskveiðihlutafélagið Venus hf.
6,02% Gildi – Lífeyrissjóður
5,98% Arion banki
5,49% Eignarhaldsfélagið VGJ ehf.
* 90,00% Eiríkur Vignisson
4,45% Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild.
…
0,65% Fiskveiðihlutafélagið Venus hf.
Lista yfir 20 stærstu hluthafa er að finna á heimasíðu HB
Granda.

Hleypur þú 6 maraþon á ári?
...nei líklegast ekki - en þú gætir brennt jafnmörgum hitaeiningum
með því að nýta þér hæðarstillanlegu skrifborðin
frá InnX innréttingum.*
*Rannsóknir hafa sýnt að með
því að standa í um 15 mínutur
per klst. yfir vinnudaginn þá
brennir meðalmanneskja um
20.160 hitaeiningum á ári!
Nú bjóða InnX innréttingar
athyglisverða nýjung sem
kallast „LINAK heilsurofinn“.
Þessi einfaldi fylgihlutur skráir
hversu margar mínútur skrifborðið er í hárri stöðu
og umreiknar það síðan yfir í hitaeiningabrennslu.
Þá er líka hægt að stilla rofann til að minna mann á
hvenær tímabært er að hækka eða lækka skrifborðið
og skipta um vinnustellingu.

•

Hæðarstillanlegt skrifborð
Verð frá kr. 124.302

•

Möppuskápur

Verð frá kr. 120.533

•

Hugsaðu um heilsuna - það borgar sig

•

Ingimar Karl
Helgason

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 Stálskip í
Hafnarfirði seldu 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. 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 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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Cycle í Kópavogi
Ólafur Elíasson í Gerðarsafni ásamt fleirum:

Meira en bara
blandari!
• Mylur alla ávexti, grænmeti
klaka og nánast hvað sem er
• Hnoðar deig
• Býr til heita súpu og ís
• Uppskriftarbók og
DVD diskur
fylgja með

Cycle listahátíð verður haldin í
fyrsta skipti í sumar, dagana 13. til
16. ágúst 2015, í Kópavogi. Markmið hátíðarinnar er að bjóða upp á
þverfagleg listaverk eftir alþjóðlegt
listafólk, en margir listamannanna
eru frumkvöðlar á sínu sviði segir
á vef Gerðarsafns. Verk þessi eru
á svæði samtímatónlistar, gjörningalistar, myndlistar, hljóðlistar
og arkítektúr, en þó hverfist listin
alltaf um tónlist. Hátíðin er meðal
þeirra fyrstu er ber á borð þá blómstrandi þverfaglegu senu tónlistar
með öðrum listgreinum. Listamenn,
fræðimenn og áheyrendur taka þátt
í samtalinu gegnum tónleika, uppákomur, vinnustofur og málþing og
virkja þar með alþjóðlegt samstarf
og efla þátttöku almennings í samtímalistasenunni.

Lífstíðareign!
Tilboðsverð kr. 109.990
Með fylgir Vitamix sleif
drykkjarmál og svunta
Fullt verð kr. 137.489
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Fjarðargötu 19, Hafnarfirði

Velkomin á nýtt
rammaverkstæði
og verslun
Úrval tilbúinna
ramma og
myndaalbúma
Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík
Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði,
sími 511-7000, www.innrammarinn.is

Ólafur Elíasson á hátíðinni
Í tengslum við hátðina verður meðal
annars sýnt verk Ólafs Elíassonar
Mirror‘s Tunnel. Hátt í hundrað listamenn, íslenskir sem erlendir, taka þátt
í hátíðinni sem fer að mestu fram í og
við menningarhús Kópavogsbæjar en
einnig víðar í Kópavogi. Af öðrum
listamönnum má nefna Gjörningaklúbbinn, Christinu Kubisch, Jennifer
Walshe, Simon Steen-Andersen, Ensemble Adapter og Skark Ensemble.
Reynt á mörkin
Á sýningunni NEW REALEASE verður
reynt á þolmörk sniðmengis tónlistar
og myndlistar með mismunandi nálgunum myndlistar- og tónlistarmanna,
segir í kynningu á sýningunni á vefsíðu Kópavogsbæjar. Skúlptúr Ólafs
Elíassonar samanstendur af þremur
frístandandi speglum sem mynda
speglagöng en verkið er útgangspunktur tónsmíðar Páls Ragnars
Pálssonar sem verður flutt föstudagskvöldið 14. ágúst af Strengjasveitinni
Skark. Páll Ragnar er Kópavogsbúum
sem öðrum einnig að góðu kunnur
fyrir snilldargítarleik með hljómsveitinni Maus.
Tónlistin líkir eftir eiginleikum
skúlptúrsins þar sem tónbútar speglast
og hreyfast á milli hljóðfæraleikaranna
í rýminu. Áhorfendum er frjálst að
hreyfa sig á meðan á flutningi stendur,
sem gerir þeim kleift að heyra, sjá og
upplifa verkið á mismunandi hátt eftir
staðsetningu í rýminu.
Sjálflýsandi þörungar
Á sýningunni verður einnig sýnt
listaverk þýska myndlistarmannsins
Andreas Greiner, sem í verki sínu
Multitudes tengir saman myndlist,
samtímatónlist, tækni og lífeðlisfræði með sjálflýsandi þörungum.
Náttúrufræðistofa Kópavogs ræktar
nú þörunga fyrir sýninguna en í
tengslum við hana verður fræðslusýning í anddyri Náttúrufræðistofunnar
þar sem gestir og gangandi geta meðal
annars skoðað þörungana í smásjá. Í
Gerðarsafni frumflytur einnig Kammerkór Suðurlands verk eftir norska
tónskáldið Eyvind Gulbrandsen Sur-

Hulda Rós.

Icelandic Love Corporation.

Ólafur Elíasson.

Páll Ragnar.

Þórunn Gréta.

Christina Kubisch.

Jennifer Walshe.

rounded by Strangers, á tónleikum
kórsins í safninu. Verk Eyvinds, sem
unnið var í samstarfi við kórinn, er
innblásið úr sögum kórmeðlima. Eyvind notar sögur þessara einstaklinga
til að búa til verk, sem skapar rými
fyrir sérkenni, sérvisku og sjálfstjáningu. Tónleikarnir fara fram laugardaginn 15. ágúst. Sýningin stendur til
27. september 2015.
Erlend tengsl
Sýningarstjóri sýningarinnar er Dr.
Nadim Samman. Nadim lærði heimspeki við University College London
áður en hann lauk doktorsgráðu í
Listasögu við Courtauld Institute
of Art. Árið 2012 stýrði hann ásamt
Carson Chan fjórða Marrakech tvíæringnum. Verkefni Nadims árið 2014

samanstóðu af m.a. Antarctopia: The
Antarctic Pavilion, fjórtánda Feneyjartvíæringnum í arkitektúr og Treasure
of Lima: A Buried Exhibition sem var
einstök staðarsýning á Kyrrahafseyjunni Isla del Coco. Nadim er annar
tveggja stjórnenda Import Projects,
ritstjóri Near East Magazine og sýningarstjóri hjá Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary.
Cycle listahátíð er haldin í samvinnu við Curated Place og er meðlimur í Moving Classics - European
Network for New Music sem styrkt
er af Creative Europe áætlun Evrópusambandsins. Hátíðin er einnig styrkt
af Kópavogsbæ og Ernst von Siemens
tónlistarsjóðnum og fleiri aðilum.
Miðasala á viðburði hátíðarinnar er
hafin, segir á vef Kópavogsbæjar.

VIÐ PRENTUM

Bækur • Tímarit • Fyrir skrifstofuna • Bæklinga • Kynningarefni • Dagblöð
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Fjölpóstur • Stafræn prentun • Allskonar!
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Prentgripur
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Sími: 59 50 300

www.isafold.is
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Jófríður Hanna Sigfúsdóttir:

„Hlusta á allt nema óperur“
Jófríður Hanna Sigfúsdóttir hefur staðið í ströngu sem formaður Starfsmannafélags Kópavogs. Það hefur hvorki farið fram hjá lesendum þessa
blaðs né þeirra sem almennt fylgjast með fjölmiðlum. Jófríður á fjögur
börn, Bylgju Dögg, Sigfús, Elínu Önnu og Guðrúnu Selmu Steinarsbörn,
en sambýlismaður Jófríðar er Kristinn Jón Kristjánsson. Jófríður er fædd
og uppalin í þvottalaugunum í Laugardalnum í Reykjavík en rekur ættir
sínar á Snæfjallaströnd móðurmegin og í Svarfaðardalinn föðurmegin. Hún
hefur starfað hjá Kópavogsbæ í vel á annan áratug en hún er menntuð
í rekstrarfræðum. Jófríður hefur brennandi áhuga á verkalýsmálum og
myndi hella sér á kaf í þau, væri hún ekki þegar búin að því. Hún liggur
ekki á skoðunum sínum um hvað betur má fara í Kópavogi. Jófríður Hanna
Sigfúsdóttir er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
Hefurðu búið erlendis?
Nei, en oft hvarflað að mér síðustu árin.

En galli?
Óþolinmæði – er að vinna í því máli.

Hver er stærsti sigur þinn?
Að eignast börnin mín.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Snæfjallaströndin

Hver eru þín helstu áhugamál?
Golf, lestur og að sinna fjölskyldunni,
börnum og barnabörnum.

En í Kópavogi?
Golfvöllur GKG

Hver er þinn helsti kostur?
Víðsýni.

Eftirlætis íþróttafélag?
UMF Skallagrímur í Borgarnesi
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?

Samkvæmt síðustu skráningu eru þeir
281.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Sá matur sem ég borða hverju sinni,
drykkurinn er rauðvín.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlistarstefna?

KOMDU
TIL OKKAR
VIÐ GERUM
VIÐ BÍLINN

FAGLEGAR
VIÐGERÐIR

... EÐA LEIGÐU LYFTU OG
GERÐU VIÐ BÍLINN SJÁLF/UR

Jófríður Hanna hefur vakið athygli fyrir festu og áræðni sem formaður
Starfsmannafélagsins.

/ Uppáhaldslag/plata?
Á engan sérstakan uppáhalds tónlistarmann eða tónlistarstefnu – hlusta á
allt nema óperur.
Hvaða bók, lag eða listaverk hefur
haft mest áhrif á þig og hvers vegna?
Bókin bróðir minn ljónshjarta – hún
er svo fallega skrifuð .
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Sjónvarp og bækur. Hlusta á Bylgjuna
í vinnunni á hverjum degi.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir
stór?
Lögfræðingur – ekki öll von úti um það
enn. Er ekki enn orðin stór.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram
að þessu?
Sem barn var ég í sveit í Unaðsdal á
Snæfjallaströnd, vann í Árbæjarbakaríi
í sumarvinnu þegar ég var unglingur, á
skrifstofunni hjá Gunnari Ásgeirssyni
í Reykjavík sem ung kona. Hjá sýslumanninum í Borgarnesi og RARIK í
Borgarnesi þegar ég bjó þar. Hef frá
árinu 2001 unnið á menntasviði Kópavogsbæjar.
Ef þú værir ekki á fullu í verkalýðsmálum, hvað tækirðu þér fyrir
hendur?
Held bara svei mér þá að ég færi á fullt
í verkalýðsmálin.

Vigdís Finnbogadóttir er fyrirmynd.

Hvað er að þínu mati mikilvægast
fyrir Kópavog?
Sem bæjarfélag – að greiða niður
skuldir
Að því sögðu, hvað mætti gera betur
í Kópavogi?
Að bæjarfélagið byggi við þá gæfu að
vera með starfsmannavænni stjórnendur.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðilegastar?
Fæðing barnanna minna og svo samvera með þeim og fjölskyldunni.
En á hinn veginn?
Að missa einhvern mér nákominn.

Hvað kom til að þú fórst í verkalýðsmálin?
Áskorun frá fyrrum formanni starfsmannafélags Kópavogs

Hvað er svo framundan hjá þér?
Vinna vinnuna mína og sinna komandi
kjarasamningagerð fyrir SfK . Ég sótti
um í háskólanám með vinnu í haust,
hef ekki enn fengið svar um það hvort
ég fæ inngöngu.

Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Vigdísi Finnbogadóttur

Lífsmottó:
Lifðu lífinu lifandi – það er svo stutt.

AUÐBREKKU 25 (DALBREKKU MEGIN) – S. 445-5562

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
Hægt er að sjá blaðið á
www.fotspor.is

Öflugur hópur Blika tók þátt í aldursflokkameistaramóti Íslands í sundi á
Akureyri fyir skömmu. 32 kepptu fyrir Breiðablik. Árangur Blika var mjög
góður, bæði einstakra keppenda auk þess sem liðið varð í öðru sæti yfir stigahæstu lið. Þó voru keppendur Blika helmingi færri en hjá Íþróttabandalagi
Reykjanesbæjar sem flest stigin hlaut. Sunddeild Breiðabliks stefnir hærra
og hvetur krakka í bænum til að skrá sig í deildina. Hægt er að prófa æfingar
frítt í eina viku og aldrei of seint að byrja, en æfingar hefjast aftur í ágúst.

ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Skiptum um tímareimar, hjólalegur, spindilkúlur, stýrisenda og
bremsubúnað. Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!
NÝ OG BETRI
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr
mörgum gerðum bíla án þessa
að taka heddin af. Getum borað
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan og
Opel ef spíss slitnar.
Eigum rafmagnstengi
fyrir spíssa og tveggja til
sex pinna skynjara.

Mekka

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 577 6670
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is

Varahlutir og þjónusta í 15 ár
Tækniþjónusta bifreiða - Hjallahraun 4 - 220 Hafnarfjörður

NÝ
VEFSÍÐA
KOMIN
Í LOFTIÐ!

JÚLÍ TILBOÐ!

Á handhægan hátt getur
þú kannað verð eða fengið
tilboð á fjölpóstdreifingum
á nýjum vef Póstdreifingar.

REIKNIVÉL KORT
Reiknaðu
út dreifingarverð
á fjölpósti með
nýrri reiknivél
Póstdreifingar.

Kort sem tengt
er við reiknivélina
sýnir hvaða svæði
eru valin.

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300
www.postdreifing.is | postdreifing@postdreifing.is

