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Lífið um borð í
Ásbirni RE 50

Nýtt hótel við
Grensásveg

Lokunum
gatna mótmælt

Útgerðarbærinn
Reykjavík

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Sýnd í Hafnarborg
Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn
Enn einu sinni býður Gaflaraleikhúsið upp á
vandaða barna- og fjölskyldusýningu
Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið
“Óhætt að mæla með þessari sýningu” Hlín Agnarsdóttir Kastljós

Rætt við
Hjört Gíslason
í Ögurvík
sem segir
borgaryfirvöld
skorta skilning á
sjávarútvegnum
Sjá bls. 8

Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn

31. janúar kl 13.00 og 15:00 Uppselt
7. febrúar kl 13.00 og 15:00 Uppselt
14. febrúar kl 13.00 Uppselt
14. febrúar kl 15.00 Aukasýning
21. febrúar kl 13.00
21. febrúar kl 15.00 Aukasýning

Miðapantanir sími 565 5900

midi.is

Lágt lyfjaverð
Sími 511-0200 - farmasia@farmasia.is

Nýtt sjálfstætt starfandi apótek í Suðurveri

Opið alla virka daga frá 08.00 til 20.00
Opið um helgar:
Laugardaga frá 10-18 - Sunnudaga frá 13-18
Persónuleg og góð þjónusta í nágrenni við þig
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Mótmæla fyrirhuguðum lokunum

M

iðbæjarfélagið, sem eru
samtök hagsmunaaðila í
miðbæ Reykjavíkur, hafa
kvartað formlega til borgaryfirvalda
vegna fyrirhugaðrar lokunar Laugavegar og Skólavörðustígs dagana 10.
–13. mars nk. Í bréfi, sem undirritað
er af Heiðu Láru Aðalsteinsdóttur,
formanni félagsins, segir að safnað
hafi verið ríflega eitt hundrað undirskriftum frá húseigendum og rekstraraðilum á svæðinu, sem allir lýsi sig
eindregið andvígir lokunum gatna.
Í bréfinu segir svo: „Okkar skoðun
er sú að tilgangurinn með þessum
lokunum sé óljós og hefur reynslan
sýnt okkur, eins og t.d. með lokun
gatna á meðan á Airwaves stóð yfir, að

Heiða Lára Aðalsteinsdóttir, formaður Miðbæjarfélagsins.

gangandi vegfarendum fjölgaði ekki
á götunum heldur dróst umferð og
verslun verulega saman við lokunina.“

fundi mannréttindaráðs
Reykjavíkurborgar í vikunni
lagði Hildur Sverrisdóttir,
varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks,
fram fyrirspurn í átta liðum vegna
athugasemda sem Reykjavíkurborg
hafði gert við opinber ummæli starfsmanna borgarinnar, en í fréttum
Ríkisútvarpsins hafði Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar, látið þau ummæli falla
að starfsmönnum borgarinnar hefði
verið veitt „tiltal vegna þess að menn
hafa kannski farið offari í umræðunni“.
Hildur spyr meðal annars hvað sé lagt til
grundvallar þegar ummæli eru flokkuð
með þessum hætti sem „haturðsorðræða“ og hvort mat borgarinnar í því
efni sé í samræmi við viðmið laga.
Jón Magnússon hæstaréttarlögmaður hefur látið til sín taka í umræðu
um þetta mál og segir meðal annars:
„Hugsið ykkur. Við búum í þjóðfélagi

Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri
Reykjavíkurborgar.

Hildur Sverrisdóttir, varaborgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks.

þar sem þessi vinnuveitandi Reykjavíkurborg hefur fólk á launum við að
fylgjast með því sem starfsfólk borgarinnar er að gera í frítíma sínum.“ Hann
segir að fólki beri vitaskuld að gæta
hófs í orðavali og framsetningu, en með

þessu sé beinlínis verið að takmarka
tjáningarfrelsi, sem sé varið af stjórnarskrá. Hann segir það óhæfu og að
það eigi ekki að líðast að starfsfólki sé
ógnað vegna þess að það hafi skoðanir
og tjái þær.

Nýtt hótel við Suðurlandsbraut

Fyrsti áfangi hótelbyggingarinnar.

Nýtt hótel við Grensásveg
Á
fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar 20.
janúar sl. var lögð fram umsókn um
breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar
númer 1 við Grensásveg. Í tillögunni
felst heimild til að reisa hótel á lóðinni og að bílastæðum verði fækkað.

Starfsmönnum veitt
tiltal vegna ummæla
Á

Fyrir liggja meðfylgjandi teikningar
arkítektastofunnar Batterísins að
nýrri hótelbyggingu á umræddri lóð,
en byggingarnar sem fyrir eru hýstu
áður skrifstofur Hitaveitu Reykjavíkur.
Afgreiðslu málsins var frestað á fundinum.

A

uglýst hefur verið nýtt
deiliskipulag lóðarinnar á
Suðurlandsbraut númer 18,
en í því húsi voru áður höfuðstöðvar
Olíufélagsins Esso. Til stendur að reisa
viðbyggingu við húsið og breyta því í
hótel. Fyrirhugaða stækkun, sunnan
núverandi húss, má sjá á myndinni.
Húsið er í eigu eignarhaldsfélagsins
Festis, sem er í eigu hollenska félagsins
Samskip Management Team Partners
BV.

MYND VIKUNNAR

M

ynd vikunnar tók Magnús Lyngdal Magnússon
í Slippnum. Tryggvi Gunnarsson bankastjóri
hvatti til byggingar slipps í Reykjavík í byrjun

Svona er áformað að hótelið líti út eftir annan áfanga.

Elstu Reykvíkingarnir
Í

árslok voru 38 Íslendingar á lífi
eitt hundrað ára og eldri, 14
karlar og 24 konur. Elstu Reykvíkingarnir eru Jensína Andrésdóttir,
106 ára, Guðrún Straumfjörð, 104
ára, og Sigríður Isaksen, 103 ára. Á

síðunni Langlífi, sem Jónas Ragnarsson heldur úti á fésbókinni, segir að
árgangarnir eftir 1916 séu sterkir og
búast megi við því að á næstu árum
fari fjöldi hundrað ára og eldri yfir
fimmtíu í fyrsta sinn.

síðustu aldar, en hann sá í hendi sér þörfina fyrir dráttarbraut. Slippfélagið var loks stofnað 15. mars 1902 og þarna
hefur Slippurinn verið alla tíð síðan.
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FORYSTUGREIN

AF NETINU

Fleyg ummæli

Sjávarútvegurinn
þarf athafnarými

Í

blaðinu í dag er rætt við Hjört Gíslason í Ögurvík um útgerðina í
borginni. Þar nefnir hann að líklega sé ekkert mannvirki mikilvægara
borginni en einmitt höfnin, en hann segir borgaryfirvöld skorta
skilning á þörfum sjávarútvegsins. Of mikil íbúðabyggð sé komin nærri
gömlu höfninni og samgöngur heftar milli Örfiriseyjar og Sundahafnar.
Rétt er að taka undir þessi sjónarmið. Þegar núverandi aðalskipulag
var kynnt á síðasta kjörtímabili var einkum gagnrýnt að flugvöllurinn
skyldi víkja, án þess þó að hugsað væri fyrir flugsamgöngum annars
staðar. Í rauninni er mun alvarlegra að aðalskipulagið gerir ekki ráð
fyrir neinum nýjum hafnarmannvirkjum eða aðstöðu fyrir hafnsækna
starfsemi. Framtíðarathafnarými útgerðar og fiskvinnslu í Reykjavík er
því mjög af skornum skammti.
Hér þarf að snúa við blaðinu og huga að nýju athafnasvæði þeirrar
atvinnugreinar sem gerði Reykjavík að því sem hún varð. Vel mætti hugsa
sér að norðan olíutankanna í Örfirisey rísi ný fiskiskipahöfn á næstu árum,
en á Hólmasundi, milli Örfiriseyjar og Akureyjar, eru miklar grynningar
og því tilvalið að búa til nýtt land. Í raun ætti hvergi að vera betra að reka
útgerð og fiskvinnslu en hér í höfuðstaðnum, þar sem öll þjónusta er til
staðar. Borgaryfirvöld ættu beinlínis að stefna að því að laða til sín öflug
fyrirtæki í sjávarútvegi.
Björn Jón Bragason

Við erum smáþjóð sem hugsar eins og stórþjóð.
- Gunnar Dal 1923–2011 rithöfundur
og heimspekikennari í Reykjavík.

Heilsugæslan
Seltjarnarnesi og
Vesturbæ opnuð eftir
gagngerar breytingar

H

eilsugæslan Seltjarnarnesi
og Vesturbæ er nú flutt tilbaka á Suðurströnd 12 eftir
að hafa verið starfrækt í rúmlega eitt
ár á Landakoti á meðan gagngerar
endurbætur fóru fram á húsnæði
stöðvarinnar.
Eftir rúmlega 30 ára starfsemi í
húsinu var kominn tími á endurbætur, að utan jafnt sem innan. Fyrir
nokkrum árum var ráðist í viðamiklar
utanhússviðgerðir og strax var ljóst að

ekki yrði farið í endurbætur innanhúss
öðru vísi en að færa starfsemina annað
á meðan.
Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ er hverfisstöð sem þjónar tæplega 16 þúsund Seltirningum og Vesturbæingum. Svæði stöðvarinnar nær
yfir Seltjarnarnes og Vesturbæ Reykjavíkur sunnan Hringbrautar, þ.m.t. er
allt háskólahverfið og Skerjafjörður. Að
auki veitir stöðin fimm grunnskólum á
svæðinu heilsugæsluþjónustu.

HÚSIN Í BÆNUM

Milli Örfiriseyjar og Akureyjar mætti hugsa sér framtíðarhöfn fyrir sjávarútveginn
í borginni.

Berufsverbot
(Atvinnubann)

S

ú var tíðin að vinstri menn fóru
hamförum yfir því sem kallað
var Berufsverbot sem beita átti
í Þýskalandi gagnvart fólki með óæskilegar skoðanir að mati valdhafa. Við
frjálslyndir hægri menn vorum þeim
heldur betur sammála og tókum upp
baráttuna gegn þessum ófögnuði á
grundvelli tjáningarfrelsisins.
Nú er öldin önnur og vinstra fólkið
hefur fjarlægst fyrri stefnumál um að
fólk fái að segja það sem það vill án
þess að eiga atvinnumissi á hættu.
Á dögunum voru borgarstarfsmenn
skammaðir og áminntir af skoðanalögreglu Dags B. Eggertssonar og félaga
vegna skoðana sinna.
Hugsið ykkur. Við búum í þjóðfélagi
þar sem þessi vinnuveitandi Reykjavíkurborg hefur fólk á launum við að
fylgjast með því sem starfsfólk borgarinnar er að gera í frítíma sínum. Sams
konar starfshættir og leyniþjónusta
Stalíns og Hitlers, KGB og Gestapo
viðhöfðu á sínum tíma.
Fólki ber að gæta hófs í orðavali og
framsetningu en það er óásættanlegt
að takmarka tjáningarfrelsið umfram það sem stjórnarskrá og hegningarlög kveða á um. Þetta atferli
vinstri stjórnar Reykjavíkur að standa

í persónunjósnum að næturþeli er
óásættanlegt brot á mannréttindum
starfsmanna Reykjavíkur.
Hvað ætlar vinstri meiri hlutinn
síðan að gera? Reka þá sem tjá skoðanir
sem vinstra liðinu er ekki að skapi. Er
það ekki „berufsverbot“ eða atvinnubann? Hvað með það ef aðrir taka við
sem telja aðrar skoðanir óæskilegar á
þá að reka annan hóp starfsfólks?
Það er óhæfa og á ekki að líðast að
starfsfólki sé ógnað vegna þess að það
hefur skoðanir og tjáir þær. Það eru
fasísk og/eða kommúnísk lögregluríki
sem njósna um hvað starfsfólkið er að
gera í frítíma sínum og hóta fólki uppsögn vegna skoðana sinna.

Hraðfrystihúsið
á Kirkjusandi
rið 1950 fengu útgerðarfélög
Tryggva Ófeigssonar, Júpíter
og Mars, úthlutað lóðum á
Innri-Kirkjusandi. Þar var reist hraðfrystihús sem tók til starfa sumarið
1956, en á þeim tíma var ráðgert að
reisa mikla höfn við Kirkjusand. Í aðalhúsinu voru handflökun og vinnslulínur á fyrstu hæð, flökunarvélar og
vinnslulínur á annari hæð. Á þeirri
þriðju var netaverkstæði, trésmíðaverkstæði og verbúð með mörgum
herbergjum sem leigð voru út til
gistingar í lengri eða skemmri tíma. Í
risinu voru geymslur, en þar var einnig
aðstaða sem var leigð út til listamanna,
sem undu sér vel þar vegna útsýnisins.
Framleiðsla á Kirkjusandi var mikil,
einkum af karfaflökum og síld. Á árunum eftir 1960 var húsið oftast í
öðru sæti, næst á eftir Ísbirninum,

með bolfiskframleiðslu og stöku sinni
í fyrsta sæti þegar síld var talin með.
Sem dæmi má nefna að árið 1963
framleiddi frystihúsið 3380 tonn af
frystri síld.
Eftir gosið í Vestmannaeyjum
1973 keypti Ísfélagið hf. frystihúsið á
Kirkjusandi, en seldi það Kirkjusandi
hf. (SÍS) ári síðar. Ögurvík hf. keypti
þriðjung hlutafjár í Kirkjusandi árið
1975. Frystihúsið var starfrækt til 1987
er Samband íslenskra samvinnufélaga
keypti það og lét endurbyggja sem
skrifstofuhúsnæði fyrir Sambandið
og deildir þess. Landsbankinn eignaðist húsið við fall Sambandsins, en
Íslandsbanki keypti það loks undir
höfuðstöðvar sínar og flutti þangað
árið 1995.
Heimild: Saga Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna.
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g trúi ekki á hið einlæga
tillitsleysi reykingafólks
nema að takmörkuðu leyti. Það
orsakast af tveimur persónulegum
ástæðum, annars vegar
þeim að upplifa það
að vera ófrísk og hins
vegar að eiga barn. Það
að hafa gengið inn og
út af barnaspítalanum og kvennadeildinni, ýmist ófrísk eða með
ungabarn, gegnum reykjarmökk
reykingafólks sem fyrir alla muni
vill ylja sér við anddyrin í skjóli
frá veðrum og vindum hefur
fengið mig til þess að hugsa þetta
dæmi upp á nýtt. Reykingafólk
er ekki einlægt í tillitsleysi sínu.
Því er einfaldlega alveg sama.
Það er ályktun sem ég dreg af því
að hafa margsinnis þurft að gera
athugasemd í þessa veru við reykingafólk og uppskorið furðuleg
viðbrögð.
- Diljá Mist Einarsdóttir í pistli
á Deiglunni, 27. janúar sl.

N

ýjustu rannsóknir sýna að
íslenska krónan (þessi sterka
og stöðuga!) kostar þjóðarbúið
og heimilin í landinu
yfir 200 milljarða króna
á ári í aukakostnað.
Íslensk heimili þurfa
að greiða um sjöfalda
vexti af lánum sínum miðað við
nágrannalöndin sem hefur leitt
til þess að vextir eru orðnir stærsti
kostnaðarliður heimilanna, á
undan matvöru. Slíkt þekkist ekki
í nágrannalöndum okkar.
- Thomas Möller
á Hringbraut, 26. janúar sl.

H

Á

Höfundur er
Jón Magnússon,
hæstaréttarlögmaður

É

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

áskóli Íslands er eini skóli
landsins sem kennir erlend
tungumál á háskólastigi og þar
fer fram frábært starf. Nemendur
læra málfræði tungumálsins og
einnig er lögð mikil áhersla á
menningu landanna, söguna,
bókmenntafræðina, landafræðina
og svo lengi mætti telja.
Deild erlendra
tungumála á samt
undir högg að sækja.
Hugvísindasvið fær
ekki nægilegt fjármagn.
Í dag er háskólanám metið eftir
flokkum og fær hvert svið ákveðið
fjármagn út á hverja einustu einingu sem nemandi klárar innan
greinarinnar. Fáir sækja nám í
tungumálum og því fær deildin
ekki mikið af peningum.
Nauðsynlegt er að vekja athygli
á mikilvægi kennslunnar, og
endurskoða reikniflokkana. Ég
hef gert mitt allra besta þetta árið
til að vekja athygli á mikilvægi
erlendra tungumála. Ég mun ekki
hætta því. Því einsleitur heimur er
leiðinlegur og enskan er ekki nóg.
- Kristjana Vigdís Ingvadóttir
í pistli á Vísi, 26. janúar sl.

K

aupmáttur launa hefur ekki
aukist jafn mikið á tímabilinu janúar til desember
á neinu því ári sem
Hagstofan hefur tölur
yfir. Ná tölur yfir
vísitölu kaupmáttar
aftur til ársins 1989. Og það sem
meira er, þetta er annað árið í
röð sem við sjáum gríðarlega
kaupmáttaraukningu. Árið 2014
hækkaði vísitala kaupmáttar launa
um 5,8% á þessu tímabili og þarf
að fara aftur til ársins 1998 til að
finna meiri hækkun á vísitölunni,
en á tímabilinu janúar til desember það ár hækkaði vísitala
kaupmáttar launa um 6,5%.
- Sigurður Már Jónsson
á mbl.is, 23. janúar sl.

*Línugjald ekki innifalið.

Nánar á siminn.is

Sjáðu allt sem er í Heimilispakkanum!
Nýttu þér möguleikana á að stjórna fullkomlega hvernig þú nýtur alls þess frábæra efnis sem SkjárEinn hjá Símanum hefur
að bjóða – og þú missir aldrei af neinu! SkjárEinn hjá Símanum með Forsýningar, Frelsi, Tímaflakk og fleiri þægindi fylgir
með í Heimilispakkanum. .
Þú getur meira með Símanum

Hringdu núna í 800 7000 eða opnaðu Netspjall á siminn.is til að klára málið!

6

30. janúar 2016

ÚTGERÐIN Í BORGINNI

Brim hf.

B

rim hf er stofnað 1998 sem
Útgerðarfélagið Tjaldur ehf.
þegar þeir feðgar, Kristján
Guðmundsson, Hjálmar Kristjánsson
og Guðmundur Kristjánsson, skiptu
upp rekstri sínum á Rifi. Guðmundur
var þá fluttur til Reykjavíkur og tók
alfarið við rekstri Útgerðarfélagsins
Tjalds ehf. Félagið var frá upphafi til
húsa að Tryggvagötu 11 í Reykjavík en
fluttist inn á Bræðraborgarstíg 16 árið
2007. Árið 2005 var nafni Útgerðarfélagsins Tjalds ehf. breytt í Brim hf.
Í upphafi gerði félagið út einn línubát, Tjald SH 270. Báturinn stundaði
línuveiðar og landaði aflanum ýmist
ferskum á fiskmarkaði eða frystum á
erlenda markaði. Starfsmenn félagsins
voru í upphafi um 20. Tjaldur keypti
sjávarútvegsfyrirtækið Básafell hf. árið
1999 og seinna var það sameinað Tjaldi
(Brim hf. ). Við þessi kaup hóf félagið
rekstur togara og gerði út tvo rækjufrystitogara, Eldborgu RE og Orra ÍS
og línubátinn Tjald SH. Félagið hætti
rekstri rækjuskipanna á árunum 2002

Guðmundur í Nesi RE 13 er frystitogari, smíðaður í Noregi 2000. Hann er 66 m á lengd
og vegur 2564 brt

Kleifaberg RE 70 hét upphaflega Engey RE 1 og var í eigu Ísfells hf., útgerðarfyrirtækis
Einars Sigurðssonar. Hraðfrystistöðin í Reykjavík gerði skipið út frá og með árinu 1984,
en hún rann síðar inn í Granda. Skipið var enn síðar selt til Þormóðs ramma – Sæbergs í
Ólafsfirði. Nýir eigendur gáfu því nafnið Kleifaberg laust fyrir aldamótin.

til 2003. Skömmu síðar var frystitogarinn Guðmundur í Nesi RE 13 keyptur
og kom hann til félagsins í ársbyrjun
2004. Togarinn er sérhæfður til grálúðuveiða.
Árið 2004 keypti félagið í samvinnu
við KG fiskverkun á Rifi, Útgerðarfélag Akureyringa (ÚA). Í framhaldi
var ÚA sameinað Brimi árið 2005. Í

dag er Brim með víðtæka starfsemi
í sjávarútvegi á Íslandi. Það gerir út
frystitogarana Brimnes RE 27, Guðmund í Nesi RE 13 og Kleifaberg RE 70
og dragnótarbátinn Sólborgu RE 270.
Brimnes var aflahæstur íslenskra
frystitogara á síðasta ári með tæp 12
þúsund tonn. Næstur á eftir honum kom
Kleifaberg með rúm 11 þúsund tonn.

Brimnes RE 27 er frystitogari, smíðaður í Noregi 2003. Hann er ríflega 70 m langur og
2880 brt.

HB Grandi hf.

G

randi hf. var stofnaður árið
1985 við sameiningu Bæjarútgerðar Reykjavíkur og Ísbjarnarins hf. Þá varð til eitt af stærstu
sjávarútvegsfyrirtækjum landsins, en
þremur árum síðar seldi Reykjavíkurborg hlut sinni í Granda til hóps kaupenda undir forystu Árna Vilhjálmssonar. Árni varð stjórnarformaður
félagsins við svo búið og gengdi því
embætti til æviloka, eða í 25 ár samfleytt.
Árið 1990 gekk Hraðfrystistöðin í
Reykjavík einnig inn í félagið, en HB
Grandi varð síðan til við samruna
Granda og Haraldar Böðvarssonar á
Akranesi árið 2004. Sama ár voru Tangi
hf. og Svanur RE 45 ehf. sameinaðir
HB Granda.
HB Grandi gerir út fjóra ísfisktogara
og sjá þeir báðum botnfiskvinnslum
félagsins fyrir afla til vinnslu. Þeir eru
vel tækjum búnir og veiða botnfisk,
aðallega karfa, ufsa og þorsk. Þá gerir
félagið út þrjú uppsjávarskip og sjá þau
uppsjávarvinnslum félagsins á Vopnafirði og á Akranesi fyrir afla. Skipin
eru sérhæfð í að veiða uppsjávarfisk:
makríl, síld, loðnu og kolmuna. Frystitogarar HB Granda eru þrír talsins og
veiða einkum grálúðu, karfa, þorsk,
ýsu, ufsa, gulllax og makríl, auk ýmissa annarra fisktegunda. Aflinn er
stærðarflokkaður og ýmist flakaður

Þerney RE 101 er frystitogari, smíðaður í Kristiansund í Noregi árið 1992, vegur 1899 brt
og er rétt rúmir 64 m á lengd.
Ásbjörn RE 50 er ísfisktogari. Smíðaður árið 1978 í Flekkefjord í Noregi. Hann vegur 652
brt og er 49,86 m á lengd.

Ottó N. Þorláksson RE 203 er ísfisktogari smíðaður í Garðabæ árið 1981. Hann er 66,8
m og 879 brt.

eða frystur heill um leið og hann
kemur um borð.

Hjá fyrirtækinu eru unnin um 950
ársverk til sjós og lands.

Örfirisey RE 4 er frystitogari, smíðaður í Kristiansund í Noregi 1988, vegur 1845 brt og
er 64,5 m á lengd.
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Þrjár
milljónir
matarskammta
á dag
Spjallað við Hjört Gíslason,
útgerðarmann í Ögurvík

H

lutafélagið Ögurvík er
stofnað í Reykjavík árið
1971 og gerði lengi út ísfisktogarana Ögra og Vigra. Árið 1985
keypti félagið togarann Ingólf Arnarson og breytti í frystitogara sem fékk
nafnið Freri. Ísfisktogararnir Ögri og
Vigri voru seldir árið 1992, en sama
ár kom til landsins nýr frystitogari,
Vigri RE 71, sem félagið lét smíða í
Noregi. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna seldi afurðir Ögurvíkur fram til
ársins 1992 er félagið kom upp sinni
eigin söludeild. Ég leit inn til Hjartar
Gíslasonar, framkvæmdastjóra Ögurvíkur, á skrifstofu félagsins á horni
Skólavörðustígs og Týsgötu.
„Við höfum verið hér í Reykjavík
alla tíð. Upphafið var í síldarbátum
1964, en 1971 hófum við að gera út
togara. Síðan eignumst við frystiskipið
Frera og loks er byggt nýtt skip 1992,
Vigri RE 71. Nú erum við með allan
okkar kvóta á því skipi og hann er
þriðji aflahæsti frystitogari flotans.
Við seljum allar okkar afurðir sjálfir
og vorum frumherjar í því árið 1992
er við gengum úr Sölumiðstöðinni.
Við sáum fleiri ókosti við sameiginlegt
markaðsstarf en kosti.“

seljum við til Flúðafisks sem flytur þá
þurrkaða til Nígeríu. Það munu hafa
verið norskir trúboðar sem höfðu með
sér skreið á sínum tíma til Nígeru. Þeir
komu þarlendum upp á bragðið með
að borða þurrkaðan þorsk, en að eru
bara kristnir íbúar Nígeru sem borða
hann. Svona er sagan víða. Þannig
borða þeir saltfisk í Angóla, en það
lærðu þeir af Portúgölum, sem voru
nýlendurherrar þar.“
- Þú minntist á Rússlandsmarkað, en
hart hefur verið deilt um viðskiptabannið að undanförnu. Hver er þín
skoðun á því máli?
„Við höfum alltaf átt góð samskipti
við Rússa. Það er miklu mikilvægara
að vera í samskiptum við þjóðir en
leggja á viðskiptabann. Viðskiptabönn

VIÐTAL

Gísli Jón Hermannsson 1932–2014 stofnandi Ögurvíkur. Hann var skráður framkvæmdastjóri félagsins allt til ársloka 2013.

Hjörtur Gíslason, framkvæmdastjóri Ögurvíkur.

hafa tilhneigingu til að byrja smátt, en
vara síðan mjög lengi. Við höfum líka
dæmin fyrir okkur um það hvernig
viðskiptabönn hafa styrkt einræðisherra í sessi, eins og til dæmis á Kúbu
og í Líbýu. Þetta er því mjög misráðið.
Rússarnir geta hæglega sótt fiskinn
annað – til Kína og Víetnam – og
þannig verður mun erfiðara að endurheimta þessa markaði. Við höfum
notið sérstakrar velvildar í Rússlandi
og alltaf haft aðgang að ráðamönnum
þar í efstu röðum. Viðskiptabannið
er stílbrot á okkar utanríkisstefnu og
þjóðartekjur lækka. Talað er um að
tapið af banninu sé um þrír til átján
milljarðar á ári fyrir þjóðarbúið.
Segjum að það séu tíu milljarðar, það
eru þá orðnir fimmtíu milljarðar eftir
fimm ár. Rússar eru sterkasti kaupandi á makríl og tóku hann allan. Mun
minna fæst fyrir makrílinn í Egyptalandi eða Nígeríu sem dæmi.“

Skaðlegt viðskiptabann

- Hver eru ykkar helstu markaðslönd?
„Við seljum þorsk og ýsu á Englandsmarkað, karfa og fleiri tegundir
til meginlandsins, til Spánar og Portúgals og grálúðu til Tævan, svo dæmi
sé tekið, og svo seldum við makrílinn
til Rússlands og Úkraínu. Hausana

Vigri RE 71 er smíðaður í Flekkefjord í Noregi 1992.

Mynd: Þormar Vignir.

Bæta þarf samgöngur

- En eftirspurnin almennt, er hún
frekar að aukast?
„Evrópa er að grána. Eldra fólk
kaupir frekar fisk og eru almennt betur
stæðir kaupendur. Með hærri aldri
vilja menn eitthvað léttara í magann.
Það er frekar aukin eftirspurn en hitt.
Fiskurinn styrkir frekar stöðu sína.“
- Þið hafið kosið að gera út frá Reykjavík, en nú hefur þrengt töluvert að
sjávarútvegnum við gömlu höfnina.
„Það er orðin breytt stemning þar
og íbúabyggð komin ansi nærri. Það
þarf að vera armslengd þarna á milli
svo friður eigi að haldast, því ef það
verður ágreiningur munu íbúarnir
hafa yfirhöndina. Þá hefur ekki verið
mikið gert til að bæta samgöngur á
þessu svæði og til stendur að setja
vinkilbeygju á Kalkofnsveg og Geirsgötu sem mun torvelda flutninga í
Sundahöfn. Samgöngur um þetta

svæði eru gríðarlega mikilvægar. Á
hverjum degi er landað að meðaltali
þremur milljónum matarskammta í
Reykjavíkurhöfn, ef við reiknum það
út frá aflaheimildum skipa sem eru
gerð út héðan. Leiðin milli Sundahafnar og gömlu hafnarinnar er því
mjög mikilvæg. Helst þyrftu að vera
undirgöng sem opnuðust hjá Hörpunni þannig að umferðin kæmist
óhindrað framhjá miðbænum.“

Lítill skilningur
á sjávarútvegnum

- Það mætti því segja að skilning skorti
á mikilvægi hafnarinnar?
Líklega er ekkert mannvirki jafnmikilvægt borginni og einmitt höfnin.
Það er bara þannig. Hún er einn af
þessum grunnþáttum og það er erfitt
að hugsa sér hvernig borgin hefði
þróast hefði ekki verið höfn hérna.
Allur innflutningur og útflutningur
fer fram um Sundahöfn. Við finnum
það að hjá Faxaflóahöfnum er áhugi
og skilningur á þessum málum, en
í borgarstjórn virðast menn bara sjá
fyrir sér litla báta við veitingastað.“
- En þið kjósið að vera með skrifstofur
ykkar í gamla bænum?
„Við höfum verið með skrifstofur
hér í miðbænum frá því árið 1971.
Þá var allt á þessu svæði, bankarnir,
tryggingafélögin og öll verslun og
þjónusta. Nú er þetta orðið dreift víða,
en við höldum tryggð við miðbæinn
og munum vera hér áfram.“
- Og aðgengið er orðið ansi erfitt að
bænum.
„Það er stöðugt þjarmað að bílum.
Þetta er nú samt leið fólksins til að
komast í bæinn, en borgaryfirvöld
sýna þessu ekki skilning. Það er eins
og þeir sem eru kosnir til embætta
hér í borginni líti ekki svo á að þeir
séu að þjóna fólkinu. Þeir hafa bara
sína sýn og sína sérvisku á málin og
hún skal verða ofan á, hvað sem tautar
og raular.“
bjb

ÚTSALA
Þúsundir fermetra af flísum með
20%-70% afslætti
Verðdæmi:
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2
Tarkett viðarparket eik 3 stafa kr. 3990.- m2
Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
WC innb. kassi/skál/seta kr. 39.700.- m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...
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Lífið
um borð

VIÐTAL

Rætt við Jón Ragnar Ríkharðsson,
háseta á Ásbirni RE 50

J

ón Ragnar Ríkharðsson sjómaður
ritar reglulega pistla hér í blaðið,
en hann hefur vakið athygli
fyrir áhugaverð innlegg í þjóðmálaumræðuna. Hann er fæddur og uppalinn hér í borg, kvæntur, fimm barna
faðir og afi. Ég greip tækifærið meðan
Jón Ragnar var í landi á dögunum og
við fengum okkur kaffi saman. Mér lék
fyrst af öllu forvitni á að vita hversu
lengi hann hefði verið til sjós.
„Ég byrjaði á sjónum eftir að skyldunámi lauk árið 1981 og var fyrst á
Hafþóri RE 40, skipi Hafrannsóknarstofnunar. Síðar var ég á netavertíðum
víða og alls kyns veiðum, enda ekkert
vandamál að fá pláss á þeim árum.“

Meiri fagmennska en áður

- Það hafa orðið ansi miklar breytingar
á þessum tíma?

„Tæknin hefur breyst og það er
miklu minna rifrildi en áður. Þegar
ég var að byrja voru ekki komnir
aflanemar. Skipstjórinn þurfti því að
hafa tilfinningu fyrir því hversu mikið
væri komið í trollið og treysta á eigið
innsæi hvernig það lá. Nú sér skipstjórinn strax ef leggir slitna. Það eru
líka komnir þyngri hlerar sem stýra
trollunum betur.
Meðferð á fiski hefur stórbatnað og
hugarfarið er allt annað í þeim efnum.
Áður var bara leyst frá og sturtað niður.
Nú mega þetta ekki vera nema að hámarki sex tonn af þorski og þess gætt
að fiskurinn kremjist ekki. Þá er hugað
miklu betur að fisknum í aðgerð nú
en áður og honum er komið sem fyrst
ofan í lest þar sem hann er ísaður. Þetta
er orðinn miklu meiri fagmennska en
áður var. Þá hendir það varla lengur

Mynd: Þormar Vignir.

að trollið rifni, en fyrir vikið fer okkur
fækkandi sem búum yfir kunnáttu í
netaviðgerðum.
Þegar ég var að byrja var komin á
hjálmskylda. Gömlu karlarnir vildu
samt bara vera með sixpensara. Þeir
sögðu gjarnan að við yngri mennirnir
værum eins og leikskólabörn í
pollagöllum, en sjálfir voru þeir í
stökkum. Þetta voru líka lengri útlegur

LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:
Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

hérna í gamla daga. Sú saga var sögð
af því þegar skipstjóri nokkur spurði
skipverjana á aðfangadagskvöld, hvað
hefði nú gerst um jólin. – „Í fyrra
misstum við trollið,“ svaraði einn
þeirra. – „Svona eiga menn að vera!“
sagði skipstjórinn að bragði.“
- Og þetta hefur verið mjög slítandi
vinna hér áður fyrr?
„Jú, sérstaklega áður en vökulögin
voru sett. Ég man eftir körlum sem
höfðu verið á sjó fyrir þann tíma og
heyrði af þessu ýmsar sögur. Einn
þekktasti sjómaður 19. aldar, Stjáni
blái, drukknaði 48 ára, en hans var
minnst sem öldungs, hvítum fyrir
hærum. Gamall maður langt um aldur
fram.“

Sérstakt samfélag

- Hvernig er lífið um borð?
„Þetta er sérstakt samfélag um borð,
enda eru menn í lokuðu umhverfi. Sjómenn hafa oftast fallegt og gott hjartalag bakvið þykkan skrápinn. Menn eru
í svo nánum samskiptum að þeir geta
ekki falið neitt. Gömlu karlarnir voru
flestir harðir en líka mjúkir inni á milli.
Ég man eftir einum sem grét reglulega
þegar hann minntist ömmu sinnar, en
kerlingin var sú eina sem skyldi hann.
Menn sýndu þessu skilning um borð.
Jú, það er næmni og mýkt í bland við
hörkuna.“

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.
ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!
BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.

mammaveitbest.is
Ásbjörn RE 50.

- Og karlinn í brúnni, hann ræður öllu?
„Já, og það má segja skemmtilega
sögu af því. Einu sinni um 1970 var
róttækur stúdent ráðinn háseti á
togara. Hann ræddi mikið um það
við skipverjana að þetta gengi ekkert
að skipstjórinn réði öllu, það ætti að
vera lýðræði um borð! Skipverjarnir
hvöttu strákinn til að fara upp í brú og
reifa þessar hugmyndir við skipstjórann, sem hann og gerði. Skipstjórinn,
sem var af gamla skólanum, hlustaði á
strákinn, en mælti ekki orð frá vörum.
Þegar strákurinn kom niður aftur voru
skipverjarnir að vonum spenntir að
heyra af viðbrögðum skipstjórans.
Stúdentinn var nú eiginlega bara á því
að skipstjórinn hefði tekið þessu vel.
Ekki leið á löngu uns skipstjórinn kom
niður í lúkar æfur af reiði og mælti:
„Ef þetta gerist aftur þá verðið þið allir
reknir!“ Hann beindi síðan máli sínu
að stráknum og sagði: „Og ÞÚ – ÞÚ
kemur aldrei aftur hingað um borð!“
- En það eru ekki margar konur sem
leggja sjómennskuna fyrir sig?
„Konur hafa yfirleitt ekki líkamlega
burði til að vera til sjós, en þær geta
þó nýst í ýmis störf í skipum, svo sem
í aðgerð og víst er að körlunum þykir
vænt um að hafa konur um borð.
Sjómennskan útheimtir líkamlega
hreysti, enda þurfa menn að geta tekið
vel á við líkamlega vinnu í miklum
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Mynd: Þormar Vignir.

veltingi. Ég var einu sinni með konu á
frystitogara, en hún var í vinnslunni,
við flökun og pökkun. Ég mæli eindregið með því við konur, sem hafa á
því áhuga, að reyna fyrir sér til sjós.“

Úr sjómennsku í smíðina

- Þú hættir til sjós um tíma?
„Mér fannst ég ekki hafa nógu góðar
tekjur á sjónum og heyrði af því að það
væri mikið að gera í smíðinni. Ég sótti
um sem nemi og vann við húsasmíðar
frá 1999 til 2008. Ég fór fljótlega að
vinna sjálfstætt og var í uppsteypu og
ýmsum verkum. Síðan fór að hægja á

íbúðasölu og ekki bjart framundan svo
ég fór aftur á sjóinn og réði mig sem
háseta á Ásbjörn RE 50 sem er gerður
út af HB Granda. Ég hélt í fyrsta túrinn
minn 27. september 2008, nokkrum
dögum áður en efnahagsófarirnar
hófust. Þarna hef ég verið síðustu átta
árin og við erum fimmtán í áhöfn. Þetta
er ágæt vinna og föst rútína sem ég
kann.“
- Þú segir gjarnan í pistlum þínum frá
ýmsu sem hefur hent þig á lífsleiðinni.
Hvernig myndirðu lýsa sjálfum þér?
„Ef eitthvað einkennir mig þá er það
þrjóskan og ég hef alltaf verið afskap-

lega sjálfstæður í skoðunum. Ég hef
gert mistök á ævinni, en tel mig hafa
lært af þeim. Ég hef aldrei viljað þiggja
neitt af öðrum og þegar ég var án atvinnu um nokkurra vikna skeið gat
ég ekki hugsað mér að þiggja bætur.“

Heimspekin heillar

- Hvernig verðu helst frítímanum til
sjós?
„Ég les mikið um borð, mest um
stjórnmál. Ævisaga Ólafs Thors er í
uppáhaldi hjá mér. Líka ritgerðarsafn
Birgis Kjaran, Til varnar frelsinu. Svo
les ég undantekningarlaust í Nýja

testamentinu áður en ég fer að sofa.
Þar finnur maður oftar ekki svör við
áleitnum spurningum. Ég næ mér líka
oft í heimspekibækur á bókasafninu.
Sókrates er í mestu uppáhaldi hjá mér.
Lipur talandi hans og víðsýn hugsun
heillar mig og hún á erindi við nútímamenn. Forngrikkir héldu í heiðri góða
siði og gildi sem virkuðu vel. Svo komu
sófistarnir og héldu því fram að viskan
væri öll innra með manninum. Sófistarnir minna mig á róttæklinga nútímans, sem hafna gömlum og góðum
gildum og vilja ganga gegn kristninni
– og kerfinu eins og það leggur sig.

Tæki til vetrarþjónustu

Sófistarnir gerðu eins og róttæklingar
samtímans, þeir þögguðu niður í andstæðingum sínum og öll brögð voru
leyfileg. Róttæklingarnir núna eru af
sama sauðahúsi og beita hreinni og
klárri skoðanakúgun. Tilgangurinn
helgar meðalið, enda telja þeir sig hafa
höndlað hina einu sönnu visku. Það
eru stór mistök heimspekinnar að kalla
Karl Marx heimspeking. Hann taldi sig
hafa fundið eilífa visku og vildi þröngva
henni upp á fólk. Sósíalisminn gengur
ekki upp nema þú eyðir öllum sem ekki
aðhyllast hann.“
bjb
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Sólskálar
Svalaskjól
Gluggar og hurðir

Þrífðu baðkarið án eiturefna

E

kki vilja allir kaupa efni út úr
búð til að þrífa heima hjá sér.
Sérstaklega getur baðkarið
verið viðkvæmt svæði þar sem fólk
liggur og baðar sig og getur því auðveldlega komist í snertingu við þessi
efni.

En svona geturðu þrifið
baðkarið á öruggan hátt:

Matarsódi getur verið til margra
hluta nytsamlegur og meðal annars
til þrifa.
Hér er einföld og óskaðleg blanda
til að þrífa baðkarið þitt.

KOKTEILL.IS
Jóna Ósk
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

Blandaðu þessu saman

1 bolli matarsódi
1 tsk af fljótandi sápu
Nokkrir dropar af bakteríudrepandi olíu, eins og t.d. tea tree, rósmarín, piparmyntu eða eucalyptus.

Bættu við vatni þannig að þetta
verði eins og hálfgert mauk eða mjög
þykkt krem. Notaðu síðan svamp eða
bursta til að skrúbba og þrífa baðkarið
með blöndunni.
Og á eftir geta allir baðað sig án þess
að hafa áhyggjur af sterkum efnum.

UPPSKRIFT VIKUNNAR

hf

Ofnbakaður þorskhnakki

Smiðsbúð 10 | 210 Garðabær
Sími: 554 4300 | www.solskalar.is

caratskartgripir

Glæsilegt úrval trúlofunar-og giftingahringa

Skoðaðu úrvalið á www.carat.is

Nú er CARAT í Hátúni 6A
Glæsilegt úrval af trúlofunar og giftingarhringum, demantshringum,
demantslokkum, demantsmenum og handsmíðað skart.

10% afsláttur. Skoðið úrvalið á carat.is
Carat • Haukur gullsmiður
Hátún 6A, s. 577 7740, carat.is

HAUKUR GULLSMIÐUR
CARAT / Haukur gullsmiður / s. 577 7740 / www.carat.is

TENNIS V
er skemmtileg hreyfing

ið fengum Steinar Bjarka, matreiðslumann hjá Hafinu fiskverslun,
til að gefa okkur uppskrift að góðum fiskrétti. Fyrir valinu varð
ofnbakaður þorskhnakki, en þessi uppskrift er hugsuð fyrir fjóra.
Öll hráefni (nema þorskurinn) er sett í matvinnsluvél og unnið í eina
mínútu. Þeim er síðan hellt yfir þorskinn og hann geymdur í marineringunni í sex klst.
Þá er hann settur á ofnskúffu og bakaður við 200°C í 12 mínutur og
látinn hvíla í um fjórar mínútur áður hann er snæddur.

HRÁEFNI
n1,2 kg þorkhnakki
n100 ml repjuolía
n20 gr púðursýkur
n20 gr dijon sinnep
n20 gr salt
n1 tsk paprika
n¼ tsk turmerik

MEÐLÆTI
Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.
Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

CMT sagarblöð og
fræsitennur

Gulrótar mús
Látið öll hráefni nema smjör í pott og sjóðið þangað til gulræturnar eru
orðnar mjúkar. Þá er allt sigtað og haldið upp á vökvann. Rósmaríngrein
er hent en hitt sett í matvinnsluvél. Smá vökva er bætt við þangað til að
gulrætur byrja að maukast. Þegar allt er vel maukað er smjörklípunni bætt
saman við og látið vinna í 30 sek í viðbót.

Döðlumauk (döðlusulta)
Allt sett í pott og látið malla í 1,5 klst og hrært af og til. Gæti þurft að bæta
smá vatni við ef það þykknar of mikið.
Gott að laga tvöfalda uppskrift og setja helminginn í sultukrukku og
eiga með ostum.

Ofnbakaðar rauðrófur
Skolið rauðrófur vel og makið vel með olíu og stráið salti yfir. Pakkið inn
í álpappír og bakið á 180°C í um eina klst eða þangað til þær eru orðnar
mjúkar í gegn (fer eftir stærð). Takið rauðrófur úr álpappírnum og flysjið
á meðan þær eru heitar. Leyfið þeim síðan að kólna og skerið í þykka
strimla (eins og franskar). Makið hlynsírópi yfir og bakið á 180°c í 10–15
min. Hægt að bera fram heitar sem og kaldar.

HRÁEFNI
n500 gr gulrætur
n200 ml appelsínusafi (brazzi)
n2 stk hvítlausrif
n50 gr smjör kallt
n1 grein af rósmarín
n500 ml vatn

HRÁEFNI
n500 gr döðlur, steinlausar
n1 stk hvítlauksrif
n50 ml eplaedik
n500 ml vatn
n1 tsk rósmarin
n¼ tsk salt
n¼ tsk mulinn pipar

HRÁEFNI
n1 kg rauðrófur
n150 gr gróft salt
n50 ml ólífuolía
n200 ml hlynsíróp

Vinnuvélar tækjamiðlun ehf. hefur tekið við umboðinu
fyrir Carnehl. Carnehl bíður uppá mikið úrval af malar
vögnum, vörubílspöllum og gámagrindum.
Carnehl bíður uppá tveggja öxla malarvagna á tvöföldum dekkjum sem fáir framleiðendur
bjóða í dag. Einnig eru Carnehl mjög sterkir í allri sérsmíði. Fyrstu tveggja öxla vagnarnir
koma til landsins í enda febrúar.

SNJÓKEÐJUR FRÁ SÆNSKA
FRAMLEIÐANDANUM GUNNEBO

ÚTVEGUM VARAHLUTI Í FLESTAR
GERÐIR VINNUVÉLA

Keðjur og keðjuefni frá Gunnebo í Svíþjóð. Hér er um að ræða
gæða vöru á samkeppnishæfu verði, ýmsar stærðir til.

ÞANBOLTAR
Vinnuvélar kynna viðgerðarbolta frá sænska fram
leiðandanum Expander. Expander viðgerðar bolt
inn er tilvalin lausn þegar gera þarf við slit í liðum
þar sem um er að ræða slit i festieyrum lið/
tjakkbolta og ekki nægir að skipta um fóðringar.
Expander boltinn er þannig upp byggður að til
endanna er hann kónískur og þar á koma kónískar
bjargir sem hertar eru upp á boltann og taka upp
slit í festieyrum boltans. Þannig má í mörgum
tilfellum komast hjá viðgerð sem kallar á fræsingu
og ásuðu. Ýmsar staðlaðar stærðir eru fyrirliggjandi
en einnig má senda okkur málsetningar og við
látum sérsmíða bolta fyrir þig með skömmum
fyrirvara. Vinsamlegast leitið upplýsinga hjá vara
hlutadeildinni og við leysum málið.

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf • Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • vinnuvelar@vinnuvelar.is

www.vinnuvelar.is
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MENNING

TILBOD
DINNER OG BALL
FORRÉTTUR:
Steinbíts-terrine með grænum pipar,
framreitt með piparrótar-og mangósósu
AÐALRÉTTIR: (Val um tvo rétti)
Andalæri „confit“ rósmarín og tímían
kryddað framreitt með andasósu
5.390 kr. EÐA...
Grillaður lambahryggsvöðvi með Bearnaise
5.990 kr.
Aðalréttir eru bornir fram með gljáðu
rótargrænmeti, rauðvínssoðnum perum
og Fondant kartöflum

Á

morgun, sunnudag, verður efnt
til tónleika í Bústaðakirkju í tilefni stofnunar minningarsjóðs
dr. Brynju Bragadóttur. Sjóðurinn er
helgaður baráttunni gegn vinnustaðaeinelti, en dr. Brynja var frumkvöðull á
sviði rannsókn á því hér á landi.
Glæsilegur hópur listamanna kemur
fram á tónleikunum. Þar á meðal systir
Brynju heitinnar, Sólrún Bragadóttir
sópransöngkona. En einnig koma fram
Bergþór Pálsson, Arnhildur Valgarðsdóttir, Anna Málfríður Sigurðardóttir,
Þóra Fríða Sæmundsdóttir, Jón Svavar

Jósefsson og Bartónar svo einhverjir
séu nefndir.
Hildur Jakobína Gísladóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir kynna frumkvöðlastarf dr. Brynju og vinnustaðaeinelti og
dr. Viðar Halldórsson fjallar um hvers
vegna þeir sem skara fram úr verða oft
fyrir einelti.
Tónlistarveislan hefst klukkan 11
með börnin í huga en frá klukkan 13
tekur við hefðbundnari dagskrá og
stendur til klukkan 16:00. Hægt er að
koma hvenær sem er staldra við svo
lengi sem fólki lystir.

Dagskráin er til minningar um dr. Brynju
Bragadóttur sem lést í fyrra, langt um aldur
fram.

Verðlaunaljóð
D

EFTIRRÉTTUR: (Pantaður aukalega)
Heimalagaður Baileys ís
með ávaxta-coulis og rjóma
980 kr.

DANSLEIKUR MED

HLJÓMSVEITINNI
UPPLYFTINGU
Kvöldverður
Dansleikur

Minningartónleikar
í Bústaðakirkju

kl. 19:00 - 22:00
kl. 23:00 - 03:00

Góoa skemmtun!

Hágæða dún
kerru/
vagnpokar

agur Hjartarson, íslenskukennari við Menntaskólann
við Sund, vann til verðlauna
í ljóðasamkeppni á dögunum og hlaut
að launum Ljóðstaf Jóns úr Vör. Sigurljóðið er svohljóðandi:

Haustlægð

haustlægðin kemur að nóttu
og merkir tréð í garðinum okkar
með svörtum plastpoka
eins og til að rata aftur
og hún ratar aftur
aðra nótt
öskrar eitthvað sem enginn skilur
fleygir á land þangi og þara
og fleiri vængjuðum martröðum
úr iðrum Atlantshafsins
morguninn eftir er fjöruborðið
		gljáandi svart
eins og einhver hafi reynt að
		malbika leiðina

Dagur Hjartarson, menntaskólakennari
og ljóðskáld.

niður í undirdjúpin
og það er þess vegna sem
haustlægðin kemur
utan af hafinu
hún er rödd þeirra
sem týndu orðaforðanum í öldugangi
við horfum á nýmalbikaðan veginn
og bíðum eftir að þeir gangi á land

Ný spennusaga
Ú
t er komin spennusagan Þrjár
sekúndur eftir Roslund &
Hellström. Piet Hoffmann
er flugumaður sænsku lögreglunnar
innan pólsku mafíunnar. Fjölskylda
hans veit ekki einu sinni að hann lifir
tvöföldu lífi. En þegar hann neyðist
til að taka að sér stórt verkefni fyrir
mafíuna er hann skyndilega einn á báti
og með dauðann á hælunum.
Þrjár sekúndur þykir æsisspennandi,
en hún er úr smiðju sænska höfundatvíeykisins Roslund & Hellström sem
eru meðal fremstu spennusagnahöfunda samtímans. Anders Roslund

er fyrrverandi
blaðamaður og
Börge Hellström
var áður glæpamaður. Þeir hafa
unnið til fjölda
verðlauna fyrir
bækur sínar sem
trónað hafa á
toppi metsölulista um allan
heim. Í Hollywood er verið að vinna
að stórmynd eftir þessari sögu.
Sigurður Þór Salvarsson þýddi. Veröld gefur út.

Einkarekið Apótek

Moulin
Rouge í
Austurbæ

N

emendafélag Verzlunarskóla Íslands setur á
hverju ári upp glæsilegan
söngleik. Þessir söngleikir hafa hvað
eftir annað slegið í gegn og hlotið
lof gagnrýnenda og sýningargesta.
Í ár verður söngleikurinn Moulin
Rouge settur upp, byggður á samnefndri kvikmynd frá árinu 2001.
Sýningin fjallar um Kristján, ungan
rithöfund, sem flytur til Parísar og
fer að semja leikrit fyrir skemmtistaðinn Moulin Rouge. Þar verður
hann ástfanginn af demantadrottningunni og gleðikonunni Satín.
Sýningin er fyrir fólk á öllum
aldri, full af gríni, spennu og rómantík, keyrð áfram af glæsilegum
leik, söng og dansi. Björk Jakobsdóttir leikstýrir, Unnur Elísabet
Gunnarsdóttir er danshöfundur
sýningarinnar, Helga Margrét
Marzellíusardóttir söngstjóri og
Hallur Ingólfsson tónlistarstjóri.
Sýningar hefjast á miðvikudaginn kemur, en nálgast má miða
á midi.is.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.
Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

www.silestone.com
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Baksíðan
Árni Árnason

Á

dögunum var undirritaður
samningur um uppbyggingu
Vogahverfis í Reykjavík þar
sem kostnaður borgarinnar og Orkuveitu Reykjavíkur hljóðar upp á átta
milljarða króna. Til stendur að reisa á
svæðinu 1.100 til 1.300 íbúðir í blandaðri byggð við atvinnustarfssemi.
Hönnun hverfisins virðist við fyrstu
sýn glæsileg og löngu tímabært að
rífa upp þetta hverfi sem í dag er ekki
mikið fyrir augað.
Upplyfting
er
kærkomin, en þarna
þarf að reisa leik- og
grunnskóla til að uppfylla kröfur í hverfi af
þessari stærðargráðu.
Þá verða stúdentaíbúðir, leiguíbúðir og
búsetuíbúðir hluti af þeim íbúðum
sem reistar verða. Nema að í samningnum sé ákvæði um að verktakar
taki þátt í kostnaði við innviði, það er
að segja við skólabyggingar. Þarna er
borgarstjórn að velta auknum kostnaði út í verðlagið á fasteignunum.
Því má ætla að íbúðaverðið geti
orðið langt umfram getu þeirra sem
leita að eigin húsnæði í borginni.
Þarna sjáum við annað hverfi sem á
að rísa þar sem kostnaðurinn er mikill. Niðurrif á gömlum byggingum,
kostnaður við skólabyggingar sem og
sá byggingarkostnaður sem borgin
hefur nú hækkað. Fyrir liggur að
borgin leggur aukalega 14.300 kr. á
hvern fermeter í Vogahverfi sem gerir
rúma 1,4 milljarða samtals. Vatnsmýrin er hitt hverfið þar sem íbúðir
stefna í verðflokk sem fæstir ráða við.
Reykjavíkurborg fær prik fyrir
hönnun Vogahverfis, en samt sem
áður skín í gegn að ekki er hlustað
á kröfur markaðarins. Ungar barnafjölskyldur og millitekjufólk eru í
húsnæðisleit og krafa þeirra um að
geta fest sér kaup á framtíðarhúsnæði á viðráðanlegu verði er virt að
vettugi. Það er deginum ljósara að
þétting byggðar þar sem nú þegar
eru byggingar sem þurfa að víkja, er
mun dýrari valkostur en uppbygging
í nýjum hverfum.

Við leggjum okkur fram um
að veita persónulega þjónustu
og fyrsta flokks vistvæna vöru
á hagstæðu verði.

Auglýsingar:

578 1190
auglysingar@fotspor.is

Lagerrýming og sýnishornasala
Aðeins laugardag 30. og sunnudag 31. janúar
Opnunartími báða dagana frá kl 11:00 - 16:00

50-80% afsláttur
Fullt af úrvals merkjavöru
Hlaupaskór og hlaupafatnaður, gaddaskór, hlaupasokkar,
hlaupavettlingar, hlaupahúfur og aðrir fylgihlutir fyrir hlaup.
Hitahlífar og spelkur, Training Mask, gómar fyrir allar íþróttir.
Compression fatnaður, hjólavörur, hlaupafatnaður og fylgihlutir.
Innlegg, fótavörur og bardagavörur.

Eins og Fætur Toga • Bæjarlind 4 • 201 Kópavogur • Sími 55 77 100
Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili
• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Uppl. í síma 699 6869 og rafeindir@internet.is

