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Alþýðuflokkurinn
100 ára

Stórhveli á
Faxaflóa

Þurfum
að byggja á
samstöðunni
Viðtal við Ásmund Stefánsson,
fyrrverandi forseta ASÍ

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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Hringtorg á brú

H

ér er tillaga sem blaðinu barst
að lausn á umferðarvanda
við gatnamót Háaleitisbrautar og Miklubrautar. Hún gerir ráð
fyrir því að Miklubraut verði lækkuð
um sex metra og að yfir gatnamót-

unum við Háaleitisbraut komi Hringtorgs-brú. Kostnaður er áætlaður um
750–800 milljónir með öllu. Nánar
verður fjallað um þessa tillögu að fleiri
framtíðarhugmyndir í umferðarmálum
borgarinnar á næstu vikum.

Dekkjakurlið
fjarlægt á
Seltjarnarnesi

Fyrsti fundur öldungaráðs Seltjarnarness

Ö

ldungaráð Seltjarnarness
setti sinn fyrsta fund
í bæjarstjórnarsal Seltjarnarness fimmtudaginn 3. mars
að viðstöddum bæjarstjóra, Ásgerði

N

ú er í undirbúningi að
fjarlægja allt gúmmíkurl
úr dekkjum við íþróttasvæði
Seltirninga og
verður völlurinn
allur endurnýjaður við sama
tækifæri. Með
þessu móti vill
bæjarfélagið
bregðast við umræðu um mögulega
skaðsemi kurlsins og skapa öruggt
umhverfi fyrir íþróttaiðkendur á
Seltjarnarnesi.

Stöðumælar í
Vesturbæinn?

B

ílastæðasjóður kannar nú
möguleika á að koma upp stöðumælum við Vesturgötu, Nýlendugötu,
Mýrargötu og Bakkastíg, en ásókn í
bílastæði við þessar götur hefur aukist mikið, sér í lagi eftir að stæðum í
Kvosinni var fækkað stórkostlega á
síðasta ári.

Ný ísbúð í Skipholti

Í

sbúð Vesturbæjar opnaði á
dögunum í Skipholti 50c, inni
í einu grónasta hverfi borgarinnar, en fyrir er hún á Hagamel 67,
Grensásvegi 50, Fjarðargötu, Hafnarfirði og Bæjarlind í Kópavogi. Ísbúð
Vesturbæjar er nærri hálfrar aldar
gamalt fyrirtækin, en hún býður nú
sem fyrr upp á gamla ísinn sem allir
þekkja, en hægt er að velja rjómaís,
súkkulaðiís og jarðarberjaís í brauðformi, vöffluformi eða boxi. Þar að
auki má fá alls kyns ídýfur og sósur,
bragðaref og mjólkurhrissting.
Gamli ísinn er framleiddur sérstaklega fyrir Ísbúð Vesturbæjar og hvergi
fáanlegur annars staðar. Það er þetta

Halldórsdóttur, og félagsmálastjóra,
Snorra Aðalsteinssyni. Á myndinni
er ráðið samankomið við líkanið af
nýja hjúkrunarheimilinu sem mun
rísa á svokölluðum vestursvæðum.

Frá vinstri eru Snorri Aðalsteinsson,
Stefán Bergmann, Ásgerður Halldórsdóttir, Ólafur Egilsson formaður
ráðsins, Þóra Einarsdóttir, Birgir Vigfússon og Magnús Oddsson.

Framtalsaðstoð laganema

L

ögfræðiþjónusta Lögréttu, félags laganema við Háskólann
í Reykjavík, efnir á morgun,
sunnudag, til skattadags í samstarfi
við KPMG. Þar verður einstaklingum
veitt endurgjaldslaus aðstoð við skattframtöl. Þeir sem hyggjast nýta sér
þjónustuna verða að hafa meðferðis
lykilorð og auðkennislykil til að
komast í heimabanka, veflykil á rsk.
is og verktakamiða síðasta árs, ef við
á. Pólskur túlkur verður á staðnum.
Ráðgjöfin verður veitt á morgun,
sunnudaginn 13. mars milli kl. 13 og
17 í Háskólanum í Reykjavík.

Háskólinn í Reykjavík.

MYND VIKUNNAR
Magnús Lyngdal Magnússon tók þessa skemmtilegu mynd af gæsum í leit að æti. Allt að þúsund grágæsir
hafa vetursetu á Stór-Reykjavíkursvæðinu, en þær eru háðar matargjöfum borgarbúa, sér í lagi þegar
jarðbönn verða.

sérstaka bragð sem borgarbúar hafa
sóst eftir áratugum saman og víst er að
ísbíltúrinn er alltaf jafnvinsæll.

Sýnd í Hafnarborg

Drepfyndið verk með söngvum eftir Karl Ágúst Úlfsson
Frumsýning sunnudag 10 apríl kl.20.00
2 sýning föstudag 15 apríl kl.20.00
2 sýning sunnudag 17 apríl kl.20.00

Miðapantanir sími 565 5900

midi.is
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15 GERÐIR AF RÚMFÖTUM Á TILBOÐI
SJÁÐU ÚRVALIÐ Á LINDESIGN.IS

Tré lífsins

Friður

Áttablaðarós

Með útsaum og applikeringu
140x200

Grátt með útsaum
140x200

Grá með svörtum útsaum
140x200

Verð nú 9.990 kr
Verð áður 14.990 kr

Verð nú 8.990 kr
Verð áður 12.980 kr

Verð nú 9.990 kr
Verð áður 12.980 kr

NÚ FYLGJA TVEIR MIÐAR Í
LAUGARÁRSBÍÓ Á MYNDIRNAR
THE BOSS EÐA THE HUNTSMAN
ÖLLUM SELDUM RÚMFÖTUM OG
DÚNSÆNGUM Á MEÐAN
BIRGÐIR ENDAST

DÚNSÆNG FYRIR
FERMINGARBARNIÐ
Léttar og hlýjar dúnsængur fyrir fermingarbarnið.
Eingöngu 100% náttúruleg efni, dúnn og bómull.
Allur dúnn er hitahreinsaður án kemískra efna.

100% DÚNN
790G DÚNN
140x200

Verð nú 23.994 kr
Verð áður 39.990 kr

MIÐAR Á JUSTIN BEIBER

FERMINGALEIKUR
`
LINiDESIGN
KOMDU OG SKRÁÐU FERMINGARBARNIÐ

LAUGAVEGI 176 | GLERÁRTORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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FORYSTUGREIN

Aukinn jöfnuður

J

öfnuður í samfélögum er ákjósanlegur. Líklega eru þar flestir
sammála. Um inntak jöfnuðar og aðferðir við að ná fram jöfnuði
eru þó skiptar skoðanir. Flestir stjórnmálamenn tala fyrir því að
ríkisvaldið noti skattlagningarvald sitt til endurútdeilingar verðmæta.
Sú þróun hefur gengið svo langt hér á landi að nú er svo komið að hið
opinbera á 81% allra skráðra eigna þjóðfélagsins og tekur á sama tíma
til sín meira en helming sjálfsaflafjár borgaranna.
Í þessu sambandi er rétt að huga að lýðræði. Það snýst um fleira en kosningar á fjögurra ára fresti – eða síendurteknar þjóðaratkvæðagreiðslur
sem margir tala fyrir nú um stundir. Lýðræði snýst ekki síður um að
raunveruleg eiginfjármyndun geti orðið hjá borgurunum, hvort heldur
sem tekjur þeirra eru háar eða lágar.
Til að stuðla að raunverulegri valddreifingu í þjóðfélaginu væri rétt að
styrkja einkaeignarréttinn. Í því sambandi eru ýmsar leiðir færar. Nærtækast er að lækka skatta. Sveitarfélögin gætu sömuleiðis afsalað sér leigulóðum til húseigenda, sem hafa greitt fyrir þær margsinnis, og þá mætti
hugsa sér að almenningi verði afhent hlutabréf í nýju ríkisbönkunum til
eignar og þeir sem búa við lakasta eignastöðu beri meira úr býtum en hinir
efnameiri til að stuðla að auknum jöfnuði í þjóðfélaginu. Jöfnuði byggðum
á raunverulegri eign borgaranna sjálfra en ekki útdeilingarvaldi ríkisins.
Björn Jón Bragason

HÚSIN Í BÆNUM

„Íslenskt fólk er frábitið hugsunarhætti kommúnismans, og hann
sigrar aldrei hér á landi fyrir atbeina
Íslendinga. Það er hið hættulegasta
ævintýri fyrir íslenska alþýðu að taka
sér merki mannanna frá Moskvu í
hönd og ganga með það út í baráttuna. Undir því merki mun hún bíða
ósigur og falla.“

Alþýðuhúsið árið 1957.

Alþýðuhúsið
Á

starfrækt og Alþýðuprentsmiðjan,
skattstofan, vinnumiðlunarskrifstofa og síðar Hagstofan.
Fjöldi verkamanna gaf dagsverk
til að ryðja grunn hússins og margir
fátækir verkamenn lögðu fram fé
sem gerði verkalýðsfélögunum kleift
að halda lóðinni í sinni eigu. Þórir
Baldvinsson gerði teikningar að
húsinu en byggingarframkvæmdir
annaðist Kornelíus Sigmundsson.
Nú er 101 hótel starfrækt í húsinu, sem hefur verið glæsilega uppgert.
Heimildir: Alþýðublaðið.

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

REYKJAVÍK VIKUBLAÐ
10. TBL. 7. ÁRGANGUR 2016

Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4–6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466,
netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190, netfang: auglysingar@fotspor.is.
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Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson. Prentun: Landsprent, 50.000 eintök. Dreifing: Póstdreifing.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 50.000 EINTÖKUM Í
ALLAR ÍBÚÐIR Í REYKJAVÍK OG Á SELTJARNARNESI

- Jón Baldvinsson
1882–1938 formaður
Alþýðuflokksins,
alþingismaður og
bankastjóri. Á fundi
í Dagsbrún í febrúar
1938 þegar rætt var um sameiningu
jafnaðarmanna og kommúnista.

Orkutækifæri

B

orgarstjórn Reykjavíkur vill
halda þeirri ímynd á lofti, að
umhverfisvernd skipi háan sess
í störfum hennar. Af verkum núverandi
meirihluta þar á bæ að dæma er þó umdeilanlegt, hvort þessi ímynd á við rök
að styðjast. Fækkun akreina og þrenging
gatna er fallin til að tefja fyrir umferð,
og þá eykst losun eldsneytisökutækja á
skaðlegum efnum út í andrúmsloftið á
hvern ekinn km, svo að dæmi sé tekið.
Hönnun gatnakerfisins, viðhald þess
og notkun, verður þó ekki efni þessa
pistils, en fremur er honum ætlað að
verða borgaryfirvöldum nokkur hvatning til frumkvæðis á landsvísu að búa í
haginn fyrir rafvæðingu bílaflotans af
meiri krafti en raun ber vitni um.

Orkuveita Reykjavíkur

lóðunum númer 8 og
10 við Hverfisgötu var
reistur bráðabirgðaskúr
árið 1921 sem síðar var nefndur
„Gamla alþýðuhúsið“, en lóðina
keypti Fulltrúaráð verkalýðsfélaganna í Reykjavík árið 1917. Skúrinn
var fluttur burt og hafist handa við
byggingu Alþýðuhússins, sem lokið
var að fullu 1936. Þar voru skrifstofur Dagsbrúnar, Sjómannafélags
Reykjavíkur, Verkakvennafélagsins
Framsóknar og fleiri verkalýðsfélaga, Alþýðuflokksins og Alþýðublaðsins. Þar var Ingólfscafé einnig

AF NETINU

Fleyg ummæli

Reykjavíkurborg er aðaleigandi Orkuveitu Reykjavíkur – OR, og þess vegna
er borgarstjórn í lófa lagið að móta
eigendastefnu hennar og/eða dótturfyrirtækja hennar í ofangreindu augnamiði. Dótturfyrirtæki OR eru þrjú, og
koma tvö hin fyrst nefndu við sögu hér:
Orka náttúrunnar – ON, Veitur og
Gagnaveita Reykjavíkur. Eigendastefna
fyrir OR um orkuumbreytingu gatnaumferðar gæti verið á þessa leið:
OR styður í verki við markmið Íslands í loftslagsmálum með því að
fela dótturfyrirtækjum sínum að setja
sér markmið fyrir hvert ár, 5 ár og 10
ár, er auðveldi og hvetji til notkunar
innlendra orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytis. Á sviði umferðarmála verði
innviðir borgarinnar styrktir, svo að
þeir verði í stakk búnir til að sjá öllum
bílaflotanum á veitusvæði OR fyrir
endurnýjanlegri orku árið 2045.

Orka náttúrunnar

Orka náttúrunnar – ON – er orkuvinnslu- og sölufyrirtæki OR, sem framleiðir um 3400 GWh/ár af raforku. Ef
fjöldi rafbíla á landinu árið 2045 verður
um 300.000, og ON mun sjá helmingi
þessa flota fyrir orku, þá þarf til þess um
300 GWh/ár, sem jafngildir tæplega 9
% aukningu á orkusölu fyrirtækisins,
en nauðsynlegt uppsett afl í virkjun er
þó tiltölulega mun meira. Það er engin
goðgá fyrir ON að anna þessu með
viðbótar virkjunum, sem hvort eð er
þarf að ráðast í vegna fjölgunar íbúa
og hagvaxtar. Það skiptir þó öllu máli
fyrir hagkvæmni slíkra framkvæmda og
bætta nýtingu fjárfestinganna, að álagsaukningin komi ekki á sama tíma sólarhringsins og núverandi álagstoppur
heimilanna, að kvöldlagi, heldur komi
að megninu til að næturlagi, þegar borð
er fyrir báru í rafkerfinu. Þetta sést bezt
á því, að búast má við álagsaukningu um
150 MW, þegar 150.000 þúsund bílar
eru endurhlaðnir, sem svarar til 35 %
af núverandi uppsettu afli í virkjunum
ON.
Til að forðast óþarfar fjárfestingar í
virkjunum ON og í dreifikerfi Veitna
þurfa fyrirtækin að setja sér markmið
um að skipta um alla gamla orkumæla
með aðeins einu teljaraverki og setja
upp í staðinn og í öllu nýju húsnæði
nútímalega mæla með a.m.k. 2 teljaraverkum, sem skipti með sér verkum,
og mæli annað t.d. frá kl. 0000-0600
og hitt frá 0600-2400. Síðan þurfa ON

„

Höfundur er
Bjarni Jónsson
rafmagnsverkfræðingur

Nú hafa borgarfulltrúar
gullið tækifæri til
að láta efndir fylgja
orðum, en á því
hefur stundum
orðið misbrestur.
og Veitur að gefa út næturtaxta, sem
endurspeglar kostnað fyrirtækjanna við
viðbótar orkuvinnslu og dreifingu að
nóttu. Ef allt er með felldu, verður nægilegur munur á dagtaxta og næturtaxta
til að þeir notendur, sem tök hafa á,
munu stilla endurhleðslurafgeyma sína
inn á nóttina. Þetta fyrirkomulag yrði
bæði orkuseljanda og orkukaupanda
til hagsbóta.

Veitur

Dótturfyrirtæki OR, Veitur, sér um
dreifikerfi samsteypunnar, þ. e. rafkerfið
á milli flutningskerfis Landsnets og hins
almenna notanda. Að fyrirmælum
eigandans ættu Veitur að kveða á um
það í tæknilegum tengiskilmálum
sínum, að fyrir hverja íbúð, hvort sem
er í sérbýli eða sambýli, verði hæfileg raflögn að tengli fyrir hleðslutæki
bílrafgeyma. Þá þurfa Veitur að koma
upp rafdreifikerfi fyrir þá, sem selja vilja
raforku á hleðslustöðvum rafgeyma.
Óburðugir innviðir hamla rafvæðingu
bílaflotans.

Niðurstaða

Fulltrúar ríkisstjórnarinnar lögðu fram
á Loftslagsráðstefnunni í París 2015
áætlun fyrir Íslands hönd um að draga
hratt úr losun gróðurhúsalofttegunda
út í andrúmsloftið fram til 2030. Bar
áætlunin merki um mikinn metnað
í umhverfisverndarmálum. Á téðri
gríðarfjölmennu ráðstefnu voru einnig
staddir fulltrúar borgarstjórnar Reykjavíkur með fríðu föruneyti til merkis
um stuðning sinn við markmið Íslands
um losun koltvíildis árið 2030. Nú hafa
borgarfulltrúar gullið tækifæri til að
láta efndir fylgja orðum, en á því hefur
stundum orðið misbrestur. Þessum
markmiðum Íslands verður erfitt að ná,
og þau munu ekki nást, nema strax verði
hafizt handa af fullum krafti á öllum
vígstöðvum. Það er ekki eftir neinu að
bíða. Borgarstjórnin hlýtur að leggjast
á árarnar með stjórnvöldum landsins,
fyrirtækjum og einstaklingum, um að
grípa þetta gullna tækifæri til frumkvæðis, sem hér hefur verið reifað.

Við gætum spurt: Hvernig er að láta
stela sér aftur og aftur?
Ég veit ekki hverju bótasjóðirnir
myndu svara því það er ómögulegt
að tala við bótasjóð. En
þeir gætu vísað manni
veginn, til þeirra sem
ættu að geta svarað fyrir
þá. Til þeirra sem hafa reynslu af að
stela bótasjóðum. En það eru svokallaðir, bótamenn, – sem þó eru
í raun óbótamenn. Enda gera þeir
bótasjóði að óbótasjóðum. En, því
miður, það er erfitt að ná í slíka þjófa
– það er helst að blaðafulltrúi þeirra,
Fjármálaeftirlitið, svari fyrir þá. En
Fjármálaeftirlitið er sem kunnugt er
stofnun sem veit einatt eftirá hvernig
hefði átt að gera hlutina öðruvísi einu
sinni, en breytir samt aldrei neinu í
gjörðum sínum. Það er lærir ekki af
reynslunni – og líkist því vitsmunalega hvorki brenndu barni, hundi né
rottu, heldur bjarglausri gólfmottu
– dauðum hlut. Gólfmottu skítugra
óbótamanna.
- Guðmundur S. Brynjólfsson
á Hringbraut 7. mars sl.
Dæmi eru til um það að feðrum sem
standa í forsjárdeilu hafi verið sagt
að gefast upp, sleppa takinu því það
sé barninu fyrir bestu að
forsjárdeilunni ljúki. Og
þó það kunni að vera satt
að börn hafi ekki gott af
því að lenda á milli foreldra í forsjárdeilum er ekki boðlegt að annar aðilinn beri alla ábyrgðina, því sjaldan
veldur einn þá tveir deila.
Sjálf þekki ég dæmi þess að karlar
séu beinlínis kúgaðir með hótunum
um að leita til Barnaverndar af
barnsmæðrum sínum þrátt fyrir að
þeir geri ekkert rangt. Hræðslan við
að óréttlátt kerfi taki af þeim þann
litla tíma sem þeir fá með börnunum
sínum verður til þess að þeir láta
undan.
- Elísabet Inga Sigurðardóttir
á romur.is, 3. mars sl.
Eitt af einkennum fréttastofu Ríkisútvarpsins er næstum óendanlegur
áhugi starfsmanna hennar á „mótmælum“. Engu virðist skipta hversu
fámenn „mótmæli“ eru, allir þeir
sem koma saman til þess að öskra
opinberlega fá fréttamann á sinn
fund og tækifæri til að þylja skoðanir sínar yfir hlustendum Ríkisútvarpsins. Ekki er langt síðan Ríkisútvarpið sendi
fréttamann
á mótmælafund, þar sem fundarmenn voru að sögn fréttamannsins „um fimm manns“, og svo var
forsvarsmanni „mótmælenda“ réttur
hljóðneminn með spurningunni
„Helga Björk, hverju viljið þið koma
á framfæri?“
- Pistill Vefþjóðviljans
á andriki.is, 7. mars sl.
Næst á eftir klóaki eru götur undirstaða siðmenningar. Reykjavík
komst inn í nútímann á borgarstjóraárum Geirs Hallgrímssonar. Afturhvarf
frá siðmenningu hófst á
borgarstjóraárum Dags
B. Eggertssonar. Skorið var af fé til
viðhalds götum. Síðustu tveir vetur
hafa verið erfiðir og valdið miklum
skemmdum. Síðast var hlaupið til
við að holufylla. Lítið er gert af því
núna. Ég fullyrði, að götur borgarinnar eru í verra ástandi en þær
hafa verið um áratugi. Dagur vísar
á Ámunda Brynjólfsson, sem segir
holurnar í fínu ástandi og gagnrýni
sé óþörf. Eins og hjá ríkisstjórn bófanna, bara tuggið, að staða spítalanna sé fín.
- Jónas Kristjánsson
á jonas.is 6. mars sl.

NÓ

I SÍRÍUS

Sjálfbærni
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er
hluti af Cocoa Horizons
verkefninu, sem gerir kakóræktendum
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum
og bættum aðbúnaði starfsfólks.

Þau eru tilbúin
Nú mega páskarnir koma því að Nóa páskaeggin eru tilbúin. Og vitið þið bara
hvað? Við vönduðum okkur alveg sérstaklega í ár, því við vitum að þið viljið
hafa þau fullkomin. Bæði gómsæta súkkulaðiskelina sem bráðnar í munni
og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan.
Ekki ryðjast — það er nóg til fyrir alla.
facebook.com/noisirius
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ALÞÝÐUFLOKKURINN 100 ÁRA

Glersýn
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Gluggaþvottur
Gluggaþvottur að innan
Klæðningahreinsun
Ræsting
Húsfélagaþjónusta
Gólfbónun
Teppahreinsun
Steinteppahreinsun
Bílastæðahreinsun
Djúphreinsun gangstétta

Við sérhæfum okkur í gluggaþvotti og leggjum
sérstaka áherslu á að viðhafa vönduð vinnubrögð.
Gerum föst verðtilboð og samninga til lengri tíma,
hvort sem um er að ræða smá eða stór verkefni.
Glersýn er staðsett að Smiðjuveg 4 í Kópavogi
og skrifstofan að Glæsibæ 20 í Reykjavík.
Fáðu tilboð í síma 663 0000 eða glersyn@glersyn.is

www.glersyn.is

Árni Gunnarsson, formaður Bókmenntafélags jafnaðarmanna. 

Mynd: Þormar Vignir.

Jafnaðarstefnan á erindi
við samtímann
Rætt við Árna Gunnarsson, formann
Bókmenntafélags jafnaðarmanna,
á aldarafmæli Alþýðuflokksins
Í dag er liðin rétt öld frá stofnun Alþýðuflokksins. Afmælisins var

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda
Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti
undirbúnings og framkvæmd
útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin. Við þjónum með
virðingu og umhyggju að
leiðarljósi og af faglegum metnaði.

Útfararstofa kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

minnst á laugardaginn var með hátíðardagskrá í Iðnó, en ýmsir fleiri
viðburðir tengdir afmælinu verða á dagskránni næstu mánuði. Yfirumsjón með afmælisviðburðunum hefur Árni Gunnarsson, fyrrverandi
alþingismaður. Til að forvitnast um sögu Alþýðuflokksins ákvað ég að
líta til Árna á heimili hans í Kópavogi og þegar kom að útidyrunum
blasti við mér alþjóðlegt merki jafnaðarmanna, rósin og krepptur hnefi,
sandblásið í glerið við útidyrnar. Það fer ekki á milli mála að þarna
búa kratar! Árni bauð mér til stofu og greindi mér frá hátíðahöldunum:
„Ég er formaður Bókmenntafélags
jafnaðarmanna, hins síðara, sem
upphaflega var stofnað árið 1929. Félagsmenn urðu um 300 á þeim árum
og Þórbergur Þórðarson og Halldór
Laxness skrifuðu í tímarit félagsins
meðal annarra. Upprunafélagið lagði
upp laupana af peningaskorti, en við
ákváðum nokkrir gamlir Alþýðuflokksmenn að endurvekja það á 95
ára afmælisdegi flokksins, 12. mars
2011. Við höfum meðal annars efnt
til málfunda um jafnaðarstefnuna og
eigum þátt í útgáfu bókar um sögu Alþýðuflokksins sem Guðjón Friðriksson
ritar og kemur út síðar á þessu ári. Ég
tók að mér að skipuleggja afmælið sem
fagnað var með hátíðarsamkomu í Iðnó
á laugardaginn var en hún heppnaðist
virkilega vel.“

Gríðarleg áhrif

- Hver er arfleifð Alþýðuflokksins í
íslenskum stjórnmálum? Hverjir eru
hápunktarnir í sögu flokksins?
„Þessi litli flokkur hefur haft gríðarleg áhrif á þeim hundrað árum sem
liðin eru frá stofnun hans. Hann hafði
forgöngu um vökulögin 1921 og lögin
um verkamannabústaði 1929. Síðan
má nefna lög um alþýðutryggingar
sem voru samþykkt 1936 og lög um
stéttarfélög og vinnudeilur sem enn
eru í gildi. Árið 1944 fékk flokkurinn
því framgengt að sett voru ný lög um
almannatryggingar, en höfundur þeirra
var Jón Blöndal hagfræðingur, stórmerkur maður. Undir forystu Gylfa Þ.
Gíslasonar er hafta- og bótakerfið lagt

Merki Alþýðuflokksins, alþjóðlegt tákn
jafnaðarmanna, rósin og krepptur hnefi.

Jón Baldvinsson var lengst allra formaður
Alþýðuflokksins, eða frá 1916 til 1938.

Gylfi Þ. Gíslason, ráðherra 1956–1971 og
formaður Alþýðuflokksins 1968–1974.

niður á árum viðreisnarstjórnarinnar
og fyrstu skrefin stigin í átt til frjálsra
milliríkjaviðskipta. Árið 1961 hafði
flokkurinn forgöngu um að sett voru
lög um launajafnrétti karla og kvenna.
Gylfi Þ. var líka mikill menningarfrömuður, studdi m.a. við Sinfóníuhljómsveitina að ógleymdum tónlistarskólum sem stofnaðir voru í öllum
landsfjórðungum. Þar með var lagður
grunnur að blómlegu tónlistarstarfi
samtímans. Á þessum árum voru um
1000 nemendur í tónlistarskólum
landsins, nú eru þeir um 6000. Gylfi
var ötull menningar- og menntasinni
og fyrir hans atbeina var lánasjóði íslenskra námsmanna komið á fót og
skólakerfinu umbylt.
Undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur sem félagsmálaráðherra

1987–1994 var sett ný félagsmálalöggjöf og jafnréttislög. Hún stóð fyrir
stofnun framkvæmdasjóðs öryrkja og
þroskaheftra og innleiddi húsbréfakerfið. Á sama tíma beitti Jón Baldvin
Hannibalsson sér fyrir stuðningi við
baráttu Eystrasaltsþjóða fyrir endurheimt sjálfstæðis og aðild Íslands að
Evrópska efnahagssvæðinu. Það er
viðamesti milliríkjasamningur sem
við höfum gert og hefur fært okkur
gríðarlegan ávinning.“

Ungur til liðs
við jafnaðarmenn

- Hvernig atvikaðist að þú gerðist jafnaðarmaður?
„Faðir minn fórst í Glitfaxaslysinu, þegar ég var tíu ára. Hann kom

▶▶▶

fyrir

Ferminguna

17.995 kr.
Hnöttur m/ljósi

16.995 kr.

Nora
Svartlakkað matt loftljós. 38 x 47 cm.
17.995 kr.

1.495 kr.

Globe
Hnöttur með ljósi. 7 mismunandi litir. 30 cm. 16.995 kr.

Anétmai
Ýmsar gerðir af myndum. 15 x 21 cm. 1.495 kr.

7.995 kr.

Dökkgrár

Blár

12.995 kr.

Gulur

Króm

Tinke

Criss

Spegill. 50 x 80 cm. Hvítur rammi. 7.995 kr.

Ábreiða. 130 x 170 cm. 12.995 kr.

Skemill. 35 x 50 cm. 17.995 kr.

Dream
Sæng. 90% hvítur andadúnn. 650 g.
135 x 200 cm. 22.995 kr.

8.995 kr.

14.900 kr.

Grænn

17.995 kr.

Show

22.995 kr.

Gylltur

6.995 kr.

Gaudy Globe
Svart, glært eða bleikt/fjólublátt loftljós. 36 cm.
6.995 kr.

24.900 kr.

24seven

Chill

Grjónapúði. Ýmsir litir. 135 x 160 cm. 14.900 kr.

Grjónapúði. 82 x 98 x 75 cm. Brúnn eða grár. 24.900 kr.

29.995 kr.

24.900 kr.

Wave

Ball G9

Jupiter

Rúmteppi. 120 x 260 cm. 8.995 kr.

Borðlampi, kopar. H 45 cm. 29.995 kr.

Skrifborðsstóll. Grár eða ljósgrár. 24.900 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

Bleikur

6.995 kr.

Happiness
Hvít rúmföt með svörtum texta.
140 x 200/60 x 63 cm. 6.995 kr.

8

12. mars 2016

talsvert við sögu Alþýðublaðsins og
Alþýðuflokksins, var m.a. í framboði
í Dalasýslu. Faðir hans, Stefán, bóndi
Guðmundsson á Ósi á Skógarströnd,
var líklega einn af örfáum krötum í
bændastétt á Íslandi. Pabbi hafði verið
skólabróðir Gylfa Þ. Gíslasonar í MR og
Gylfi reyndist mér einstaklega vel sem
ungum manni. Ég las allt sem ég komst
yfir um jafnaðarstefnuna og fjórtán ára
gekk ég í Félag ungra jafnaðarmanna.
Ég varð síðan blaðamaður við Alþýðublaðið og fréttastjóri 1959–1965
og ritstjóri þar 1976–1977 og aftur
1985–1987. Ég var einnig fréttamaður
og varafréttastjóri við Ríkisútvarpið
1965–1976 og fréttastjóri um hríð. Þá
var ég fréttastjóri á dagblaðinu Vísi um
tíma.
Ég náði kjöri á Alþingi 1978, en þá
vann flokkurinn mikinn kosningasigur
og fékk kjörna 14 þingmenn. Við ætluðum að breyta heiminum á skömmum
tíma, en okkur skorti reynslu og
klúðruðum því miður þessum stóra
sigri. Ég var á þingi 1978–1991 og varð
framkvæmdastjóri Heilsustofnunar
Náttúrlækningafélagsins í Hveragerði
eftir að þingmennsku lauk.“

Hugsjón jafnaðarmanna

- Í hverju er jafnaðarstefnan fólgin og
á hún erindi í nútímanum?
„Það eru mikil fræði að baki jafnaðarstefnunni. Hún byggir á blönduðu
hagkerfi og velferðarkerfi, þar sem
reynt er að tryggja öllum jafnan aðgang að menntun, heilbrigðisþjónustu
og annarri samfélagslegri þjónustu.
Jafnaðarstefnan mætti koma meira
við sögu í þjóðfélagi nútímans. Grunngildin hafa laskast og ég hef áhyggjur
af velferðarkerfinu, einkum heilbrigðisog menntakerfinu, vegna niðurskurðar.
Ég var formaður í starfshópi sem
vann að tillögum um bætta almannatryggingalöggjöf fyrir Guðbjart heitinn
Hannesson ráðherra. Tillögurnar lutu
meðal annars að því að draga mikið úr
þeim skerðingum, sem nú gilda vegna
annarra tekna en lífeyris, hinu svokallaða krónu á móti krónu kerfi. Þegar
menn fara á eftirlaun er nánast allt sem
þeir fá til viðbótar skorið niður við trog.
Þetta er hrikalega ósanngjarnt. Við
lögðum einnig til sveigjanleg starfslok
og fleiri nýmæli, sem kæmu eldri borgurum mjög til góða. Þessar tillögur voru
samþykktar af öllum hagsmunaaðilum,
en þær döguðu uppi, m.a. vegna andstöðu fjármálaráðuneytisins.“

Ekki á móti einkafyrirtækjum

„Ríkið á að sjá um grundvallarþætti
í heilbrigðis- og menntakerfi. Fólk á
líka að greiða skatta í samræmi við
tekjur. Hér hefur hátekjuskattur verið
aflagður. Þetta snýst um að allir fái

Mynd: Þormar Vignir.

sömu tækifæri. Jafnaðarmenn eru
síður en svo á móti einkafyrirtækjum
og vel rekin fyrirtæki eru veigamikil
undirstaða okkar samfélags. Breskir
kratar sögðu alltaf „small is beautiful“ og vildu styðja við lítil fyrirtæki.
Arður af rekstri og hagnaður þarf aftur
á móti að vera hóflegur. Við horfum til
að mynda upp á meðferðina á bótasjóðum tryggingafélaganna núna og
þær gríðarlegu arðgreiðslur, sem hafa
tíðkast hér. Ég skil ekki menn sem
haga sér svona. Raunar á ég bágt með
að skilja fólk, sem ekki vill stuðla að
samfélagslegum jöfnuði, sem er grundvöllur sátta og friðar í hverju þjóðfélagi.
Ofurfyrirtæki, einkum á alþjóðavísu
eru hættuleg. Þau geta einokað viðskipti og þjónustu og minni fyrirtæki
fölna og deyja í skugga þeirra.
Húsnæðiskerfið sem búið er ungu
fólki er til skammar þar sem greiða
þarf offjár fyrir leigu á íbúðum. Ríkið
eða verkalýðshreyfingin, með lífeyrissjóðina í farteskinu, þurfa að beita
sér fyrir smíði leiguíbúða. Ungt fólk
þarf nú að greiða gríðarlega vexti og
verðbætur. Bankarnir eru með hvort
tveggja belti og axlabönd í þessum
viðskiptum. Ekkert má bregða út af í
tekjuöflun ungs fólks þá er húseignin

komin í hendur bankans eða Íbúðalánasjóðs, sem nú auglýsir hundruð
íbúða til sölu. Upp úr þessu verða oftar
en ekki hjónaskilnaðir, fólk flosnar upp
úr námi og fleiri vandamál fylgja. Þetta
er ljótt. Velferðarkerfið er laskað.“

Saga klofninga

- Samfylkingin tók við af Alþýðuflokknum árið 1998. Samfylkingin
hefur ekki tekið upp alþjóðlegt merki
jafnaðarmanna – væri ekki ástæða til
þess að flokkurinn tengdi sig betur við
þessa alþjóðlegu hugmyndafræði?
„Svo sannarlega. Ég hef lagt til að
nafni og merki Samfylkingarinnar
verði breytt. Merkið núna er rauð kúla
sem hefur enga skírskotun. Ég vil að
flokkurinn taki upp hnefann og rósina
og fái nafnið Jafnaðarmannaflokkur
Íslands. Nafnið „Samfylking“ verði
fellt niður.“
- Á ýmsu gekk í sögu Alþýðuflokksins,
hann klofnaði fimm sinnum. Hvernig
stóð á þessu?
„Flokkurinn klofnaði m.a. vegna
áhrifa kommúnista í verkalýðshreyfingunni og áráttu sumra manna, sem
töldu sig geta betur og vita meira en
þeir, sem fóru með forystuna. Metnaður einstaklinganna varð hagsmunum

flokksins yfirsterkari. Þetta gerði
flokknum ókleift að vaxa upp í sömu
stærð og jafnaðarmannaflokkarnir á
meginlandinu. Vandi Alþýðuflokksins lá kannski líka í nafninu. Það vildi
enginn vera alþýða. Menn vildu fremur
ganga með harðan flibba og kúluhatt
og teljast til betri borgara.“

Staða Samfylkingarinnar

- Í huga sumra voru pólitískar
línur skýrari áður en Samfylkingin var stofnuð. Tekurðu undir þá
skoðun?
„Pólitísku línurnar voru fleiri og
þeim fækkaði með stofnun Samfylkingarinnar. Þetta var metnaðarfyllsta
tilraun, sem gerð hefur verið til að
sameina svokallaða vinstri flokka. Það
gerðist hins vegar, sem ég nefndi hér
áður, að metnaður einstaklinga laskaði
þessa tilraun, þegar Vinstri grænir urðu
til. Það hefur ekki verið vandalaust að
líma saman þessa flokka, Alþýðuflokk,
Alþýðubandalag og Kvennalista. Huga
hefði þurft að því frá upphafi hvernig
þessi flokksbrot yrðu límd saman. Samfylkingin hefur liðið fyrir ýmis pólitísk
mistök. Til að mynda hefur hún haldið
of lengi til streitu kröfunni um inngöngu í Evrópusambandið og orðið

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.

Eignaumsjón hf. – Suðurlandsbraut 30 – Sími 585 4800 – afgreidsla@eignaumsjon.is – www.eignaumsjon.is

eins og hrópandinn í eyðimörkinni,
sem hefur margt til síns máls, en fáir
hlusta.
Innganga er ekki fýsilegur kostur nú
í þeim alvarlega vanda sem við er að
etja í Evrópusambandinu. En það blasir
engu að síður við, að þjóðin þarf nýja
mynt. Við þurfum að búa við það að
Seðlabankinn ákveði stýrivexti, sem
eru hærri en í nokkru öðru landi. Eina
ráðið til að losna úr þessu vaxtaokri
er að taka upp aðra mynt. En sökum
mikilla vandamála Evrópusambandsins ætti Samfylkingin ekki að gera aðild að höfuðmáli í næstu kosningum.
Stjórnarskrármálið þarf aftur á móti að
setja á oddinn. Við þurfum að tryggja
aðgengi almennings að ákvarðanatöku
og að greitt sé sómasamlegt gjald fyrir
afnot af sameiginlegum auðlindum
þjóðarinnar. Eign þjóðarinnar á auðlindunum verður að tryggja mjög rækilega og slá þar hvergi af. Samfylkingin
þarf einnig að reyna að tryggja, að
stoppað verði í þau göt, sem nú eru
komin á velferðarkerfið, öryggisnet
þjóðarinnar. Það skaðaði ekki heldur,
að segja græðginni stríð á hendur og
því valdakerfi, sem nú stefnir þjóðinni
í svipaðar ógöngur og 2008. “
bjb

Óskum
Alþýðusambandi Íslands
til hamingju með
100 ára afmælið
www.eignaumsjon.is
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„Pólitíkin getur
lært margt af
vinnubrögðum
verkalýðshreyfingarinnar“

ASÍ 100 ÁRA

Viðtal við Ásmund Stefánsson, fyrrverandi forseta ASÍ
Ásmundur Stefánsson er fæddur í Reykjavík árið 1945. Hann varð stúdent
frá MR 1965 og lauk prófum í þjóðhagfræði frá Kaupmannahafnarháskóla
1972. Hann var forseti Alþýðusambands Íslands 1980–1992. Ásmundur
varð síðar framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka og sat í samninganefnd
fyrir hönd bankanna. Hann varð síðar ríkissáttasemjari. Ríkisstjórnin
leitaði til hans í október 2008 þegar stutt var í starfslok hans og fékk hann
til að stýra ýmsum starfshópum og samræma viðbrögð í kjölfar hrunsins.
Hann varð síðar formaður bankaráðs Landsbankans og bankastjóri hans
frá febrúar 2009 til júní 2010. Ásmundur hefur því á langri starfsævi
setið beggja vegna borðsins og við borðsendann í kjaraviðræðum og
býr yfir gríðarlegri reynslu af samningamálum. Í tilefni aldarafmælis
Alþýðusambands Íslands þótti mér vel við hæfi að fá að ræða málefni
verkalýðshreyfingarinnar við Ásmund og spurði hann fyrst af öllu um
hvernig það atvikaðist að hann kom að þessum málum:

„Ég var ráðinn hagfræðingur ASÍ árið
1974. Ég var þó ekki nema að litlu leyti
í starfi sem fræðimaður og var fljótlega fenginn til að mæta á fundi hjá
verkalýðsfélögunum. Árið 1980 ákvað
Snorri Jónsson, starfandi forseti ASÍ, að
gefa ekki kost á sér. Þá var þrýst á mig
að bjóða mig fram. Ég var ekki mjög
spenntur en fór í það. Ég hafði hætt
sem hagfræðingur sambandsins 1978
og orðið lektor við viðskiptafræðideild
Háskólans, en síðan ráðinn sem framkvæmdastjóri ASÍ 1979.
Það segir dálítið um pólitíkina á
þessum árum að í leiðara Alþýðublaðsins var lagst hart gegn framboði
mínu, en lesið var upp úr leiðurunum

Mynd: Þormar Vignir

í útvarpinu. Geir Hallgrímsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, átti fund
með sjálfstæðismönnum á leið á
þingið og lagði mjög hart að þeim að
kjósa mig ekki. Forusta Alþýðubandalagsins var einnig ósátt við að ég færi
í framboð. Ég var engu að síður kjörinn með 65–66% atkvæða, svo engin
pólitísk blokk var heilsteypt á móti
mér. Fulltrúarnir á þingi ASÍ stóðu
vel með mér hvaða flokk sem þeir
kusu í þingkosningum. Sem forseti
átti ég mjög gott samstarf við fólk úr
öllum flokkum, enda þarf verkalýðshreyfingin að vera vel samstillt og geta
átt samstarf við hvaða flokk sem er í
ríkisstjórn.“

Skipholti 35 · 105 Reykjavík · Sími 588 0506 · lysingoghonnun.is

Áratugir verðbólgu

- Hér á árum áður urðu oft mjög hörð
átök á vinnumarkaði með langvinnum
verkföllum. Voru þau átök í reynd
nauðsynleg?
„Átök á vinnumarkaði og verkfallsaðgerðir er afleiðing af því að
eitthvað í ferlinum hefur mistekist.
Það er reyndar ekki rétt að allt hafi
verið logandi hér í verkföllum á árum
áður, þó svo að tilgreina megi ýmis
stór verkföll í tímans rás. Enginn fer
í verkfall nema hann sjái ekki aðra
lausn.“
- En hefur almennt verkafólk efni á að
heyja verkföll í nútímanum? Mörgum
hefur virst sem það væru helst há-
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Frá undirskrift kjarasamninga 1986.

launahópar hjá ríkinu sem beittu
verkfallsvopninu.
„Margt í stöðu fólks gerir því erfiðara að fara í verkföll en áður. Erlendur Viggósson sagði einu sinni á
fundi í Alþýðubandalaginu hér í gamla
daga að Karl Marx hefði gleymt því
að öreigarnir þyrftu stundum að verja
eigur sínar! Skuldum vafið fólk getur
farið illa út úr löngu vekfalli.“
- Á árunum 1970–90 urðu sífelldar
víxlhækkanir kaupgjalds og verðlags.
Hvers vegna gekk mönnum svona erfiðlega að brjótast út úr þessu mynstri?
„Hver og einn hafði sitt svar við því
á þessum tíma og benti einlæglega einn
á annan. Það er hægara sagt en gert að
komast út úr stöðu sem þessari. Það
er líka reynsla annarra þjóða. Samningarnir 1986 höfðu að markmiði að
brjótast út úr þessu ástandi, en þá var
of mikið lagt á ríkissjóð. Hann gat ekki
axlað þá ábyrgð sem til var ætlast. Þá
fór því fjarri að allir aðilar á markaði
væru með í tilrauninni. Tilraunin tókst
ekki en af henni gátum við dregið lærdóma 1990.“

flokkar voru við völd. Þetta er grundvallaratriði og skiptir báða aðila máli
að sambandið sé rækt. Þetta gekk mjög
vel þann tíma sem ég var hjá ASÍ og
árin á eftir. Eftir hrunið slitnar þetta
samband. Jóhanna Sigurðardóttir var
tilbúin að lofa en oft stóð á efndum.
Þeir sem eru núna í stjórn telja sig hafa
meira vit en verkalýðshreyfingin. Í því
sambandi má nefna gusurnar sem
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, fær
yfir sig frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni forsætisráðherra. Það er ekki
gott þegar menn persónugera vandamálin. Menn verða að sýna gagnaðilum sínum virðingu og tillitssemi.
Það er óvanalegt að gera þetta
svona „Trumplegt“ ef svo má að orði
komast. Ég held að þeir sem koma
að stjórnmálunum núna hafi minni
lífsreynslu en áður. Annað vandamál
stjórnmálanna núna er fjarlægð við
þjóðlífið. Stjórnmálamennirnir voru í
meiri tengslum hér áður fyrr. Ég nefni
Lúðvík Jósepsson sem dæmi. Hann
lifði og hrærðist í sjávarútveginum í
Neskaupstað.“

Ekki bara samningar
um kaup og kjör

Verðum að breyta
stjórnmálamenningunni

Minni lífsreynsla
stjórnmálamanna

Þjóðfélagið þarf að
byggja á samstöðunni

- Hvernig tókst síðan að koma á jafnvíðtæku samkomulagi og raun bar
vitni í þjóðarsáttarsamningunum
1990?
„Þjóðarsáttarsamningana unnum
við í samstarfi við BSRB, bændur og
fleiri og reyndum að selja öllum aðilum hvaða aðgerðir væru nauðsynlegar. Erfitt er að finna sambærilegt
dæmi erlendis frá þar sem allir eru svo
mjög samstíga um að ná árangri. Það
var styrkur Steingríms Hermannssonar
forsætisráðherra að hann fylgdist með
álengdar og leyfði aðilum að komast
að ásættanlegri niðurstöðu.
Þetta urðu ekki bara samningar
um kaup og kjör heldur líka um
verðlag, en verðbólgan var á þessum
árum innbyggð í verðlagið og vextir
gríðarlega háir. Með því að lækka þá
og stöðva gengisfellingar var verið að
skera niður kostnað fyrirtækja og gert
var samkomulag við bankana um að
lækka vexti. Við gátum því sagt fyrirtækjunum að þau þyrftu ekki að hafa
áhyggjur. ASÍ og Vinnuveitendasambandið voru samtaka í því að útskýra
fyrir fyrirtækjum hverju lækkun verðbólgunnar skilaði í rekstrinum.
Í aðdraganda samninganna 1990
gerðum við hlé á viðræðum til að halda
fundi um land allt og fá fram viðhorf
fólks til þess að ný leið yrði farin. Um
sumarið 1991 fór ég um landið og átti
fundi með stjórnum verkalýðsfélaganna og átti fundi á vinnustöðum.
Þá fórum við yfir reynslu af samningunum. Skoðanir manna voru eðlilega skiptar um það hvort allt hefði
tekist sem skyldi en það var einhugur
um að tilraunina yrði að klára.“

- Þú minntist á samstarf verkalýðshreyfingarinnar við stjórnmálamenn.
Hvernig finnst þér þau mál hafa þróast?
„Þegar ég var forseti áttum við samtöl við stjórnmálamenn óháð því hvaða

- Síðustu misseri hefur verið rætt um
að hér á landi þurfi að fara leið Skandínava við samningsgerð. Í hverju er
hún fólgin?
„Í Skandinavíu er samstaða um að
útflutnings- og samkepnisgreinarnar
eigi að móta hversu miklar kauphækkanirnar verði hverju sinni. Um þetta
er í dag samkomulag milli ASÍ, BSRB
og SA, en skilningurinn er minni hjá
stjórnvöldum og ýmsum hópum hálaunamanna.
Það sem greinir okkur frá hinum
Norðurlöndunum snýr einnig að
undirbúningi löggjafar og annarri
praktískri vinnu stjórnvalda. Þar
eru allar afleiðingar lagasetninar og
annarra ákvarðana kannaðar og víðtækt samráð haft. Norðurlöndin mega
með réttu kallast „samráðssamfélög“.
Að nokkru leyti er þetta afleiðing af því
að þar hafa verið minnihlutastjórnir
ríkjandi sem verða að leita eftir samráði.
Í þessu tilliti verður að breyta íslenskri stjórnmálamenningu. Valdið
á að vera þrískipt en nú er það þannig
að lagafrumvörp eru samin í ráðuneytunum en ekki í löggjafarsamkomunni. Alþingi er ætlað það hlutverk að
stimpla löggjafaráform framkvæmdavaldsins. Við þurfum víðtækari undirbúning að nýrri löggjöf með aðkomu
aðila utan þings. „Konsensus“ þýðir
ekki að allir séu sammála heldur að
farin sé sú leið sem flestir sætta sig
við og til að finna þá leið þurfa aðilar
að tala saman. Í stjórnmálalífi hinna
Norðurlandanna eru uppi önnur
grundvallarviðhorf í þessu efni heldur
en hér.“

- Þannig að þú myndir segja að þörf
sé á víðtækara samráði í þjóðfélaginu
almennt?
„Innan verkalýðshreyfingarinnar
eru fjölbreyttir og oft gagnstæðir
hagsmunir. Það sem gerist í samn-

Mynd: Þormar Vignir

ingum hefur oft áhrif á stöðu annarra
en samningsaðila og það sem annars
staðar gerist hefur áhrif á stöðu samningsaðila. Aðilar vinnumarkaðarins
hafa því víðtæka reynslu af því að
tengja ólíka hagsmuni saman og leita
að ásætttanlegri niðurstöðu. Ég held
að stjórnvöld og stjórnmálaflokkar
gætu lært mikið af þeirri reynslu.
Stórar ákvarðanir kalla á víðtækt sam-

ráð bæði til að finna bestu leiðir og til
þess að gera niðurstöðuna ásættanlega
fyrir sem flesta. Nefna má búvörusamningana sem dæmi – það hefðu
fleiri þurft að koma að gerð þeirra.
Félagsstarf almennt byggir á því að
allir vinni saman. Það á ekki aðeins
við um verkalýðsfélögin. Ef deila
er uppi innan sóknarnefndar og
meirihlutinn kemur illa fram gagn-

vart minnihlutanum getur afleiðingin
orðið sú að ekkert er með kaffinu eftir
næstu messu, því minnihlutinn sem
var smámaður var vanur að sjá um
baksturinn. Við verðum að byggja á
samstöðunni til að ná árangri í starfi.
Það er bara í pólitíkinni sem fólk getur
bætt stöðu sína með því að gera lítið
úr öðrum.“
bjb
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Rannveig Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri
Eldingar.

Hrefna.

Börn og fullorðnir hafa gaman af hvalaskoðun.

Undur og stórmerki
Stórhveli ganga inn í Faxaflóann

Þ

egar tíðindamaður Reykjavíkur
vikublaðs var sem oftar á ferð
um hafnarsvæðið varð hann
var við mikinn fjölda ferðamanna með
gleðiglampa í augum, sem ýmist voru
að koma eða fara úr hvalaskoðun hjá
Eldingu. Það fór ekki fram hjá neinum
að mikil ganga hnúfubaka, sem eru
stórir reyðarhvalir, hafði gengið inn
í Faxaflóann. Það lá því beint við að
leita til Rannveigar Grétarsdóttur,
framkvæmdastjóra og eins af eigendum

Höfrungur leikur sér að því að synda undir bátinn.

Eldingar, sem er langsamlega stærsta
hvalaskoðunarfyrirtæki við Faxaflóann
og raunar um land allt. Þessi glaðbeitta athafnakona var svo vinsamleg
að svala forvitni okkar brosandi: „Jú
þetta byrjaði á fimmtudaginn í síðustu
viku með tilkynningu frá grindvískum
sjómönnum, sem sáu til torfunnar sem
stefndi á Faxaflóann og síðan hefur
þetta verið stanslaus veisla. Algengustu
hvalirnir í Faxaflóanum eru hrefnur auk
tannhvala, s.s. höfrunga og háhyrninga,

Vandað einbýlishús
óskast til langtímaleigu
Ég er með góða fjölskyldu sem vantar
vandað einbýlishús til leigu. Pottþétt
umgengni, mikil greiðslugeta.
Vinsamlega hafið samband:
hannes@fastlind.is eða s. 699 5008.

ÚR BÆJARLÍFINU
Sigurður
Þórðarson
skrifar:
þess vegna er þetta alveg nýtt. Okkar
fyrirtæki Elding, fer með yfir 100.000
gesti í hvalaskoðun á ári. Yfir 95% þeirra
eru útlendingar en við vildum gjarnan
stækka hóp íslenskra viðskiptavina og
sjáum sóknarfæri í að sýna Íslendingum
hvað þeir búa í fallegu landi.“
– Hvernig farið þið að því?
„Starfsfólk okkar er dugmikið, vel
menntað og hefur ástríðu fyrir náttúrufegurð og því hæfileikum búið til að
miðla fróðleik og lýsa náttúruperlum.
Dæmi um slíka náttúruskoðun
eru lundaferðir, norðurljósaferðir,
sjóstangveiði, ferðir út í Viðey ofl.
Við tökum að okkur hvataferðir fyrir
fyrirtæki, sérferðir og hópferðir fyrir
starfsmannafélög og námsmenn ef því
er að skipta. Við erum ört stækkandi en
sjálfbær ferðaþjónusta.“

Hnúfubakur.

– Hvenær byrjaði þetta ævintýri?
„Við byrjuðum með lítinn bát í Sandgerði sem sumarvinnu árið 2000. Árið
eftir vorum við komin í Hafnarfjörð og
nú erum við hér með yfir 50 stöðugildi
allt árið. Velgengnina þakka ég því að
við reynum okkar ítrasta til að gleðja
og fræða viðskiptavini okkar.“
– En hvað um framtíðina?
„Framtíðin er örugglega björt ef við
höldum rétt á málum, þá er ekki síst

mikilvægt að vernda ásýnd hafnarinnar
og hafnsækinnar starfsemi, sem þrífst
hvergi nema við höfnina. Borgarfulltrúar hljóta því að gefa hafnsækinni
starfsemi eðilegan forgang umfram
óskylda starfsemi við höfnina. Ekki er
ýkja langt síðan til stóð að rífa gömlu
verbúðirnar og okkar starfsemi býr
ekki við framtíðarskipulag heldur
einungis til eins árs í senn. Því þarf
að breyta.“

Hannes Steindórsson
löggiltur fasteignasali
Lind Fasteignasala ehf.
Hlíðasmári 6, Kópavogur
Sími 510 7900 - www.fastlind.is
Hrefna er algengasti hvalurinn sem sést í hvalaskoðunum Eldingar.

Háhyrningur rétt fyrir utan Reykjavík.

GLÆSILEG PÁSKADAGSKRÁ Á SIGLÓ
Barnahlaðborð og afþreying á Sigló Hótel
Aprés ski stemning á Sigló Hótel
Kökuhlaðborð Hannes Boy
Ljósmyndasýning í Bláa Húsinu alla páskana

KYNNTU ÞÉR SKÍÐA- OG FJÖLSKYLDUPAKKANA
OKKAR INNÁ SIGLOHOTEL.IS
www.siglohotel.is • Snorragötu 3b • 580 Siglufirði • Sími 461-7730
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Bílson, bílaverkstæði í fremstu röð

B

ílson verkstæðið var stofnað
1984 í 80 fermetra húsnæði
við Langholtsveg. Reksturinn var svo fluttur að Ármúla 15 árið
1990. Þar voru stækkunarmöguleikar
fyrir hendi og voru þeir nýttir. Árið
2012 var fyrirtækið búið að sprengja
utan af sér húsnæðið enn eina ferðina
og var því fjárfest í nýrri glæsilegri
byggingu að Kletthálsi 9. Verkstæðið
er enn í höndum sama eiganda,
Bjarka Harðarsonar. Bílson fékk
forvarnarverðlaun VÍS 2010.

Farsælt samstarf
við Heklu

Árið 1991 var gerður þjónustusamningur við Heklu um þjónustu
við þeirra vörumerki í bílageiranum.
Það samstarf hefur verið mjög farsælt
í gegnum tíðina. Bílson stenst staðla
framleiðenda, sem eru mjög stífir
og byggja alfarið á ISO stöðlunum.
Þessir staðlar byggja á kröfum um
aðbúnað, aðkomu, húsnæði, fyrirkomulag, endurmenntun starfsfólks,
uppruna varahluta, rekjanleika,
ábyrgðarviðgerðir, tækjabúnað,
tækniupplýsingar og margt fleira.
Vottun Bílgreinasambandsins er hluti
af þessum stöðlum. Hagsmunir viðskiptavina eru tryggðir í samstarfi
BGS og FÍB.

Beintengdir við
gagnabanka
Volkswagen og Skoda

Bílson verkstæðið býr við mikla aðgreiningu gagnvart samkeppnisaðilum á bílamarkaðnum. „Við erum
beintengdir við gagnabanka bæði
Volkswagen og Skoda. Það þýðir að

við höfum aðgang að og erum samherjar allra þjónustuaðila í heiminum sem eru beintengdir þessum
vörumerkjum. Það er sameiginlegur
gagnabanki, þar sem menn setja inn
upplýsingar um flókin viðfangsefni.
Það er því ekki alltaf verið að finna
upp hjólið,“ segir Bjarki. „Bilunin
getur verið þekkt hinum megin á
hnettinum og þá sjáum við hliðstæðuna við okkar viðfangsefni hverju
sinni. Þetta sparar oft mikinn tíma,
þannig að flóknar greiningar fá oft
skjóta niðurstöðu. Við upplifum
oft að aðilar eru að kóðalesa allar
tegundir bíla. Þeir geta fengið upplýsingar úr þessum lestri á hvaða
skynjurum er bilun,“ bætir hann
við. „Þá rjúka menn til og skipta
út íhlutum sem jafnvel eru í lagi.
Orsökin getur verið að vélarstjórnboxið kallar eftir uppfærslu, líkt og
þegar slökkt er á heimilistölvunni
á kvöldin. Svona uppfærslu þarf að
framkvæma „online“ beint inn á

framleiðandann,“ segir Bjarki. Bílson verkstæðið er eina verkstæðið í
Reykjavík, fyrir utan Heklu, sem er
beintengt Volkswagen og Skoda. „Við

erum alltaf með nýjustu tækniupplýsingar uppfærðar. Greinin skiptist
í raun orðið í tvennt. Annars vegar
er hinn hefðbundni bifvélavirki og
hins vegar tæknimaður. Þekking og
reynsla er það mikilvægasta í okkar
grein,“ segir Bjarki.

Viðskiptavinurinn
er í öndvegi

„Við sinnum einnig ábyrgðarviðgerðum á þessum vörumerkjum.
Helstu viðfangsefni okkar eru allt
sem viðkemur öðru en body-viðgerðum. Smurning, bremsuviðgerðir,
undirvagn, vélar, gírkassar og svo
auðvitað rafmagnsviðgerðir,“ segir
Bjarki. „Það síðastnefnda er mjög
stór þáttur í okkar vinnu. Við erum
með sérstaka forgreiningu, þar sem
bíllinn er skoðaður áður en gengið

er til verks. Þá er hægt að áætla umfang verksins betur fyrirfram,“ bætir
hann við. Starfsmenn á Bílson verkstæðinu eru 18 í dag. „Margir þeirra
luku námi hjá Bílson og starfa hjá
okkur enn. Sá sem hefur vinninginn
í þeim efnum hefur verið hjá okkur í
24 ár. Hópurinn er samsettur af bæði
eldri og yngri reynsluboltum. Það er
oft mikið fjör í vinnunni. Mjög lítil
starfsmannavelta hefur fylgt okkur í
gegnum langa tíð,“ segir Bjarki. Bílson er staðsett að Kletthálsi 9, á bak
við bílasölurnar. Bjarkir segir: „Við
leitumst við að hafa viðskiptavininn
í öndvegi. Það er oft gaman að sjá,
þegar viðskiptavinir eignast aftur
Heklubíl; þá koma þeir aftur.“ Opið
er frá 07.45 til 17.00 á mánudögum
til og með fimmtudags og til kl.16.00
á föstudögum.

Þú færð fermingargjöfina hjá okkur
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Kvikmyndatónleikar

J

óhann Jóhannsson telst nú til
helstu kvikmyndatónskálda samtímans. Hann var á dögunum tilnefndur til Óskarsverðlauna annað
árið í röð, fyrir tónlist við myndina
Sicario, en í fyrra hlaut hann Golden
Globe-verðlaunin fyrir The Theory of
Everything, sem fjallar um líf Stephens
Hawking. Á hljómleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands á fimmtudaginn
kemur, 17. mars, verða frumfluttar
þrjár nýjar hljómsveitarsvítur með

tónlist Jóhanns, úr Sicario, The Theory
of Everything og Prisoners.
Auk þess hefur Jóhann sjálfur valið
á efnisskrána nýlega kvikmyndatónlist sem hann hefur mikið dálæti á,
eftir þau Jonny Greenwood og Mica
Levi. Einnig hljómar sívinsæl tónlist
eftir John Williams, meðal annars
úr Jurassic Park, Superman, ET og
Indiana Jones. Stjórnandi er Adrian
Prabava. Hljómleikarnir hefjast
klukkan 20:00.

Jóhann Jóhannsson tónskáld.

Hönnunarmars í Arionbanka

H

önnunarmars stendur nú
sem hæst. Einn viðburður
hátíðarinnar er hönnunarsýningin
„Frá hugmynd til hugmyndar“ sem
haldin verður í Borgartúni 19 í höfuðstöðvum Arionbanka. Sýningin
verður opin alla helgina og í dag
laugardag kl. 14–16 er öllum boðið

að taka þátt í „Skissum saman“, viðburði þar sem fjölskyldum er boðið
að koma og skissa saman undir styrkri
stjórn Elsu Dagnýjar Ásgeirsdóttur og
Auðar Inez Sellgren, en þær eru báðar
ungir og upprennandi vöruhönnuðir.
Léttar veitingar á boðstólum og allir
velkomnir.

Sýningin fer fram í höfuðstöðvum Arion
banka í Borgartúni.

Nammiskál

á HönnunarMars

Strokkkvartettinn Siggi.

Sýning FÍG
í Hafnarhúsinu
10.-13. mars

ERNA

Skipholti 3
Sími 552 0775
www.erna.is

Hádegistónleikar
í háskólakapellu

K

vartettinn Siggi leikur verk
eftir Beethoven og Atla Heimi
Sveinsson á stuttum tónleikum í
kapellu Háskóla Íslands næstkomandi
miðvikudag, 16. mars, milli klukkan
12:30 og 13:00. Kvartettinn skipa

fiðluleikararnir Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir,
Þórunn Ósk Marinósdóttir sem leikur
á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Enginn aðgangseyrir er
að tónleikunum og allir velkomnir.

Tómas Guðni Eggertsson organisti.

Ljúfir tónar
í Seljakirkju
A

nnað kvöld, sunnudagskvöldið
13. mars, verður kvöldmessa í
Seljakirkju. Kór kirkjunnar syngur ljúf
lög við undirleik organistans Tómasar
Guðna Eggertssonar.
Sr. Ólafur Jóhann leiðir stundina,
sem hefst klukkan 20:00.

Þýskir kvikmyndadagar

B

íó Paradís og Goethe Institut í
Danmörku standa fyrir Þýskum
kvikmyndadögum í sjötta sinn dagana
11.–20. mars 2016 í samstarfi við þýska
sendiráðið.
Að þessu sinni verður boðið upp á

sex nýjar myndir sem eru þverskurður
af því besta sem þýsk kvikmyndalist
hefur upp á að bjóða. Myndirnar eru
á þýsku með enskum texta. Sýningartíma og frekari upplýsingar má finna
á bioparadis.is.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

VILTU MEIRA
SJÁLFSTRAUST

LÍÐA
BETUR

EIGA AUÐVELDARA MEÐ
AÐ KYNNAST FÓLKI

VERA
ÞÚ?

STÍGÐU
SKREFIÐ!
// DALE CARNEGIE FYRIR UNGT FÓLK
Við þjálfum ungt fólk í að standa á sinni skoðun og þora að fara á móti straumnum, auka sjálfstraust sitt og fylgja eigin
sannfæringu. Þau læra að sýna öðrum umburðarlyndi og 98% þátttakenda segjast vera jákvæðari í hugsun eftir námskeiðið.
Leggðu mat á hæfileika barnsins með styrkleikaprófinu á www.dale.is/styrkleikar_unga

NÁMSKEIÐ
Í REYKJAVÍK
// 10–12 ÁRA

Námskeið hefst 29. mars
kennt einu sinni í viku í átta vikur
frá kl. 17:00–20:00

// 13–15 ÁRA

Námskeið hefst 6. júní
kennt tvisvar í viku í fjórar vikur
frá kl. 17:00–21:00

SKRÁÐU ÞIG
OG VERTU MEÐ OKKUR
// 16–20 ÁRA

Námskeið hefst 31. maí
kennt tvisvar í viku í fjórar vikur
frá kl. 18:00–22:00

// KYNNINGARTÍMAR

10 til 15 ára 14. mars kl. 19:00–20:00
16 til 25 ára 14. mars kl. 20:00–21:00

// 21–25 ÁRA

Námskeið hefst 30. maí
kennt tvisvar í viku í fjórar vikur
frá kl. 18:00–22:00

Dæmi um skóla sem meta Dale Carnegie námskeið til eininga í framhaldsskóla:
Borgarholtsskóli, Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Fjölbrautaskóli Suðurnesja,
Flensborgarskólinn, Kvennaskólinn í Reykjavík, Menntaskólinn við Sund,
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, Menntaskólinn í
Kópavogi, Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn við Hamrahlíð.

Sjáðu fleiri kynningartíma
á www.dale.is/ungtfolk
Sími 555 7080

12. mars 2016
10. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Baksíðan

Gunnar Guðjónsson
kaupmaður við Laugaveg

Þ

Lagersala
20-70%
Ormsson og Samsungsetursins

Síðumúla 9

úli

m

Opnunartími kl. 13-18 virka daga og laugardag kl. 12-16

ðu

Gengið inn úr porti

Gengið inn
úr porti

Sí

að er sama til hvaða borgar maður
kemur í Evrópu, alls staðar eru
það miðbæirnir sem hafa mest
aðdráttarafl og meginatvinnustarfsemin
þar er verslun, líkt og verið hefur frá alda
öðli. Með aukinni velmegun eignaðist
hinn almenni borgari bíl og fór allra
sinna ferða á honum og hann þurfti að
komast í miðbæinn á sínum bíl.
Bíllinn er og verður aðalfarartæki
borgarbúa hér í Reykjavík, svo sem
víða í nágrannalöndunum, og til að hægt
sé að halda uppi miðbæjarverslun og
-þjónustu þarf að gera
ráð fyrir að fólk komist á staðinn á sínum
bíl. Í mínum huga eru
þetta ekki flókin vísindi. Aftur á móti vilja
borgaryfirvöld gera allt
sem í þeirra valdi stendur til að vinna
gegn bílnotkun.
Í miðbænum hefur þessi þróun
gengið svo langt að aðalgötu miðbæjarins, Laugaveginum, hefur ítrekað verið
lokað fyrir bílaumferð á sumrin og við
ýmis tækifæri með þeim afleiðingum að
verslunin hefur orðið fyrir stórtjóni, en
ýmsar rótgrónar búðir miðbæjarins eru
nú á förum úr götunni. Þeirra á meðal
má nefna Jón Sigmundsson skartgripaverslun sem starfað hefur við Laugaveginn síðan 1904.
Laugavegurinn er meginumferðaræðin í gegnum miðbæinn og viðskiptavinir vilja leggja bílum sínum sem
næst verslunum, enda veður oft vond.
En þá bregður svo við að bílastæðum
hefur verið fækkað stórkostlega og bílastæðagjöld hækkuð upp úr öllu valdi. Á
sama tíma gengur strætó ekki lengur um
svæðið. Það er engu líkara en borgaryfirvöld leggi sig fram um að gera sem mest
til að koma í veg fyrir að viðskiptavinir
sæki í miðbæinn.
Á sama tíma og vinstrimeirihlutinn
í borginni fer þessu fram heyrist lítið
í minnihlutanum, en þar á meðal er
flokkur sem lengi taldi sig vera flokk atvinnulífsins og einkaframtaksins. Getur
verið að sá flokkur sé búinn að gleyma
uppruna sínum?
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þvOttavéLar - myndavéLar - hLjómtæki - SjónvarPSveGGfeStinGar
POttar OG PÖnnUr - SPOrtmyndavéLar - SPjaLdtÖLvUr - heyrnartóL - SjónaUkar
SmÁtæki BÚSÁhÖLd - ÚtvÖrP - tÖLvUtÖSkUr - fLakkarar - BrennSLUdiSkar
LjóSmyndaPaPPír - farSímahULStUr - BLU-ray heimaBíó - BLandarar - 3dS Leikir
StÝriPinnar - reiknivéLar - tÖLvUmÝS - LykLaBOrÐ - BLUetOOth hÁtaLarar
BaSSaBíLkeiLUr - SjónvÖrP - íSSkÁPar - vefmyndavéLar - SOUndBar - dj StjórnBOrÐ
míkrafónar - LeikjaStÝri - netBÚnaÐUr OG SvO mikLU meira.
• þvOttavéLar frÁ kr. 39.900,- • UPPþvOttavéLar frÁ kr. 39.900.• fryStiSkÁPar 185cm frÁ kr. 69.900.- • nOkkrar B þvOttavéLar frÁ kr 40.000,-

Auglýsingar:

578 1190
Mánud. til föstud. kl. 06:45 – 21:00
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30

Vetrartími frá
29. ágúst – 31. maí:

SUNDLAUG AKUREYRAR

auglysingar@fotspor.is

Gerið góð kaup á góðri vöru
Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

• 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

