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Íslandsmót barþjóna verður haldið
í Súlnasal Hótel Sögu miðvikudag-
inn 16. maí kl. 19.30 og eru allir vel-
komnir. 

Barþjónaklúbbur Íslands mun
fagna 50 ára afmæli á næsta ári.
Frá upphafi hefur klúbburinn stað-
ið fyrir Íslandsmóti þar sem bar-
þjónar veitingastaða etja kappi í
blöndun drykkja og auk þess hafa
meðlimir klúbbsins tekið þátt í
keppni erlendis. Sigurvegarinn nú
tekur þátt í heimsmeistaramótinu í
Peking. Núverandi Íslandsmeistari
er Guðmundur Sigtryggsson, bar-
þjónn á Hilton Hótel Nordica. 

Barþjónamót

Uppskeruhátíð nemenda leik- og
grunnskóla Akureyrar fer fram á
Ráðhústorgi, í Hofi og í göngugöt-
unni í dag milli klukkan 10 og 14.
Hátíðin er skipulögð í tilefni af 150
ára afmæli Akureyrar 

Í tilkynningu segir, að þeir sem
leggja leið sína á Ráðhústorg í dag
muni njóta dans- og söngatriða,
upplesturs, Lopabandið spilar og
veitt verður viðurkenning í ljóða-
samkeppninni Akureyri, brosandi
bær. 

Í Hofi verður m.a. boðið upp á
krakkajóga, marimbatónlist, söng-
atriði og sýnt verður leikritið Æv-
intýralandið sem sýnt var á árshá-
tíð Lundarskóla og vakti mikla
athygli. 

Í Eymundsson verður einnig sýnt
leikrit sem ber heitið Nafnlausa
leikritið. 

Þá verður Listaver nemenda að
finna á hátt í tuttugu stöðum í bæn-
um en þær sýningar standa fram á
mánudag.

Nánari upplýsingar um dagskrá
hátíðardagsins og sýningarstaðina
er að finna á upplýsingasíðu afmæl-
isins á www.visitakureyri.is 

Uppskeruhátíð Hluti af sýningargripum
barna í Oddeyrarskóla á Akureyri.

Uppskeruhátíð
barna á Akureyri 

Gervigreindarsetur Háskólans í Reykjavík (CADIA)
og Vitvélastofnun Íslands (IIIM) standa fyrir opnum
degi í HR í dag kl. 15.30-17.15. Þar kynna vís-
indamenn sem starfa við rannsóknarsetrin verkefni
sín á sviðum hermunar og gervigreindar.

Meðal annars munu Gunnar Steinn Valgarðsson og
Hrafn Þorri Þórisson greina frá gerviskuggum sem
varpað er á vegg í formi einstaklings sem stendur á
afmörkuðu svæði. Fram kemur í tilkynningu að
skugginn líki eftir hegðun náttúrulegs skugga en
geti einnig umbreyst og sýnt sjálfstæða hegðun auk
þess að eiga í samskiptum við eiganda sinn. 

Verkefni tölvunarfræðinemenda við HR í umsjón Hannesar Högna
Vilhjálmssonar fjallar um hvað sé hægt að gera inni á heimilum fólks
til að aðstoða það við daglegt líf, sérstaklega ef viðkomandi þarf að-
stoð og umönnun. Tæknin er þá hluti af umhverfi fólks og gerir því
kleift að búa á sínu heimili í lengri tíma í stað þess að flytja á hjúkr-
unarheimili.

Kynna gervigreind og vitvélar á opnum
degi í Háskólanum í Reykjavík

Gervigreind og vit-
vélar verða kynnt.

Miðvikudagskvöldið 16. maí verður
dagskrá í Iðnó í tilefni af 40 ára af-
mæli Samtaka hernaðarandstæð-
inga. Tónlist verður í aðalhlutverki
á hátíðinni. Fram koma: Heiða Ei-
ríksdóttir, Svavar Knútur, Jara,
Þorvaldur Þorvaldsson, Einar Már
& Blágresi, Þokkabót og Bjartmar
Guðlaugsson Árni Björnsson segir
frá tildrögum að stofnun samtak-
anna 16. maí 1972 en samtökin hétu
upphaflega Samtök herstöðvarand-
stæðinga. Hugmyndin að stofn-
uninni kviknaði í erfidrykkju
skáldsins og baráttumannsins Jó-
hannesar úr Kötlum. Var samtök-
unum öðrum þræði ætlað að heiðra
minningu hans. Dagskráin í Iðnó
hefst kl. 20 og er aðgangur ókeypis.

Afmælishátíð SHA

STUTT

Kjartan Kjartansson

kjartan@mbl.is

Umræða um skuldastöðu Hafn-
arfjarðarbæjar eru úr samhengi við
veruleikann og skuldir hans miðað
við íbúafjölda eru lægri en í Reykja-
vík og Reykjanesbæ. Þetta segir
Guðmundur Rúnar Árnason, bæj-
arstjóri Hafnarfjarðar.

Ársreikningur Hafnarfjarðar-
bæjar var birtur fyrir stuttu en bær-
inn skuldar um 39 milljarða króna
og nemur skuldahlutfall hans 234%
af reglulegum tekjum.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem er í
minnihluta í bæjarstjórn, lýsti mikl-
um áhyggjum af fjárhagsstöðu bæj-
arins í viðtali í Morgunblaðinu á
mánudag og sagði engar raunveru-

legar áætlanir
vera um hvernig
ætti að bregðast
við skuldavanda
bæjarins.

„Ég vísa því á
bug að það séu
engar áætlanir.
Þær hafa verið
samþykktar í
bæjarstjórn,“
segir Guðmundur

Rúnar. Hann bendir á að reglur um
skuldahlutfall sveitarfélaga séu enn
óútfærðar hjá innanríkisráðuneyt-
inu. Þó miðað sé við ýtrustu kröfur
þá kveði þriggja ára fjárhagsáætlun
bæjarins á um hvernig áætlað sé að
koma skuldahlutfalli bæjarins niður í
200% fyrir árið 2015. Þá verði skuld-
irnar komnar niður í 33 milljarða.

Auk þess hafi tekjuáætlanir verið
mjög varfærnar, gert sé ráð fyrir
mjög hóflegri fjölgun íbúa og varla
sé gert ráð fyrir nokkurri lóðasölu.

Þá sé Hafnarfjörður ekki í neinni
sérstöðu með skuldastöðu sína.
Þannig séu skuldir sveitarfélagsins
og fyrirtækja þess á hvern íbúa
svipaðar og í Kópavogi, rúmlega 1,4
milljónir króna á íbúa. Í Reykjavík
séu skuldirnar hins vegar rúmar 2,6
milljónir á íbúa og tæpar þrjár
milljónir í Reykjanesbæ.

„Rekstrarniðurstaða ársins 2011
er talsvert betri en gert var ráð fyr-
ir og í rauninni er afkoman fyrir
fjármagnsliði sú besta sem Hafn-
arfjarðarbær hefur náð á undan-
förnum tíu árum. Ég kalla það
býsna góðan árangur,“ segir bæj-
arstjórinn.

Samhengislaus umræða
P Bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir bæinn ekki í sérstöðu
með skuldir sínar P Besta afkoma bæjarins í áratug

Guðmundur 
Rúnar Árnason

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á

gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar
eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu

áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur
í eindaga til og með 15. maí 2012, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga
til og með 7. maí 2012 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er
fallið hafa í eindaga til og með 15. maí 2012, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og
tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á
gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi,
launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti,
fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila,
skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af
innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum,
skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum,
fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á
eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum,
sem eru:

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur
tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur,
slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs-
og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af
verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og
útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum
eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu
skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan
kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert
fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk
útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst
til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds,
vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast
við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er
skulda bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði
tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld
þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir
gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði
þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir
ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. maí 2012

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði

Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í
Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

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

– Afslátt eða gott verð?

IÐNAÐARRYKSUGUR

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Húsavík

Vestmannaeyjum

Ryk/blautsuga Drive ZD10-
50L 1000W, 50 lítrar

27.900,-

Ryk/blautsuga Drive ZD98A-
2B 2000W, 70 lítrar

42.890,-

Drive Bískúrsryksugan
1200W, 20 lítrar

6.990,-

Arges HKV-100GS15
1000W, 15 lítrar

21.900,-


