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13. tölublað 2. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Útgjöld til velferðarmála í Kópavogi:

Tólf prósent 
til einka- 
fyrirtækja
Um tólf prósent af heildarútgjöldum Kópa-

vogsbæjar vegna málefna fatlaðra fara í að 
kaupa þjónustu af einkafyrirtækjum í vel-

ferðarþjónustu. Fram kemur í svari bæjarins við fyr-
irpusrn blaðsins að í fyrra, árið 2013, hafi verið gerðir 
„fimm samningar við einkaaðila vegna þjónustu við 
einstaklinga á grundvelli laga um málefni fatlaðra 
og einn samningur á grundvelli barnaverndarlaga.“ 
Fjórir þessara samninga voru við fyrirtækið Sinnum, 
en einnig var samið við Heilsuefnlingarmiðstöðina 
og Starfsmannamiðlun. 

Árið áður,2012, voru gerðir átta samningar við 
einkafyrirtæki. 
Fram kemur í svari bæjarins að enginn samningur 
hafi verið gerður á grundvelli laga um málefni aldr-
aðra. 

Í svari bæjarins segir að miðað við útgjöld í apríl 
síðast liðnum hafi aðkeypt vinna frá einkafyrir-
tækjum numið 1,8 milljónum króna, eða sem nemur 
12,3 prósentum af heildarkostanaði bæjarins í mál-
efnum fatlaðra, en hann nam 14,7 milljónum króna 
í þeim mánuði. Samkvæmt upplýsingum frá bænum 
má heimfæra þessa hlutfallstölu upp á árið í heild. 

Í svari bæjarins fylgir að aðeins séu gerðir samn-
ingar við einkaaðila í þessum efnum „þegar ljóst 
þykir að önnur leið sé illfær,“ segir í skriflegu svari. 
„Slíkir samningar þjóna þá hagsmunum bæði not-
enda og velferðarsviðs.“ Það þýðir víst lítið að finna til lofthræðslu við þessa iðju, en þessir menn 

sinntu gluggaþvotti á turninum í Smáranum á dögunum.
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Nóg að gera í 
skólagörðunum
Um 200 krakkar eru í 

Skólagörðum Kópavogs í 
sumar. Skólagarðar eru á 

þremur stöðum, í Fossvogsdal, Kópa-
vogsdal og við Hörðuvallaskóla. Þá 
hafa um 150 íbúar Kópavogs nýtt sér 
aðgang að garðlöndum bæjarins. Þau 
eru á fimm stöðum í bænum. 

Skólagarðar hafa verið reknir 
á vegum Kópavogsbæjar síðast-
liðin fimmtíu ár eða svo. Þeir eru 
ætlaðir börnum á aldrinum sex til 
þrettán ára. Börnin fá kartöfluútsæði, 
plöntur og fræ í skólagörðunum 
ásamt leiðsögn við ræktun algeng-
ustu matjurta. 

Leiðbeinendur og aðstoðarmenn 
starfa með börnunum, en auk rækt-
unarinnar er bryddað upp á ýmsu 
skemmtilegu, farið í skoðunarferðir, 
grillað og fleira. 

Kópavogsbær hefur einnig leigt út 
garðlönd til íbúa bæjarins um árabil. 

Hvert garðland er 25 fermetrar að 
stærð. Hver leigjandi getur verið með 
tvo skika en skilyrði fyrir úthlutun er 
að eiga lögheimili í Kópavogi. 

Um 180 skikar eru í útleigu í ár, 
segir á vef Kópavogsbæjar, sem er 
fækkun síðan í fyrra. Kuldatíðin í 
fyrrasumar er meginskýring þess að 
færri Kópavogsbúar leigðu sér garð-
skika í ár að mati Friðriks Baldurs-
sonar garðyrkjustjóra, léleg spretta í 
fyrra dró úr áhuganum. 

Fyrirtaks spretta hefur hins vegar 
verið í skólagörðum og garðlöndum í 
sumar enda júní óvenju hlýr. Þá hefur 
vætutíð haft góð áhrif á gróðurinn. 

Garðlöndin eru á fimm stöðum 
í bænum, neðan Kjarrhólma og við 
Víðigrund í Fossvogsdal, við Kópa-
vogstún, Núpalind og Arnaresveg á 
mörkum Sala- og Kórahverfis. Not-
endur garðanna hafa aðgang að vatni 
og verkfærum. 

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs 2014

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs verður 
haldinn fimmtudaginn 24. júlí kl. 12:00 
í Bæjarstjórnarsal Kópavogsbæjar, Fannborg 2.

Dagskrá
1.	 Skýrsla	stjórnar
2.	Reikningar	félagsins	lagðir	fram
3.	Kosning	skoðunarmanns	reikninga	og	eins	til	vara
4.	Önnur	mál

Allir	með	aðild	að	Markaðsstofu	Kópavogs	eru	
boðnir	hjartanlega	velkomnir.	

Léttar	veitingar	í	boði.

Markaðsstofa	Kópavogs		·		Fannborg	2,	200	Kópavogur		·		s.	570	1578

Markaðs-
stofan 
með 
aðalfund
Markaðsstofa Kópavogs 

heldur aðalfund á 
fimmtudaginn kemur,24. 

júlí. Fundurinn verður haldinn í 
bæjarstjórnarsal Kópavogsbæjar í 
Fannborg 2. Fram kemur í fréttatil-
kynningu að allir sem eiga aðild að 
Markaðsstofunni séu velkomnir á 
fundinn, en fyrirtæki sem greitt hafa 
árgjald til Markaðsstofunnar eigi 
kjörgengi og kosningarétt á fund-
inm. Einnig er fyrirtækjum sem vilja 
gerast aðilar að Markaðsstofunni 
bent á að hafa samband við Ásthildi 
Bragadóttur framkvæmdastjóra. 

Aðgerðir til að stytta vinnuvikuna:

Stjórnvöld draga lappirnar
Til stóð að vinnuhópur velferða-

ráðuneytisins um samræm-
ingu fjölskyldu og atvinnulífs 

sem skipaður var á síðasta kjörtímabili 
myndi skoða áhrif styttingu vinnutíma. 
Sá hópur taldi verkefnið aftur á móti of 
viðamikið samhliða öðrum verkefnum 
hópsins og því stóð til að stofna sér-
stakan starfshóp til að fjalla aðeins um 
þetta viðfangsefni. Nýr félagsmálaráð-
herra hefur hins vegar ekki séð ástæðu 

til að setja þann hóp á laggirnar enn sem 
komið er,“ segir Elín Björg Jónsdóttir, 
formaður BSRB í grein hér í blaðinu, 
þar sem hún fjallar ítarlega um aðgerðir 
til að stytta vinnuvikuna. 

Hún bendir á að unnið sé að fjöl-
skyldustefnu í félagsmálaráðuneytinu. 
„Það er skoðun BSRB að stytting vinnu-
tíma eigi að vera hluti af opinberri fjöl-
skyldu- og velferðarstefnu stjórnvalda. 
Hóflegri vinnutími yrði mikilvægt 

framlag til fjölskyldustefnunnar og 
sýnt hefur verið fram á að jafnrétti á 
heimilum er ein meginforsenda þess að 
jafnrétti náist á vinnumarkaði. Stytting 
vinnutíma gæti því aukið lífsgæði fólks 
og stuðlað að frekara jafnrétti. Því er 
miður að ekki eigi að skoða sérstaklega 
innan ráðuneytisins hvernig hægt sé 
að stytta vinnutíma og hvaða áhrif það 
myndi hafa,“ segir Elín Björg. 

Sjá bls. 12. 

Mæðginin Katrín Níelsdóttir og Níels jóhann júlíusson hjálpast að við arfa-
tínslu í skólagörðum Kópavogs í Kópavogsdal. Arfann ætluðu þau svo að 
nýta í salat enda arfi stútfullur af vítamínum! Skólagarðar Kópavogs eru 
á þremur stöðum og vel sóttir í sumar sem endranær.     Mynd: Kópavogsbær

Ríflega ein og hálf milljón 
í prófkjör Margrétar
Margrét Friðriksdóttir, 

bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, varði tæplega 1,6 

milljónum króna í prófkjöri sjálfstæð-
ismanna sem haldið var í febrúar. Hún 
sóttist eftir oddvitasætinu á listanum 
en Ármann Kr. Ólafsson gerði það 
einnig og hafði sigur. 

Margrét fékk 845 þúsund krónur í 
styrki frá ýmsum fyrirtækjum og 135 
þúsund krónur frá 6 einstaklingum. 
Afganginn tæplega 600 þúsund krónur, 
greiddi hún sjálf. Þetta kemur fram í 
útdrætti úr uppgjöri hennar sem hefur 
verið birt á vef Ríkisendurskoðunar. 

Til samanburðar varði Ármann Kr. 
Ólafsson um þremur og hálfri milljón 
króna í sitt prófkjör. 

Samkvæmt lögum skal skila upp-
gjöri til Ríkisendurskoðunar ekki síðar 
en þremur mánuðum eftir prófkjör. 
Bæði Ármann og Margrét skiluðu 
uppgjörum sínum eftir að fresturinn 
var runninn út. 

Leiðrétting
Sagt var í síðasta tölublaði Bæjar-
blaðsins Kópavogs sem kom út 4. 
júlí sl. að Margrét Friðriksdóttir 
hefði ekki skilað uppgjörinu til 
Ríkisendurskoðunar. Þetta var ekki 
rétt, því samkvæmt upplýsingum á 
vef Ríkisendurskoðunar skilaði hún 
uppgjörinu 10. júní. Blaðið harmar 
að annað hafi verið fullyrt og biður 
Margréti Friðriksdóttur afsökunar. 

Um leið vill blaðið árétta að við 
vinnslu umræddar fréttar, í tölu-
blaðinu sem kom út 4. júlí sem fyrr 
segir, var sérstaklega haft samband 
við Ríkisendurskoðun, í því skyni 
að ganga úr skugga um að nýju-
stu upplýsingar lægju fyrir á vef 
stofnunarinnar. Þá voru um þrjár 
vikur frá því að Margrét skilaði 
uppgjöri sínu til stofnunarinnar, 
án þess að þess sæjust merki á vef-
síðu Ríkisendurskoðunar. Stofn-
unin hafði uppfært upplýsingarnar 
á vef sínum þegar blaðið kom út, 
föstudaginn 4. júlí, en það virðist 
hafa gerst eftir að efnisvinnslu var 
lokið og blaðið farið í umbrot og 
prentun. 

- ritstj. 

Athugasemd frá 
Margréti Friðriksdóttur
Í framhaldi af umfjöllun í síðasta 
tölublaði um að undirrituð hafi ekki 
skilað uppgjöri til Ríkisendurskoð-
anda vegna prófkjörs 8. febrúar 2014 
vil ég að það komi fram að uppgjörið 
var dagsett 6. júní og móttekið af Rík-
isendurskoðun 10. júní sl. samanber 
heimasíðu embættisins. 

Uppgjörinu hafði því verið skilað 

áður en umrætt blað kom út. Eins 
og áður hefur komið fram tel ég að 
tíminn sem gefinn er til að ganga frá 
uppgjöri sé of skammur enda algengt 
að frambjóðendur nái ekki að skila 
innan settra viðmiðunarmarka, í raun 
er það algengara en ekki . 

Kópavogi 16. júní
Margrét Friðriksdóttir

Flokkarnir fá styrki
Stjórnmálahreyfingar sem fengu 

mann kjörinn í bæjarstjórn 
Kópavogs fá samanlagt fimm 

milljónir króna í framlög frá bænum, 
sem þær eiga að nýta til stjórnmála-
starfsemi. 

Framlagið er í samræmi við lög. 
Upphæðin fer eftir fjárhagsáætlun 
sveitarfélagsins á hverju ári og er deilt 
út eftir fylgi. Á kosningaári er upp-
hæðin tvískipt, þannig að helmingur 
hennar er greiddur út í samræmi við 
úrslit kosninganna 2010, en helmingur 
miðað við úrslit kosninganna í vor. 

Sjálfstæðismenn fengu mest fylgi 
núna og fá ríflega milljón frá bænum, 

nú á seinni hluta ársins. Framlög til 
hinna framboðanna eru öll undir 
hálfri milljón. 

Þau framboð sem fyrir áttu fulltrúa 
í bæjarstjórn fá einnig greitt miðað við 
úrslit kosninganna á undan. Þannig fá 
bæði Y-listinn og Næst besti flokk-
urinn greitt frá bænum, samanlagt 
rúma hálfa milljón króna, en hinir 
flokkarnir fá líka greitt í samræmi 
við fylgi sitt í kosningunum 2010. Af 
þeirri greiðslu fær Sjálfstæðisflokk-
urinn líka mest, tæpar 750 þúsund 
krónur, en Samfylkingin rúmar 700 
þúsund krónur. Aðrir fá umtalsvert 
minna. 
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*Viðmiðunarverð samkeppnisaðila voru fengin
með því að versla þessa vöruliði þann 18.06.2014 hjá 

samkeppnisaðila sem álitinn er leiðandi í lágu verði.

Við styðjum heilbrigða samkeppni!
Vegna milliliðalausra innkaupa getum við nú boðið enn 
betra verð á fjölda tegunda af ávöxtum og grænmeti.

Blómkál
Okkar verð 329 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 459 kr/kg.*

%28
Lægra 
verð

Laukur
Okkar verð 98 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 111 kr/kg.*

%12
Lægra 
verð

Epli - Pink Lady
Okkar verð 527 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 707 kr/kg.*

%26
Lægra 
verð

Rauðlaukur
Okkar verð 139 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 161 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Hvítkál
Okkar verð 87 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 109 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Tómatar í lausu
Okkar verð 259 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 347 kr/kg.*

%25
Lægra 
verð

Paprika rauð
Okkar verð 488 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 559 kr/kg.*

%13
Lægra 
verð

%16
Lægra 
verð

Melónur Cantalópur
Okkar verð 244 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 289 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Melónur gular
Okkar verð 237 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 275 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Rauð epli
Okkar verð 272 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 339 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Engiferrót
Okkar verð 598 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 698 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Sellerí
Okkar verð 198 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 246 kr/kg.*

%11
Lægra 
verð

Kiwi
Okkar verð 498 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 559 kr/kg.*

%  9
Lægra 
verð

Appelsínur
Okkar verð 198 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 217 kr/kg.*

%16
Lægra 
verð

Perur
Okkar verð 251 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 298 kr/kg.*

Verð samkeppnisaðila 298 kr/kg.*

%23
Lægra 
verð

Kínakál
Okkar verð 229 kr/kg.
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Mengun frá Hellisheiðarvirkjun:

Gagnrýnir umhverfisráðherra
Ólafur Þór Gunnarsson bæjarfulltrúi Vinstri grænna og félagshyggjufólks 
gagnrýnir að umhverfisráðherra hafi gengið gegn áliti heilbrigðisefndar 
þegar hann heimilaði að Orkuveita Reykjavíkur fengi undanþágu frá 
hertum reglum um brennisteinsmengun. 
Orkuveita Reykjavíkur sótti um undan-
þágu frá reglunum sem tóku gildi í 
sumar, en samkvæmt nýjum reglum 
má brennisteinsvetnismengun frá 
jarðvarmavirkjunum aldrei fara yfir 
50 míkrógrömm í rúmmetra. Orku-
veitan sótti um fjögurra ára undaþágu 
frá hertum reglum, en í fékk tveggja 
ára undanþágu. 

Gengið gegn  
heilbrigðisnefnd
Ólafur Þór segir í bókun í bæjarráði: 
„Undirritaður harmar þá ákvörðun 
umhverfis-og auðlindaráðuneytis-
ins að gefa afslátt af reglum vegna 
mengunar frá Hellisheiðarvirkjun. 
Skólabörn á svæðinu, nánar tiltekið 
í Waldorf skólanum í Lækjarbotnum, 
eru þolendur í málinu og þau og starfs-
fólk skólans mun áfram þurfa að búa 
við brennisteinsmengun í lofti, í boði 
umhverfisráðherra. Ráðherra velur 
að ganga gegn áliti heilbrigðisnefndar 

Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, 
þrátt fyrir að gögn í málinu bendi til 
heilsuspillandi mengunar samkvæmt 
reglum sem ráðuneytið hefur sett.“

OR sett skilyrði
Orkuveitan hefur leitast við að draga 
úr styrk brennisteinsvetnis með svo-
nefndri Sulfix aðferð, en þá er brenni-
steini dælt niður í jarðlög. Ráðuneytið 
setur þau skilyrði að eftir eitt ár, verði 
ákveðið hvort því verkefni verði haldið 
áfram eða aðrar leiðir reyndar. 

Enn fremur ber Orkuveitunni að 
birta upplýsingar um loftgæði „og 
tryggja þannig að almenningur sé 
ætíð upplýstur um loftgæði á áhrifa-
svæði Hellisheiðarvirkjunar hvort sem 
um er að ræða almennar upplýsingar 
fyrir íbúa, viðkvæma hópa eða þá sem 
stunda útivist á svæðinu. Enn fremur 
skal upplýsa almenning um líklega út-
breiðslu brennisteinsvetnis á áhrifa-
svæði Hellisheiðarvirkjunar þegar útlit 
er fyrir að styrkur brennisteinsvetnis 
fari yfir tilkynningarmörk,“ segir í 
ákvörðun umhverfisráðherra. 

„Við munum kappkosta það að upp-
fylla skilyrðin,“ segir Eiríkur Hjálm-
arsson, upplýsingafulltrúi Orkuveitu 
Reykjavíkur. 

Fundað í ráðuneytinu
Fjallað var um loftgæðamælingar í 
Lækjarbotnum á síðasta fundi Heil-
brigðisnefndar Hafnarfjarðar og 
Kópavogssvæðis. Í fundargerð er þess 
getið að boðað hafi verið til fundar hjá 
umhverfis- og auðlindaráðuneyti um 
málið. 

Dóttir mín, sem er á sjötta ári, varð fyrir óhappi í vikunni. Hún datt þegar 
hún var að ganga niður stiga úr tampólíni og fékk svolítinn skurð á nef. 

Fyrst hélt ég að þetta væru bara blóðnasir, en við foreldrarnir ákváðum, eftir 
nánari skoðun, að réttast væri að kíkja með hana á slysavarðstofuna. Sem 
við og gerðum. 
Nokkuð af fólki sat og beið niðri í afgreiðslunni þegar við komum. Við ræddum 
við ungan mann í afgreiðslunni sem skráði okkur inn og benti okkur á að 
fara upp á næstu hæð, þar sem litið yrði á barnið. 
Við tókum lyftuna upp og þegar við komum upp á aðra hæð gerðum við grein 
fyrir okkur og var boðið að bíða á sérstakri barnabiðstofu. 
Þetta er lítið herbergi, en hlýlegt. Þar eru mjúkir stólar, nokkur leikföng og 
bækur og raunar sjónvarpstæki, sem við kveiktum ekki á. 
Þarna sátum við og lásum bók í nokkra stund og svo fékk stelpan að leika sér 
í síma föður síns. Þarna voru önnur börn líka, og fleira fólk og þess vegna 
nokkur bið. Ætli við höfum ekki beðið í um það bil klukkutíma áður en okkur 
var bent á að koma inn í skoðunarherbergi. Þar leit hjúkrunarfræðingur á 
sárið og síðan tók við nokkur bið í viðbót eftir lækni til að gera að. Ætli þetta 
hafi ekki tekið um eða rétt yfir tvær klukkustundir í það heila. 
Þetta er ekki skrifað til þess að kvarta undan biðinni. Dóttir mín var raunar 
orðin nokkuð þreytt þegar þarna var komið í sögu, enda klukkan langt gengin 
í tólf að kvöldi. Nei, mér er efst í huga hlýleg og elskuleg framkoma og fag-
mennska starfsmannanna á bráðamóttökunni í Fossvogi. 
Ég efast ekki um að þetta geti verið erfitt starf og lýjandi. Tala nú ekki um 
þegar fólk gengur vaktir á öllum tímum sólarhrings og þarf að takast á við 
margt það versta sem fólk getur upplifað í lífi og starfi, alvarleg meiðsli, 
sársauka, jafnvel dauða. 
Það var nefnilega ekkert mál að bíða. Meira að segja fimm ára barni fannst 
það ekkert mál. 
Hún stóð sig raunar eins og hetja þegar til kastanna kom. Var ekkert hrædd 
við lækninn, sem var ekkert minna elskulegur en annað fólk sem við hittum 
þetta kvöld. Guðrún læknir ákvað að ekki væri ástæða til þess að sauma. En 
hún ákvað að líma sárið saman og setti svo plástra yfir. Stelpan fékk svo að 
velja sér verðlaun fyrir frammistöðuna, tattú og sápukúlur sem hún valdi 
handa litla bróður sínum. Við kvöddum. Þreytt en þakklát. 
Á einum tímapunkti í biðinni spurðist ég fyrir um það hvort ég gæti fengið 
kaffi. Það var ekki í boði, en við gátum fengið vatn og djús í vél frammi á 
gangi. Ég mundi það sem fólk gleymir stundum þegar það kvartar undan 
heilbrigðiskerfinu, að við vorum á sjúkrahúsi, en ekki kaffihúsi. 

Ingimar Karl Helgason

Ekki kaffihús 
heldur sjúkrahús

Leiðari
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Bókun 
heilbrigðis
nefndar
Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og 
Kópavogssvæðis gerði þessa bókun 
á fundi sínum 31. mars í ár. 

„Heilbrigðisnefnd telur veru-
lega hættu á að umhverfismörk 
fyrir brennisteinsvetni verði ekki 
virt í Lækjarbotnum í Kópavogi 
vegna reksturs jarðorkuvers á og 
við Hellisheiði. Á svæðinu er rekin 
fræðslustarfssemi og þar býr fólk. 
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum 
er nauðsynlegt að gripið verði til 
mótvægisaðgerða. Heilsu barna á 
svæðinu má ekki ógna með loft-
mengun, meðan unnið er að þró-
unarverkefnum þó svo þær leiði til 
úrbóta síðar. Heilbrigðisnefnd hefur 
vakið athygli Heilbrigðisnefndar 
Suðurlands og Umhverfisstofnunar 
á málinu. Þar sem heilbrigðisnefnd 
telur að mál þetta þoli enga bið er 
þess óskað að Umhverfis- og auð-
lindaráðuneytið taki málið upp 
við eiganda orkuversins og honum 
verði gert að bregðast við í ljósi 
alvarleika málsins.“

Mengar meira en álver
Umhverfisstofnun segir að brenni-
steinsmengun frá Hellisheiðar-
virkjun sé meiri en sem nemur losun 
álvers Alcoa Fjarðaáls. Þetta kemur 
fram í umsögn stofnunarinnar vegna 
beiðni Orkuveitunnar um undan-
þáguna en hertar reglur tóku gildi 
fyrr í sumar. 

Samkvæmt reglum má styrkur 
brennisteinsvetnis aldrei fara yfir 
50 míkrógrömm á rúmmetra á 
einum sólahring. Í gömlu reglunum 
máttu gildin fara yfir mörkin fjórum 
sinnum á ári. 

Umhverfisstofnun lagðist gegn 
því í umsögn sinni til umhverfis-

ráðuneytisins að Orkuveitan fengi 
undanþáguna sem beðið var um, 
en lagði til í staðinn að undanþága 
yrði veitt til tveggja ára. Þá yrði met-
inn árangur Orkuveitunnar í því að 
draga úr brennisteinsmengun. 

Þá gagnrýndi Umhverfisstofnun 
jafnframt að Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands veiti Hellisheiðarvirkjun 
starfsleyfi, eins og staðan er í dag; 
en áhrifasvæði Hellisheiðarvirkj-
unar væri á starfssvæðum margra 
heilbrigðisnefnda. Staðbundin heil-
brigðiseftirlit væru heldur að fylgjast 
með smærri rekstri svo sem eins og 
rekstri bensínstöðva. 

Slegið af kappi
Hátt í 50 sumarstarfsmenn Þjón-

ustumiðstöðvar Kópavogsbæjar 
sjá um grasslátt í Kópavogsbæ í ár 
auk þess sem stór svæði eru slegin af 
verktökum samkvæmt útboði. Önnur 
umferð í grasslætti er hafin en bæjar-
svæði eru slegin misoft, frá einu og upp 
í fjögur skipti. 

Grassláttur hófst um miðjan maí að 
venju segir á vef bæjarins. Spretta hafi 
hins vegar verið óvenjumikil í sumar 
eins og bæjarbúar og aðrir íbúar höfuð-
borgarsvæðisins hafa eflaust orðið varir 
við, bæði vegna hlýinda og mikillar 
úrkomu. Bærinn segir hins vegar að 
rigningartíðin hafi gert sláttinn erf-
iðari en ella og sláttumenn bæjarins því 
komist hægar yfir en oft áður. 

Ráðherra velur að ganga gegn áliti heilbrigðisnefndarinnar segir bæjarfulltrúi. Mynd: Pressphotos.biz

Kristín linda Árnadóttir, forstjóri Um-
hverfisstofnunar.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi 
VG og félagshyggjufólks.
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Einstök gæði á góðu verði
og vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði
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Skrifstofuhúsgögn

BoConcept

Ómótstæðilegur sumarborgari
Góður grillborgari þarf að vera einfaldur, safaríkur og bragðgóður. Fyrst 
og fremst þarf hann að vera úr góðu kjöti. Þótt góður hamborgari, úr 
úrvalskjöti, grænmeti, osti og brauði sé auðvitað ágætlega hollur og góður 
matur er ekki til neitt sem heitir megrunarhamborgari. Ástæðan er sú að 
bragðið liggur í fitunni. Hakkið sem notað er í borgarann verður að vera 
frekar fituríkt. Þarna erum við að tala um 18% til 20% fituinnihald. 

Matarblaðamaður mælir með því að 
lesendur nýti sér kjötborðin á höfuð-
borgarsvæðinu og láti sérhakka fyrir 
sig gott og fitumikið hakk ef það er ekki 
þegar til. Hér er líka rétt að endurtaka 
það sem áður hefur verið bent á hér 
á þessum síðum. Einnig er víða hægt 
að fá úrvals hamborgara. Ef fólk hins 
vegar ákeður að búa sjálft til borgarna 
er bent á hina ágætu Hamborgara-
pressu sem mikilvægt hjálpartæki. 

Kartöflurnar  
inn í borgarann
Borgarinn að þessu sinni er með 
steiktum kartöfluklöttum. Það þýðir 
að kartöflurnar eru innifaldar í borg-
arnum sem gera hann einfaldari til átu 
fyrir framan sjónvarpið. Hér á síðunni 
er uppskrift að kartöfluklöttunum sem 
finna má í Íslensku hambograrabók-
inni sem undirritaður gaf út í fyrra. 
Byrjið á því að gera þá. Haldið þeim 

heitum í ofni við svona 100 gráður. 
Gerið svo borgarana. Hér er töfraráð 
úr bókinni. Gott er að kæla borgarana 
fyrir eldun. Best er að þeir séu u.þ.b.4 
gráðu heitir – s.s. beint úr ísskáp. Þá 
tolla þeir í fyrsta lagi betur saman en 
aðalmálið er að þá verða þeir ekki 
ofeldaðir að innan þegar þeir eru 
orðnir passlega steiktir að utan. 

Töfrabrauð
Veljið annað hvort gróft eða fínt brauð. 
Hér er annað töfraráð. Bræðið dálítið 

smjör og penslið brauðin – báða hluta 
– og hitið svo. Þetta gerir gæfumunin! 
Saxið niður eitthvað af góðu grænmeti 
til að setja á milli. Steikið svo borgar-
ana. Tíminn fer eftir þykkt þeirra. Svo 
er líka afskaplega gott að gera vel við 
sig í osti – nota til dæmis hvítmyglu-
osta eins og Camenbert. Raðið svo öllu 
heila á klabbinu saman; neðra brauði, 
grænmeti, borgara efra brauði. Svo 
má setja líka sósu ef menn vilja. Þótt 
á myndinni sé notuð Heimsins besta 
hamborgarasósa úr Íslensku ham-
borgarabókinni, mælir matarblaða-
maður með því að nota kalda be-
arnaisesósu. Uppskriftin fylgir með hér 
á síðunni . . . og í guðs bænum þrífið 
nú grillið og notið almennileg áhöld. 

Góð kjötborð og sérverslanir eru um allt höfuðborgarsvæðið. lykillinn að 
góðum borgara er gæða kjöt með háu fituinnihaldi.

Hamborgarapressa er ómissandi 
þegar búa á til hinn fullkomna borg-
ara.

úrvals meðlæti með úrvals borgara 
á grillinu.

Hreint grill og góðar græjur skipta 
máli.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

Köld  
bernaise sósa
HrÁeFNi:
4 eggjarauður

200 g. íslenskt smjör

Örlítið sjávarsalt

Örlítið af svörtum pipar

1-2 stilkar af graslauk eða 
smávegis af vorlauk

Lúka af fersku fáfnisgras 
(estragon – líka má notast við 
þurrkað estragon eða estra-
gon edik)

aðFerð:
Bræðið smjörið og þeytið 
eggjarauðurnar saman við. 
Hægt í fyrstu. Blandið smátt 
söxuðum graslauk og fáfnis-
grasi saman við. Smakkið til og 
bætið út í þetta salti og pipar 
eftir smekk. Hrærið svo þar 
til sósan fer að þykkna. Setjið 
í kæli og berið sósuna fram 
kalda.

Steiktir 
kartöfluklattar
HrÁeFNi:
1,5 kíló kartöflur
150 g. smjör
Handfylli af rósmaríni
350 g. 18% sýrður rjómi
Repjuolía
Sjávarsalt

aðFerð:
Sjóðið kartöflurnar. Stappið þær 
svo – með hýðinu ef kartöflurnar 
eru nýjar, annars þarf að skræla. 
Hitið smjör dálítið, þar til það 
verður lint, en ekki bræða það 
alveg. Blandið saman kartöflum, 
sýrðum rjóma, smjöri og smátt 
söxuðu rósmaríni. Hrærið dálítilli 
olíu saman við og saltið.
Mótið í litla klatta í hamborgara-
stærð og kælið.
Grillið eða steikið á pönnu í 
góðri olíu, áður en þið farið í 
borgarana sjálfa.



Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19 í Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is Facebook

Úrval Útsýn kynnir stórkostlega sólarferð til Taílands. 
Í ferðinni verður dvalið við strandbæinn Hua Hin 

og í heimsborginni Bangkok. Farþegar geta hagað 
tíma sínum að vild á báðum stöðum, en íslenskur 

fararstjóri verður einnig innan handar. Hvort sem þú 
leitast eftir afslöppun í framandi landi, ævintýri eða 

menningu, þá hefur Taíland svarið.

Kynntu þér Taíland á uu.is
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Úrval Útsýn kynnir 

Taíland
Hua Hin og Bangkok

11 dagar á lúxus sólarströnd og 
heimsókn í stórborg

Hua Hin
Hua Hin er strandbær rúmlega 200 km 
suður af Bangkok. Staðurinn sameinar 
sjarma gamla fiskimannabæjarins og 
nútímalega ferðamannaaðstöðu með 
hótelum, veitingastöðum, verslunum 
og mörkuðum.

Bangkok
Bangkok er alþjóðleg, fjölbreytt og 

heillandi borg þar sem gamlir og 
nýir tímar mætast og þróast í allar 

áttir. Þarna eru gömul Búddahof 
og fagrar hallir, nútímaleg 
tækni og samgöngur, háhýsi, 

hótel, verslanir, veitinga staðir, 
skemmtistaðir, markaðir og 
fullt af áhugaverðum stöðum.

Ferðamáti í  
hæsta gæðaflokki
Flogið er með Icelandair til Stokkhólms og 
með Thai Airways breiðþotu til Bangkok.

7 .–7 7 . nóv. og 7 7 . nóv. – 7 . des.

Verð frá aðeins 

299.900 kr.
á mann í 6 nætur í Hua Hin og 3 nætur 
í Bangkok í tvíbýli með morgunverði.
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Götuleikhúsið á ferð og flugi
Götuleikhúsið hefur í sumar 

heimsótt leikskólana í Kópa-
vogi og flutt leikritið „Leitin 

að Póló prins“. Fram kemur á vef bæj-
arins að undirtektir hafi verið góðar. 

Þetta er þriðja árið í röð sem 
Götuleikhúsið flytur frumsamið verk. 
Götuleikhúsið skipa fjórtán ungmenni 
á aldrinum sextán til sautján ára, en 
leikhúsið er hluti af sumarvinnu 
Kópavogsbæjar en það er frístunda- 
og forvarnadeild sem hefur veg og 
vanda af því. 

Undanfarin þrjú ár hefur það verið 
markmið Götuleikhússins að semja 
eigið leikrit með spuna og flytja á öllum 
leikskólum Kópavogs. 

Sýningar hafa gengið vel í sumar 

þrátt fyrir rigningu, segir á vef bæjarins 
og leikritið vakið mikla lukku meðal 
barna og starfsfólks leikskólanna og 
sannarlega orðið að skemmtilegri hefð. 

Leikarar Götuleikhússins eru: Alex-
ander Valur, Birkir, Dóra Líf, Elís Orri, 

Evlalía Kolbrún, Gréta, Helga Sóley, 
Íris Ösp, Kjartan, Kolfinna Katla, Krist-
jana Ýr, Margrét Inga, Valgerður Embla 
og Vignir Daði. Leikstjórar Götuleik-
hússins eru: Elísabet Skagfjörð og Óli 
Örn. 

Guðbrandur Benediktsson, forstöðumaður Borgarsögusafns Reykjavíkur:

Mikilvægt að hafa tilfinningu fyrir sögunni
„Hugmyndin var að búa til sterkari einingu og blása til sóknar, en stundum 
hafa litlar einingar hafa átt svolítið í vök að verjast. Við höfum séð það í 
löndunum í kringum okkur, í Skandinavíu og Bretlandi, að þar hafa menn 
verið að sameina mörg smærri söfn, minni einingar í eina stærri og yfirleitt 
hefur það gefið góða raun. Við erum aðeins eftir á hér á landi hvað þetta 
varðar, en það hefur lengi verið hugur manna hjá yfirvöldum safna að 
stefna í þessa átt.“ segir Guðbrandur Benediktsson, nýráðinn safnstjóri 
Borgarsögusafns Reykjavíkur. Hildur Björgvinsdóttir, blaðamaður, settist 
niður með Guðbrandi og ræddi um þetta stóra safn á höfuðborgarsvæðinu. 
Safnið tók til starfa þann 1. júní síðast 
liðinn. Undir safnið heyra, Árbæjar-
safn, Landnámssýningin í Reykjavík 
871±2, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, 
Sjóminjasafnið í Reykjavík og Viðey. 
Öll þessi söfn eru nálæg íbúum Kópa-
vogs og er um að gera að nýta þau, 
ekkert síður en söfnin í Kópavogi. 

Guðbrandur Benediktsson hefur 
lokið framhaldsnámi í bæði sagn-
fræði og safnafræði. Hann er flestum 
hnútum kunnugur innan hins nýja 
safns en hann starfaði um árabil á ljós-
myndasafninu og hefur undanfarin tíu 
ár unnið sem deildarstjóri miðlunar hjá 
Minjasafni Reykjavíkur. 

„Hugmyndin hjá borgaryfirvöldum 
var sem sagt að búa til sterkari og öfl-
ugri heild sem myndi hafa aukinn slag-
kraft, bæði rekstrarlega og ekki síður 
faglega. Einnig að fólk fengi tækifæri 
til að vinna saman í stærri einingu, 
sérhæfa sig og lyfta þannig fagmennsku 
upp á hærra stig.“ Guðbrandur segir að 
vissulega hafi verið unnið fagmann-
lega á söfnunum fram til þessa en 
hugmyndin með stærri stofnun sé að 
menn stilli saman strengi sína, þetta 
séu allt sögusöfn að stærstum hluta 
sem vinni að sama markmiði, að varð-
veita sögu og menningu landsins og 
gera hana aðgengilega fyrir gesti. Með 
sameiningunni verði hægt að takast 
á við stærri verkefni og þannig kom-
ast á par við systursöfn í löndunum í 
kring og þannig á vissan hátt að máta 
sig við þau. 

Mikilvægt að vera  
í tengslum við íbúana
Aðspurður segir Guðbrandur nýja 
starfið leggjast vel í sig á sama tíma og 
það sé mikil áskorun. Safnið sé vissu-
lega stórt, en það er nú eitt það stærsta 
á landinu og því muni taka tíma að 
komast inn í hlutina og markmiðin 

á hverjum og einum stað og ekki síst 
flétta þá alla saman, sem var aðal til-
gangurinn með sameiningu þeirra. 
Breytingarnar snúi fyrst og fremst að 
faglegum markmiðum þótt vissulega 
verði til ákveðin samlegð í rekstrinum 
við sameininguna. „Það er ætlun 
okkar að söfnun og varðveisla verði 
enn markvissari og hægt verði að 
móta skýrari stefnu varðandi miðlun, 
um það hvaða saga sé sögð, hverjum 
og hvernig og fá þannig aukna fag-
mennsku í miðlunina sem muni von-
andi skila sér til gesta. Mikilvægt er að 
sé að söfnin séu í sterkum tengslum við 
íbúa og þeir geti tengt við það sem þeir 
upplifa. Þar skipta miðlunarleiðirnar 
og efnistökin miklu máli.“ Guðbrandur 
telur að gagnvirkni og þátttaka gesta í 
sýningum hafi gefist vel og vill einnig 
sjá meira af leikhúsi innan safnanna, 
en í Árbæjarsafni hefur verið notast 
við leikrænar leiðsagnir í því söguviði 
sem safnið er. 

Húsaarfurinn verðmætur
Eitt hlutverka hins nýja safns er að vera 
yfirvöldum innan handar þegar kemur 
að skráningu og verndun gamalla húsa 
og segir Guðbrandur mikilvægt að 
umgangast sögu borgarinnar af mik-
illi varkárni þegar kemur að þéttingu 
byggðar. Það sé til að mynda lítið eftir 
af steinbæjum og torfbæirnir í borgar-
landinu séu horfnir, fyrir utan Árbæinn 
sjálfan. „Húsaarfur okkar er fremur 
lítill í samanburði við önnur lönd og 
því þarf að passa enn betur upp á hann 
en ella, hann má ekki líða fyrir þéttingu 
byggðar. Við þurfum að umgangast 
söguna okkar og menningu af virðingu. 
Ég tel að það hafi orðið mikil breyting 
í þeim efnum á síðustu áratugum, að 
fólk sjái gildi sögunnar þegar það horfir 
á borgarmyndina og taka það þá með 
inn í reikninginn.“ 

Fornleifarannsóknir  
eins og bútasaumsteppi
Enn er margt órannsakað í sögunni 
og bendir Guðbrandur á að hún verði 
aldrei rannsökuð að fullu. Nýjar kyn-
slóðir þurfa að líta fortíðina sínum 
augum, meta hana og endurmeta út 
frá sínum gildum og hugmyndum. 
Auk þess sé alltaf að koma eitthvað 
nýtt fram í sögu– og fornleifarann-
sóknum. Enn er margt órannsakað 
í þessum efnum, frá landnámstíð, 
síðari hluta miðalda og Innréttinga-
tímanum, svo dæmi séu tekin. Til að 
mynda hafi ýmislegt komið í ljós um 
fyrstu byggðina í Reykjavík við rann-
sóknir á Alþingisreitnum svonefnda, 
á horni Tjarnargötu, Vonarstrætis og 
Kirkjustrætis. Hér hafi verið þó nokkur 
byggð, nánast lítið þorp frá landnám-
stíð með meiri umsvifum en áður var 
talið, til dæmis málmvinnslu. „Forn-
leifarannsóknir í borginni eru e.t.v. 
eins og bútasaumsteppi. Þær koma 
gjarnan í ljós við framkvæmdir og 
þannig bætist smám saman í teppið, 
eða púsluspilið og stærri heildarmynd 
fæst.“ Guðbrandur nefnir einnig rann-
sóknir í tengslum við nýja sýningu á 
Árbæjarsafni, Neyzla þar sem gestir 
geta fræðst um neyslumynstur fólks 
á 20. öld. Við vinnu í tengslum við 
sýninguna hafi komið í ljós að enn er 
mikið órannsakað varðandi síðari hluta 
20. aldar, ekki síst varðandi neyslu og 
daglegt líf fólks. 

Íslendingar  
áhugasamir um söguna
Gert er ráð fyrir að gestir hins nýja 
safns verði vel á annað hundrað þús-
und á ári. Á Árbæjarsafni má í grófum 
dráttum skipta gestum í þrennt; rúmur 
þriðjungur eru íslenskir gestir, tæpur 
þriðjungur skólahópar og tæpur þriðj-
ungur erlendir gestir. Aftur á móti séu 
erlendir gestir um 75% þeirra sem 
koma á Landnámssýnininguna í Að-
alstræti. Guðbrandur segir að bæði 
efni sýninganna og staðsetningskipti 
miklu máli í þeim efnum. Upplifun á 
Árbæjarsafni sé óaðskiljanlegur hlutur 
sagnfræðikennslu í mörgum grunn-
skólum þegar fjallað er um gamla 
bændasamfélagið. Það sitji meira í 
hugum barnanna og í raun allra en 

að lesa um efnið í bókum. Áhugi Ís-
lendinga á eigin sögu virðist mikill því 
aðsókn þeirra á sögusöfn, sýningar og 
setur um allt land hefur aukist mikið 
undanfarin ár. „Ég tel að Íslendingar 
sýni sögunni mikinn áhuga, hún er á 

vissan hátt auðlind sem við getum sótt 
í og það skiptir miklu máli að fólk hafi 
áhuga á sögunni og tilfinningu fyrir 
henni. Þannig skiljum við jú betur eigin 
tilveru og umgöngumst minjar okkar 
af virðingu.“ 



í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins

kopavogur.is

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort 
sem þú vilt ná þér í holla hreyfingu, 
slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi 
eða bara busla og skemmta þér! 
Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin 
Versölum bjóða frábæra aðstöðu, 
vatnsrennibrautir og heita potta. 
Komdu í sund!
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Frá 1. maí er opið
virka daga: 06.30–22.00
um helgar: 08.00–20.00
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Borgarholtsbraut 17–19
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Sundlaugin Versölum 
Versölum 3 
Sími 570 0480
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„Fótbolti er alls staðar í Afríku“
Mist Rúnarsdóttir ritar nú lokaverkefni sitt í mannfræði við Háskóla Ís-
lands. Hún dvaldist í Namibíu í nokkra mánuði við vinnslu verkefnisins, 
sem snýr að því hvort og þá hvernig fótbolti getur verið valdeflandi fyrir 
stúlkur í landinu. Mist hefur brennandi áhuga á fótbolta og telur leikinn 
bjóða upp á svo margt jákvætt og eflandi fyrir ungt fólk. Henni gremst hins 
vegar spillingin og ójöfnuðurinn sem finnst í heimi fótboltans til að mynda 
í kringum HM. Atli Þór Fanndal blaðamaður ræddi við Mist Rúnarsdóttur. 

„Fótbolti er allstaðar í Afríku,“ segir 
Mist er talið berst að menningarlegri 
stöðu fótbolta í álfunni. Mist einbeitti 
sér að Namibíu í hennar verkefni en 
hefur ferðast víða um álfuna bæði núna 
og fyrir nokkrum árum. „Áður en ég 
hafði farið til álfunnar vissi ég bara á 
því að hofa á HM að margir trylltustu 
aðdáendurnir eru frá Suður-Ameríku 
og Afríku. Afríkubúarnir minna alltaf 
á sig. Það er alltaf stemming hjá þeim; 
alltaf sungið og dansað. Ég tengi þess 
vegna Afríku alltaf við gleði og fótbolta. 
Það að vera þarna úti styrkti þá hug-
mynd svo sannarlega.“ Mist segist ekki 
hafa tekið eftir því strax að sama hvert 
hún fór þá var alltaf fótbolti en fótbolta-

stelpur voru hvergi sjáanlegar. „Staða 
fótbolta sem menningarfyrirbæri í 
Afríku er ofboðslega sterk. Fótbolti 
er ofboðslega vinsæll og fjölmargir 
spila hann en það vantar samt upp á 
að hleypa stelpum betur inn í leikinn. 
Það eru svo sum lönd sem eru lengra 
komin. Suður-Afríka og Nígería eru 
til dæmis komin lengra en mörg lönd 
og hafa bara hörku kvennalið. Afríka 
er samt svo flókin og fjölbreytt að það 
er ekkert hægt að tala um hana sem 
eitthvað eitt.“

Kvennaboltinn í Namibíu
Mist einbeitti sér að stöðu kvennabolt-
ans í Namibíu og fékk nánast óheft að-

gengi að þeim sem koma að boltanum. 
Skipti þar engu hvort um var að ræða 
stelpur sem taka þátt, skipuleggjendur, 
þjálfara eða aðila í landssambandinu. 
Hún segir valið hafa staðið milli Mó-
sambík eða Namibíu sem áhersluland 
en að lokum hafi Namibía orðið fyrir 

valinu. Mist hafði áður eytt tíma þar 
en fyrir nokkrum árum ferðaðist hún 
um Afríku með bróður sínum. Hún 
segir upplifun sína allt aðra í seinni 
ferðinni enda hafi hún raunar farið 
frá Namibíu í fyrra skiptið með þá 
hugmynd í kollinum að landið væri 
minnst spennandi af löndum álfunnar. 
Það segir hún hafa breyst strax við það 
að vera ein í landinu og til langs tíma. 
Hún bendir á að landið sé flókið og 
þar búi fjöldi ættbálka en ólík afstaða 
sé í hverjum ættbálk fyrir sig gagnvart 
fótbolta og þar af leiðandi gagnvart því 
hvort stelpur megi spila. Hún nefnir 
tvo ættbálka sem dæmi; Damara-
ættbálkinn annars vegar og Owam-
bo-ættbálkinn hins vegar. Damara er 
elsti ættbálkur Namibíu og hefur haft 
aðsetur í landinu lengst. Áætlaður 
fjöldi ættbálksins er í kringum hund-
rað þúsund. Gjarnan er litið á Damara 
sem villimenn og staða þeirra í landinu 
er ekki alltaf upp á sitt besta. Owambo 
er á móti langsamlega stærsti ættbálk-
urinn í landinu og raunar valdamesti. 
Owambo eru um helmingur íbúa 
Namibíu en í landinu búa rúmlega tvær 
milljónir. „Það er ofboðslega misjafnt 
á milli ættbálka hvernig stelpur, og 
raunar strákar líka, standa gagnvart 
fótboltanum. Í sumum ættbálkum er 
þetta ekkert mál. Það kom líka í ljós 
þegar ég talaði við stelpurnar í lands-
liðinu að þær voru flestar úr Damara-
ættbálknum. Á meðan Owambo, sem 
er stærsti ættbálkurinn og með sterka 
stöðu í viðskiptum, sjá það ekki sem 
neitt sérstaklega jákvætt að stelpur séu 
að spila. Það eru svo aðrir ættbálkar 
sem banna þátttöku í fótbolta alveg.“

Skjólið í fótboltanum
„Það er allt mögulegt tekið inn í fót-
boltastarfið,“ segir Mist um markmið 

kvennafótboltans í Namibíu. Hún 
segir starfið að mörgu leyti svipað að 
hugmyndafræðilegum grunni og hér 
heima en að félagslegu vandamálin séu 
auðvitað mjög ólík. „Það eru náttúru-
lega fullt af möguleikum í fótboltanum 
þarna. Ef við horfum heim þá erum við 
hérna að nota fótboltann vitandi að það 
munu ekki allir skara framúr en við 
notum boltann til að kenna börnum og 
unglingum heilbrigðan lífsstíl, að hugsa 
vel um sig og hugsa vel um aðra. Það 
eru sömu markmið þarna en félags-
legu vandamálin eru ólík og þá kemur 
auðvitað önnur nálgun. Í Namibíu er 
jú alls konar forvarnarfræðsla sem er 
að mörgu leyti samskonar og sú sem 
við erum að vinna hér. Dæmi um það 
sem þau eru að horfast í augu við er t.d. 
áfengisvandi og í fátækrahverfunum í 
Windhoek eru litlar knæpur á hverju 
einasta horni. Það er ótrúlega skrýtið 
að hjá hverjum einasta skóla sem ég 
heimsótti og hverju einasta munaðar-
leysingaheimili eða fótboltavelli þá var 
svona krá í næsta húsi.“ Þess ber að geta 
að Namibía á við gríðarlegan vanda að 
stríða þegar kemur að áfengis og vímu-
efnaneyslu ungmenna. Þannig kemur 
fram í skýrslu World Health Org-
anisation frá árinu 2011 að Namibía 
sé í fimmta sæti yfir áfengisneyslu í 
Afríku og að rúmlega helmingur íbúa 
á aldrinum 13 - 30 ára drekki reglu-
lega. Áður hafði stofnuninni reiknast 
til að meðalaldur fyrstu neyslu væri tíu 
ára. „Ég var stundum að fylgjast með 
leikjum og þá var bara dúndrandi tón-
list í næsta húsi og menn að slást með 
flöskum og eitthvað. Það er svolítið 
annað en við eigum að venjast. Hér 
eru ekki pöbbar við hliðina á völlunum 
sem trufla iðkendur. Þetta er sem sagt 
alltaf ofan í fólki og lítið gert þó þetta 
sé ekki viðeigandi. Það breytir því auð-
vitað hvernig maður nálgast hlutina 
að vandamálin eru stærri og öðruvísi 
þótt auðvitað séu þau stundum að svip-
uðum toga.“

Að halda stúlkum í námi
„Markmiðið með fótboltanum er fyrst 
of fremst að halda stelpunum frá áfengi 
og óreglu. Halda þeim frá því að verða 
óléttar eða fá kynsjúkdóma, enda er 
alnæmi útbreytt þarna. Þannig er mikil 
kynfræðsla með fótboltanum og þær 
eru hvattar til að vera áfram í skóla. Þær 
þurfa ekkert að ná A í öllum fögum en 
ef þær halda áfram í skóla þá er reynt 
að tengja það við fótboltann og reynt 
að hafa alltaf einhverja umbun í boði. 
Þetta er að gefast nokkuð vel á papp-
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írum allavega. Það er þannig að hvert 
ár fyrir tvítugt sem komið er í veg fyrir 
að þær verði t.d. óléttar gefur stelp-
unum aukinn möguleika í lífinu því 
með ótímabærum barneignum í þessu 
samfélagi getur maður fests í vítahring 
sem erfitt er að losna úr. Það er samt 
um leið auðvelt að tala þetta allt upp 
enda er þetta flott starf og flottar hug-
myndir en að koma öllu raunverulega 
í framkvæmd er erfiðara.“ 

- Það er samt auðvelt að tala líka allt 
niður og kalla það gagnrýna hugsun? 
„Jú, alveg rétt en af því fólki sem ég 
talaði við þarna úti þá voru allir frekar 
jákvæðir og höfðu mikla trú á þessu. 
Ég þurfti því stundum að vera dá-
lítið grimm og gagnrýnin. Mér finnst 
samt jú, að það væri fullt af jákvæðum 
hlutum að gerast. Þetta er gott starf og 
ég held að þetta hjálpi klárlega eitthvað. 
Fótboltinn er kannski ekki langtíma-
lausn en þetta hjálpar þeim klárlega í 
núinu og ef þær nýta þetta vel þá eiga 
þær að geta nýtt þekkinguna út í lífið.“ 
Auk forvarna og kynfræðslu er kon-
unum sem taka þátt í fótboltastarfinu 
og ná árangri kennt að fara með pen-
ingana sem þær þéna. „Margar stelpur 
fá bónus fyrir að spila með landsliðinu 
en þær hafa kannski aldrei átt neinn 
pening. Hann er þess vegna bara farinn 
um leið og oft fá stelpurnar ekkert pen-

inginn heldur einhver í fjölskyldunni 
sem hefur meiri völd, sá aðili lætur 
peninginn svo bara hverfa. Þess vegna 
er meðal annars fræðsla um þetta. Ég 
myndi ekki segja að það væri nein sér-
stök forræðishyggja heldur bara áfram-
hald á því að þróunaraðstoð í dag snýst 
ofsalega mikið um þessa nálgun. Það 
er að ef þú kennir konum að lesa þá 
mennti þær börnin. Við þekkjum þessa 
tuggu alveg og ég er algjörlega sammála 
henni. Maður sá það bara í Namibíu 
hvað þetta er allt rosalega karllægt allt.“

Spillingin skemmir
Mist segist oft finna fyrir að fólk hafi 
enga sérstaka trú á að fótbolti sé vald-
eflandi fyrir konur. Fótbolti hafi á 

sér vont orð sökum spillingar í FIFA 
og þeirra gegndarlausu peninga sem 
gagnist nokkrum á toppnum. „Þetta 
er náttúrulega galið, eins og fótbolti 
er frábær, þá þekkjum við þetta öll í 
tengslum við HM. Það er rosaleg spill-
ing í kringum FIFA vegna allra þessa 
peninga. Það pirrar mann auðvitað og 
það er góð og gild ástæða til að láta 
þetta pirra sig. Það er augljóslega ekki 
allt saman í lagi í fótboltaheiminum. 
Það er að eyðileggja og íþróttin er að 
fá á sig leiðindastimpil.“ 

- Hér heima kemur það okkur kannski 
fremur spánskt fyrir sjónir að hugsa til 
fótbolta sem valdeflandi fyrir konur. Hér 
er boltinn frekar þekktur fyrir karllæga 
typpastemmingu í skiptiklefum. „Já það 

er alveg rétt. Stelpurnar hér heima hafa 
þurft að ryðja sér braut inn í fótboltann 
og um leið skapa sér sitt eigið rými. 
Við viljum kannski ekki alveg þessa 
typpaklefastemmingu en að sama skapi 
er það svo að þeir sem ekki stunda fót-
bolta eiga auðvelt með að búa sér til 
einhverja staðalímynd af fólki sem er í 
fótbolta. Þetta er jú, klárlega karlavígi.“ 
Mist segir Namibíu að mörgu leyti vera 
á sama stað og Ísland fyrir tveimur 
til þremur áratugum. Sjálf er Mist of 
ung til að muna lengst aftur en byggir 
samanburðinn á upplýsingum þeirra 
sem upplifðu upphafsár kvennaboltans 
hér heima. „Þegar stelpur fóru fyrst 
að spila fótbolta hér heima þá máttu 
þær ekki spila á stórum velli. Þær 
máttu ekki vera með samskonar bolta 
og ekki vera í takkaskóm. Þær fengu 
hreinlega ekki að spila fótbolta. Það 
passaði bara ekki saman að vera stelpa 
og spila fótbolta. Það er eins úti en þar 
keppa þær styttri leiktíma og alltaf er 
verið að setja þær í bómull. Það þarf 
ekkert að setja stelpur í bómull,“ segir 
Mist. „Auðvitað viljum við bara fá að 
spila íþróttina eins og hún er. Það er 
samt auðvitað tvíeggja vegna þess að 
við viljum ekki ganga samt alveg inn 
í þessa typpaklefastemmingu heldur 
fá að skapa okkar eigin. Maður lendir 
samt auðvitað stundum á veggjum við 
tilraunir til að skapa eigin rými. Þetta 
er allt svo rótgróið einhvernveginn og 
getur verið mjög gamaldags.“

Þyrnum stráð fótboltaást
- Hvernig finnur þú jafnvægi milli ástar-
innar á fótbolta og svo öllu því neikvæða 
sem fylgir þessari íþrótt? Þar á ég við 
spillingu, óhófsöm fjárútlát, karllæga 
stemmingu og fleira í þeim dúr. „Þetta 
er alls staðar í lífinu. Ef maður leyfir 
sér aldrei að horfa á það jákvæða þá 
verður maður einfaldlega þunglyndur. 
Ég hef verið heppin og unnið með fullt 
af góðu fólki,“ segir Mist en bætir við 
að henni finnist oft erfitt að hafa gaman 
af fótbolta út af af öllu því sem fylgi 
mótum eins og HM. „Svo fer ég að lesa 
af spillingunni í FIFA og dauðsföllum 
verkamanna í Katar. Slíkt er ógeðslegt 
en það er samt ekki það sama og þú 
ert að gera hér með krökkunum úti á 
velli. Það vill enginn þetta rugl sem er 
í gangi út í heimi nema þá fámennur 
hópur sem á peningana.“

Hét Daníel  
í eitt sumar
„Ég var alltaf í leiklist og var mjög 
listrænt barn,“ segir Mist. „Ég er 
komin af listrænu fólki. Þegar ég var 
sex ára þá lenti ég í dálitlu fyndnu. 
Þá bjó ég í Svíþjóð en kom heim á 
sumrin. Ég var algjör strákastelpa 
og alltaf úti að djöflast. Mér var alla-
vega sagt að ég væri strákastelpa, ég 
túlkaði mig ekki þannig sjálf. Ég var 
hér heima og sá stráka úti að leika í 
fótbolta. Ég sé að það eru einhverjar 
stelpur á undan mér og heyri að 
strákarnir segja við þær að stelpur 
megi ekki vera í fótbolta. Ég spyr 
svo hvort ég megi vera með og þeir 
svara auðvitað að stelpur megi ekki 
spila fótbolta. Þá sagðist ég bara vera 
strákur og fékk að vera með. Þetta 
er eiginlega fyrsta fótboltaminningin 
mín. Sumarið sem ég hét Daníel og 
spilaði fótbolta með strákunum. Ég 
flutti svo til Íslands nokkrum árum 
síðar og þá voru strákar sem bjuggu í 
næsta húsi og fannst fínt að hafa mig 
í fótbolta með sér. Þeir gátu bara sett 
mig í markið, sem þeir nenntu ekki 
sjálfir og dúndrað á mig. Ég hafði 
svo sem engan sérstakan áhuga á 
fótbolta þá en varð svo nokkuð góð í 
marki og fór að finnast mjög gaman. 
Ég fer svo að æfa þegar ég var tólf ára 
og þá gerðist bara eitthvað. Ég fékk 
brjálaðan fótboltaáhuga sem ég veit 
ekkert hvaðan kemur.“



ÓTRAUÐUR ÁFRAM
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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13
www.bilanaust.is Sími: 535 9000

*TILBOÐ GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Nýkomið 2 í einu kerra og þríhjól PUKY CAT S6
Fyrir börn frá 1 1/2 árs ( 80 cm.) Kr. 59.525,-

PUKY CDT · Þríhjól með stöng, sæti með 
háu baki. Margar stærðir frá Kr. 23.200

Puky jafnvægishjól  “með palli” þau einu 
sönnu. Þrjár stærðir frá kr. 21.419,-

WUTCH CDT  
Fyrsta hjólið · Aðeins kr. 13.850,-

Stór sending af Puky jafnvægis- og þríhjólum voru 
að koma í hús. Úrvalið af barnahjólum hefur aldrei 

verið meira,  allt gæðahjól á gæða verði.

18.  júlí  201412

Styttri vinnutími  
– fjölskyldu vænna samfélag
Á Íslandi er vinnudagurinn að 

jafnaði talsvert lengri en á 
öðrum Norðurlöndum. Samt 

afkasta Íslendingar ekki jafn miklu og 
nágrannaþjóðirnar auk þess sem laun 
hér á landi eru talsvert lægri. Langir 
vinnudagar skila því hvorki hærri 
heildartekjum launafólks né betri 
framleiðni. Þvert á móti verður frítími 
minni og afköst lakari sem hefur í för 
með sér óhagræði jafnt fyrir launafólk 
sem atvinnurekendur. Talsvert hefur 
verið rætt um að æskilegt sé að breyta 
þessu mynstri en lítið framkvæmt til 
að svo geti orðið. Þó eru jákvæð teikn 
á lofti um að eitthvað kunni að gerast 
í þessum málum á næstunni. 

Styttum vinnutíma
Víða hefur það sýnt sig að með 
því að stytta vinnutíma án þess að 
skerða laun hefur tekist að ná fram 
aukinni framleiðni. Vinnutilhögun 
fólks verður skipulagðari og nýting 
vinnutímans batnar. Vissulega er þetta 
breytilegt eftir atvinnugreinum og eðli 
starfa en rannsóknir leiða í ljós að 
þetta á sérstaklega við um vinnustaði 
þar sem fólk vinnur langa vinnudaga, 
líkt og mjög algengt er víða á Íslandi. 

BSRB hefur um árabil þrýst á stjórn-
völd að skipa starfshóp til að kanna 
mögulega hagkvæmni þess að stytta 
vinnutíma. Til stóð að vinnuhópur 
velferðaráðuneytisins um samræm-
ingu fjölskyldu og atvinnulífs sem 
skipaður var á síðasta kjörtímabili 
myndi skoða áhrif styttingu vinnu-
tíma. Sá hópur taldi verkefnið aftur 
á móti of viðamikið samhliða öðrum 
verkefnum hópsins og því stóð til að 
stofna sérstakan starfshóp til að fjalla 
aðeins um þetta viðfangsefni. Nýr fé-
lagsmálaráðherra hefur hins vegar 
ekki séð ástæðu til að setja þann hóp 
á laggirnar enn sem komið er. 

Innan sama ráðuneytis er þó unnið 
að gerð sérstakrar fjölskyldustefnu 
sem á m.a. að „tryggja jafnvægi á 
milli fjölskyldu- og atvinnulífs.“ Það 
er skoðun BSRB að stytting vinnu-
tíma eigi að vera hluti af opinberri 
fjölskyldu- og velferðarstefnu stjórn-
valda. Hóflegri vinnutími yrði mikil-
vægt framlag til fjölskyldustefnunnar 

og sýnt hefur verið fram á að jafnrétti 
á heimilum er ein meginforsenda þess 
að jafnrétti náist á vinnumarkaði. 
Stytting vinnutíma gæti því aukið 
lífsgæði fólks og stuðlað að frekara 
jafnrétti. Því er miður að ekki eigi að 
skoða sérstaklega innan ráðuneytisins 
hvernig hægt sé að stytta vinnutíma og 
hvaða áhrif það myndi hafa. 

Þurfum að draga úr álagi
Reykjavíkurborg tók af skarið í maí og 
samþykkti að skipa starfshóp sem á að 
útfæra tilraunaverkefni um styttingu 
vinnudagsins án þess að skerða laun. 
Það eru fyrstu beinu aðgerðirnar 
sem lúta að þessum málum þótt ná-
grannalönd okkar hafi tekið stærri 
skref í þessa átt á undanförnum árum. 
Forvitnilegt verður að sjá hvernig ver-
kefninu mun miða áfram og vonandi 
er þetta aðeins fyrsta skrefið í áttina 
að hóflegri vinnutíma. 

Þá hafa Samtök iðnaðarins viðrað 
hugmyndir um að stytta vinnudaginn 
í sjö klukkustundir og talið þær raun-
hæfar í framkvæmd án mikilla áhrifa 
á kostnað eða afköst. Vilji til að láta 
reyna á styttingu vinnutíma er því víða 
fyrir hendi og ljóst er að margt launa-
fólk myndi taka slíkum breytingum 
fegins hendi. 

Allar mælingar benda til þess að 
mjög víða sé vinnuálag launafólks hér 
á landi of mikið. Atvinnuþátttaka er 
mjög góð og lengd vinnudaga er með 
því mesta sem gerist meðal þróaðra 
ríkja. Í kjarakönnun BSRB árið 2013, 
sem tæplega 9 þúsund manns tóku 
þátt í, kom glögglega fram að tals-
verður fjöldi vill vinna minna en hann 

gerir í dag. Talsverður fjöldi svarenda 
tók líka fram að vinnan hefði mikil 
neikvæð áhrif á samverustundir með 
fjölskyldu, fólk upplifði meiri þreytu 
í störfum sínum en fyrir nokkrum 
árum og talsvert meira álag. Þetta 
hefur haft þau áhrif að veikindadagar 
verða fleiri, langvarandi fjarvistir frá 
vinnu vegna álagstengdra veikinda 
hafa aukist og of margir sjá sér ekki 
fært að snúa aftur til vinnu. 

Rannsóknir hafa líka sýnt fram á 
samhengi milli langs vinnudags, skorts 
á hvíld og tíðni vinnuslysa þannig að 
hvatarnir til að stytta vinnutímann eru 
margir. Hóflegri vinnutími gæti dregið 
úr því sem talið var upp hér á undan 
og um leið dregið úr kostnaði sem af 
þessu hlýst. Styttri vinnutími getur 
því haft jákvæð áhrif á lífsgæði fólks, 
hagsæld, framleiðni og jöfnuð. Víða 
hefur tekist að stytta vinnudaginn án 
þess að það hafi teljandi áhrif á afköst 
eða launakostnað. Það er því fátt því 
til fyrirstöðu að athuga hvort slíkar 
aðgerðir séu ekki einnig framkvæm-
anlegar hér á landi. 

Getur verið allra hagur 
Það er líka umhugsunarvert hvort 
ekki sé rétt að kanna alla möguleika 
til að stytta vinnudaginn þar sem rætt 
er um að hækka lífeyristökualdur 
og þar með lengja starfsævina. Við 
vinnum nóg nú þegar og það bitnar 
oft á samverustundum með fjölskyldu. 
Ein mesta lífsgæðabót sem vinnandi 
fólki er hægt að færa er þess vegna 
minna álag og hóflegri vinnutími. Og 
ef það er útfært með skynsömum hætti 
getur ábatinn verið allra. 

Ef hægt er að ná fram framleiðni-
aukningu í sama hlutfalli og styttingu? 
vinnutímans er hægt að halda launa-
kostnaði óbreyttum þótt tímakaup 
hækki. Víða hefur þetta tekist og jafn-
vel eru dæmi um að hlutfallsleg fram-
leiðni hafi aukist umfram styttingu 
vinnutímans. Með því tekst að auka 
frítíma fólks og auka hagkvæmni. Fólk 
verður ánægðara í störfum sínum og 
skilar betra starfi. Kostir styttri vinnu-
tíma eru þannig í mörgum tilfellum 
ekki aðeins miklar félagslegar um-
bætur heldur einnig efnahagslegar. 

Höfundur er
Elín Björg Jónsdóttir,  

formaður BSRB

Gefa út ferðakort 
af Kópavogi
Markaðsstofa Kópavogs 

hefur gefið út ferðakort af 
Kópavogi fyrir árið 2014-

2015. Á framhlið kortsins er auðlesið 
götukort af stórum hluta Kópavogs 
með merkingum um afþreyingarstaði 
í bænum auk þess sem hægt er að sjá 
helstu leiðir inn og út úr Kópavogi. 
Ýmis fyrirtæki í Kópavogi lögðu ver-
kefninu lið með því að auglýsa í ferða-
kortinu og eru merkt sérstaklega inn 
á götukortið. Á bakhlið kortsins er 
kort af helstu göngu- og hjólaleiðum 
í Kópavogi auk þess sem bent er á 

áhugaverði staði og stuttar gönguleiðir 
í bænum. 

Ferðakortið er gefið út í 10.000 
eintökum og er dreift ókeypis, segir í 
fréttatilkynningu. Því hefur nú þegar 
verið dreift á upplýsingamiðstöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu, hótel og gisti-
staði, kaffi- og veitingahús, verslanir, 
pósthús og sundlaugar svo fátt eitt sé 
nefnt. Þeir sem vilja fá upplag af ferða-
kortinu geta sent fyrirspurn á markads-
stofa@kopavogur.is eða hringt Áshildi 
Bragadóttur framkvæmdastjóra í síma 
570 1578. 
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LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821 · www.ormsson.is

INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!
 eldhúsinnréttingar
 baðinnréttingar
 þvottahúsinnréttingar
 fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 

og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum

20%

NÝTT Model Oslo · Verðdæmi kr. 338.400,- (sbr. mynd)

Mánudaga – föstudaga frá kl.10-18 / Lokað á laugardögum í sumar
Ath: Á Akureyri er HTH sýningarsalur í ORMSSON, Furuvöllum 5
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Ísbíllinn í þéttbýlinu

Sigrún Fjóla Eggertsdóttir  botnar 
fyrripart síðasta þáttar.

Súr er þessi sumartíð
sífellt rok og væta.
Aftur kemur betri blíð
boðin sólarglæta.

Guðmundur Arnfinnsson  botnar.
Kjörin stressa landsins lýð,
lítt mun okrið bæta.
 

Og Guðmundur yrkir þessa limru.
Peningum prangarar safna,
sem púkar á fjósbitum dafna,
en vesæl og snauð
verkalýðs gauð
skal virða sem refi og hrafna.

Hjálmar Freysteinsson læknir á 
Akureyri yrkir

Reiknast engin refsistig
né rullu spilar stóra,
þótt einhver velji sjálfan sig
seðlabankastjóra.

Jón Ingvar Jónsson yrkir hryggur í 
bragði. 

Hryggur nú ég geng um gólf,
græt og dömur forðast kýs
af því manni eftir tólf
ekki lengur holdið rís.

Og þessa yrkir Jón Ingvar í góðum 
gír.

Æ, mig langar inn á Vog,
er þess nokkur vegur?
Vera gegn og góður og
guði þóknanlegur.

Anton Helgi Jónsson rithöfundur og 
skáld yrkir að loknu landsmóti 
hestamanna á Gaddstaðaflötum.

Á landsmóti gobbedí gobb
fékk graddinn mitt uppáhalds djobb;
að stæra sig pínu
af stóðlífi sínu
og stunda svo afkvæmagrobb.

Kristján Runólfsson í Hveragerði 
yrkir.

Endalaust er æviþráður spunninn,
ýmsir lifa þó við kjörin hörð.
en góðverkin sem aldrei voru unnin,
er yfirsjónin mesta hér á jörð.

Og áfram yrkir Kristján nýkominn 
í sumarfrí. 

Sælt er að eiga sumarfrí,
sumt hér kætir skarið,
en ég vil fetta fingur í,
fjárans veðurfarið.

Ármann Þorgrímsson yrkir um 
hversu gott er búa á Íslandi.

Ísland það er auðugt land
þó annað sumir hrópi
því var bara stýrt í strand
af stórum aulahópi.

Fyrripartur:
Úti finnst mér ágætt veður,
aðeins regn og nokkuð hlýtt.

Hvet ég lesendur til að senda botna, 
vísur og fyrriparta í þáttinn.

Hallmundur Kristinsson á  
Akureyri yrkir um flutninga  
Fiskistofu norður

Tekur Fiskistofa stökk
stefnir út um koppagrundir.
Mörgum þykir framsókn frökk
og fruntaleg um þessar mundir.

Hallmundur yrkir áfram. 
Færsluglaða flutningsmenn
Framsóknar má lofa;
hér mun kannski hafna senn
Höfuðborgarstofa!

Hjálmar Freysteinsson læknir á 
Akureyri yrkir um hefðbundinn 
veðráttumeting.

Reykvíkingarnir reyna að stikna,
rífa sig fötum úr,
en sumarið þeirra er sextán vikna
samfelldur gróðrarskúr.

Og Hjálmar yrkir þessa limru um 
Torfa.

Allt er gott sem endar vel:
Að gleðjast Torfi var tregur
og torsóttur ævivegur.
En eftir hann dó
er hann aldeilis þó
nokkuð skondinn og skemmtilegur.

Sigurlín Hermannsdóttir orti eftir 
ferð í heita pottinn.

Drjúg varð mér sú morgunstund,
mikið er nú lífið gott.
Búin mér að bregða í sund
(en bara að vísu í heitan pott).

Hreinn Guðvarðarson,  Sauðár-
króki yrkir

Þá allt er mælt á mammons-vog
og mikinn, skjótan frama,
er gott að vera gamall og
geta verið sama.

Gunnar J. Straumland yrkir um 
sumarveðrið.

Gráminn þekur grund og tinda
í grasið lekur kólgutár.
Hryðjur vekja hífingsvinda
það haustar frekar snemma í ár.

Kristján Runólfsson, Hveragerði 
yrkir.

Dropar falla á skorpinn skalla,
skepnur allar leita í var.
Blómin valla, höfði halla,
hér er gallað veðurfar.

Fyrripartur:  
Súr er þessi sumartíð,
sífellt rok og væta.

Hvet ég lesendur til að senda botna, 
vísur og fyrriparta í þáttinn.

Vísnastund 3

Vísnastund 2

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Margir hafa rekist á 
Ísbílinn á ferðum 
sínum um landið 

eða í sumarbústaðabyggðum, 
en skammt er síðan bíllinn 
fór að venja komur sínar í 
sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu. Blaðamaður heyrði 
í bjöllu Ísbílsins á leið heim 
úr leikskólanum á dögunum 
og kom þar við; ásamt raunar 
nokkrum hópi fólks sem hafði 
einnig gengið á hljóðið. 

Ísbíllinn er raunar ekki 
einn bíll, heldur eru þeir átta 
talsins. Samkvæmt því sem 
segir á heimasíðu Ísbílsins er 
farið í öll helstu sveitarfélög á 
Suðvesturhorninu á nokkurra 
vikna fresti í allt sumar. 

Von er á bílnum í Kópa-
vog á næstunni. Þannig 
verður hann í Hvörfum, 
Þingum og Kórum 22. júlí, í 
Lindum og Sölum 30. júlí og 
í Smárahverfinu í fyrstu viku 
ágústmánaðar. 

fotspor.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Þessi litli snáði var alveg viss í sinni sök.



Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Tengdu punktana:



GEGGJAÐ 

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

TILBOÐ!

Gos* 0,5 L og samloka ....398 kr.
Gos* 0,5 L og langloka....498 kr.
*Pepsi, Pepsi Max, Kristall Mexican Lime, Mountain Dew og AppelsínPI
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