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Aldrei fleiri fengið fjárhagsaðstoð
Umfang fjárhagsaðstoðar í Kópa-

vogsbæ hefur farið vaxandi og 
fengu 674 fjölskyldur fjárhagsað-

stoð í fyrra. Þetta kemur fram í ársskýrslu 
Velferðarsviðs Kópavogsbæjar. 

Þetta eru heldur fleiri fjölskyldur en 
fengu aðstoð árið áður, en þá voru þær 647, 

en hafði þá fækkað lítillega frá árinu 2011.
Framlög bæjarins til fjárhagsaðstoðar 

hafa aldrei verið hærri í krónum mælt en 
í fyrra, rúmlega 308 milljónir króna, en 
voru 275 milljónir árið á undan. 

Hver fjölskylda hefur fengið að jafnaði 
38 þúsund krónur í aðstoð á mánuði eða 

sem nemur ríflega 450 þúsund krónum 
á ári.

Fram kemur í skýrslunni að umfang 
fjárhagsaðstoðar hafi aukist frá hruni, 
haustið 2008. Þannig fengu um 250 fjöl-
skyldur fjárhagsaðstoð árin 2006-7, en 
síðan hefur þessi hópur stækkað ár frá ári.

„Mér finnst mjög mikilvægt að fólk geti notið lista í sínu hverdagslega umhverfi. Að listin eigi sér eðlilegt pláss innan safna sem 
utan, að listin sé hluti af lífinu og auðgi andann,“ segir Mireya samper sem nú sýnir í gerðarsafni. Sjá bls. 6.        Mynd: Lísa Middelton.
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Nýr hjólastígur
Nýr reiðhjólastígur við Ás-

braut í Vesturbæ Kópavogs 
var tekinn í notkun í vor. 

Stígurinn er liður í því að framfylgja 
hjólreiðaáætlun Kópavogsbæjar frá 
árinu 2012. 

Frekari framkvæmdir hafa verið 
við stíga í Kópavogi í sumar. Breikkun 
stígsins sem liggur meðfram Hafnar-
fjarðarvegi á leiðinni frá Garðabæ 
til Reykjavíkur er meðal þess sem 
gert hefur verið til þess að greiða 
leið hjólreiðafólks, segir á vef bæj-

arins. Þá lagður í fyrra stígur með-
fram Reykjanesbraut frá Mjódd yfir 
í Lindahverfi. Sá stígur var lagður í 
samvinnu við Reykjavíkurborg.

Kópavogsbær lét árið 2012 vinna 
hjólreiðaáætlunin til fimm ára. Í 
henni er áhersla lögð á að tengja 
saman helstu leiðir stígakerfisins 
um Kópavog og tengja leiðirnar við 
nærliggjandi sveitarfélög. Þá er mark-
mið hjólreiðaáætluninnar að stuðla að 
auknum hjólreiðum í bænum, segir á 
vefsíðu Kópavogsbæjar.

 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

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

Aðalmeðferð í Gálgahraunsmáli framundan
Réttarhöld í svonefndu Gálga-

hraunsmáli verða haldin í hér-
aðsdómi Reykjaness um miðjan 

september. Hópur fólks, níu manns, eru 
ákærðir vegna mótmæla við vegagerð í 
Gálgahrauni 21. október í fyrra.

Þá verður haldin aðalmeðferð í mál-
inu og vitni kölluð til. Fólkinu voru 
birtar ákærur í janúar síðast liðnum.

Tugir mótmæltu
Tugir manna sem mótmæltu fram-
kvæmdum Vegagerðarinnar í hraun-
inu voru handteknir. Fólk var borið 
út af svæðinu og sumt sett í járn og 

í fangaklefa. Ómar Ragnarsson var í 
hópi hinna handteknu. Hann var ekki 
ákærður og heldur ekki fjölmargir 
aðrir sem handteknir voru þennan dag, 
heldur aðeins hluti hópsins. 

Jón H B Snorrason, saksóknari lög-
reglu höfuðborgarsvæðisins, sagði við 
Reykjavík vikublað í janúar að fólkið 
væri ekki ákært fyrir að mótmæla, 
heldur að hlýða ekki fyrirmælum lög-
reglu.

„Það getur vel verið að það hafi þurft 
að hafa afskipti af einhverjum, leiða 
hann í burtu, og hann hafi eftir það látið 
sér segjast,“ segir Jón. Þá sé kannski 

ekki gert meira í málinu. Öðru máli 
kunni að gegna þegar fólk hafi komið 
aftur, sagði Jón H. B. Snorrason.

Gagnrýni á lögreglu
„Við stóðum vörð um náttúru-
verndarlögin, auk þess sem stjórn-
arskráin tryggir fólki þann rétt að 
mótmæla friðsamlega. Við teljum að 
stjórnarskráin sé okkar megin í þessu 
máli. En að taka okkur höndum og setja 
í fangelsi er algjörlega utan við allt sem 
heitir meðalhóf,“ sagði Gunnsteinn 
Ólafsson við blaðið í vetur, en hann er 
í hópi hinna ákærðu.

Arion banki, Stefnir og lífeyrissjóðir  
umsvifamiklir á neytendamarkaði:

Veruleg ítök í 
80 prósentum af 
smásöluverslun
Sjóðir í eigu og umsjón Arion 

banka, bankinn sjálfur og ýmsir 
lífeyrisjóðir eru stórir hluthafar 

í tveimur verslunarfyrirtækjum sem 
eru samanlagt með um eða yfir 80 
prósenta markaðshlutdeild í smásölu-

verslun á höfuðborgarsvæðinu. 
Í tilviki Arion banka er um að ræða 

sjóðstýringarfyrirtækið Stefni sem 
er dótturfélag bankans. Stefnir stýrir 
sjóðunum SÍA II sem á 27 prósenta 
hlut í Kaupási, og sjóðunum ÍS 15 

og ÍS 5 sem eiga samanlagt um 11 
prósenta hlut í Högum. Þess utan á 
Arion banki sjálfur ríflega 4,4 pró-
senta hluti í Högum og óbeinan hlut 
í Kaupási einnig.

Lífeyrissjóðirnir Gildi, LSR og 
fleiri eiga einnig gilda hluti í báðum 
verslunarfyrirtækjunum; beint og 
óbeint.

Hagar reka meðal annars versl-
anir Bónus og Hagkaupa. Kaupás á 
meðal annars verslanir Krónunnar 
og Nóatúns. Fyrirtækin reka hátt í 60 
verslanir á höfuðborgarsvæðinu, þar 
á meðal ýmsar verslanir í Kópavogi. 

Sjá bls. 8.

Skapandi sumarstörf
Listamenn Skapandi sumarstarfa 

kynntu verkefni sín í lok júlí, en 
25 listamenn hafa starfað við 

þetta í sumar. Verkefnin hafa verið 

af ýmsum toga. Meðal annars hefur 
verið haldin stuttmyndahátið, tón-
leikar, hljóðinnsetningar og glerlist 
svo nokkuð sé nefnt. 

Vilja fjölga starfsfólki
Í áætlun er að fjölga starfsfólki á 

starfsstöðvum fyrir fatlaða í Kópa-
vogsbæ. Fjallað var um málið á 

fundi félagsmálaráðs í vikunni, sem 

samþykkti fyrir sitt leyti að fjölgað 
yrði um fimm þroskaþjálfa, en ekki sé 
gert ráð fyrir þessum starfsmönnum í 
fjárhagsáætlun.

Þetta á við Dalveg þar sem eru nú 
rúm 15 stöðugildi. Á Marbakkabraut 
þar sem fyrir eru 7,5 stöðugildi. Kópa-
vogsbraut þar sem nú eru 8 stöðugildi 
og á Skjólbraut og í Vallargerði þar 
sem um 6 stöðugildi eru nú á hvorum 
stað. 

Þetta tríó lék á lokahátíð skapandi sumarstarfsins. Eins og sjá má á mynd-
ununum sem eru af Facebook síðu starfsins, var lokahátíðin vel sótt.

Þessar stúlkur tóku þátt í símamótinu sem haldið var í Fífunni í lok júlí. Mikil þátttaka var á mótinu sem þótti takast 
vel þrátt fyrir vætutíð og stóðu Kópavogsliðin sig með ágætum.

Skólasetning framundan
Grunnskólar Kópavogs verða 

settir 22. ágúst. Bærinn rekur 
níu grunnskóla í 1.-10. bekk, 

auk þess sem Waldorfstefnan rekur 
einnig grunnskóla. Nemendur fara eftir 
skólasetningu með kennurum sínum til 
stofu. Í sumum skólum hefst kennsla 
samkvæmt stundarskrá strax, en í 
öðrum verður spjallað um veturinn og 
kennsla samkvæmt stundarskrá hefst 
mánudaginn 25. ágúst. Á vef bæjarins 

er foreldrum og nemendum bent á að 
kynna sér upplýsingar um stöðu mála 
á vefsíðum skólanna. 

Kennsla í MK hefst 22. Ágúst, sam-
kvæmt heimasíðu skólans, en mótt-
taka fyrir nýnema í bóknámi og nema 
á almennri braut matvælagreina og á 
skrifstofubraut verður þriðjudaginn 
19. ágúst og fimmtudaginn 21. ágúst 
verðu móttaka eldri nema í bóknámi 
og annarra iðnnema.

Færri á hjólastígum
Talningar á hjólastígum í Kópa-

vogsbæ í sumar sýna að dregið 
hefur úr umferð fótgangandi og 

hjólandi um stígana, miðað við síðasta 
sumar. Fram kemur í samtantekt sem 
gerð var fyrir bæjaryfirvöld að mögu-
legt sé að veðurfar og framkvæmdir 
við stíga hafi haft áhrif.

Mest umferð við hjólastíga er við 
bensínstöð N1 í Fossvogi. Þarna fóru 
um 350 manns um daginn sem talið 
var, um mitt sumar. Það eru heldur 

færri en á sama tíma í fyrra, þegar um 
fimm hundruð fóru um stíginn á taln-
ingardegi; lang flestir bæði árin voru 
hjólandi, eða næstum níu af hverjum 
tíu.

Nokkur fjölgun varð hins vegar á 
stígnum við Fossvogsbrún, þar sem brú 
er yfir Reykjanesbrautina. Þar fóru 200 
um núna, en um 130 í fyrra.

Í allt voru taldir um 1370 vegfar-
endur á stígunum á talningardegi í ár, 
en í fyrra voru þeir um 2150.



LAND CRUISER 
Sjáðu hvernig landið liggur

Bíllinn á myndinni kann að vera búinn aukahlutum sem ekki eiga við uppgefið verð og allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Toyota kynnir nýja og kröftuga útgáfu af Land Cruiser 150. Þetta er hinn eini sanni konungur íslenskra þjóðvega, tignarlegri en 
nokkru sinni fyrr. Hann gleður augað og býr yfir tæknilegum nýjungum sem lyfta hverri ökuferð á æðra plan. Komdu og sjáðu 
hvernig landið liggur hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota á Íslandi.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
 
Verð frá 9.920.000 kr.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000
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Vinna enn að forkaupsrétti
Bæjarráð Hafnarfjarðar fjallaði 

um sölu á togara Stálskipa og 
aflaheimildum á síðasta fundi 

sínum, skömmu fyrir mánaðamót, og 
ákvað að áfram yrðu „gerðar ráðstafanir 
til að virkja forkaupsréttinn“ en bærinn 
telur sig eiga forkaupsrétt að skipi og 
aflaheimildum. Bærinn hefur unnið 
að því mánuðum saman að fá viður-
kenndan forkaupsrétt sinn að kvóta 
Stálskipa þar í bæ.

Forkaupsrétturinn var ekki boðinn 
þegar Stálskip seldu togarann Þór til 

Rússlands og kvótann til þriggja út-
gerða úti á landi í vetur. Hafnarfjarðar-
bær hefur síðan gert ýmsar ráðstafanir 
til að fá forkaupsréttinn virtan, en án 
árangurs.

Sjávarútvegsráðherra taldi ekki tilefni 
til að grípa inn í söluna, en hann hefur 
heimild til þess. Hann vísaði meðal 
annars til umsagnar Byggðastofnunar 
um málið, en fjallað var um hana hér 
í blaðinu fyrir nokkru. Stofnunin taldi 
það ekki hafa teljandi áhrif á Hafnar-
fjörð og bróðurparturinn af aflaheim-

ildunum yrði seldur úr bænum. Þessu er 
Hafnarfjarðarbær verulega ósammála 
og hefur bæjarráð lýst verulegum von-
brigðum með ákvörðun ráðherrans.

Kvóti Stálskipa nam yfir einu pró-
senti af heildarkvótanum á Íslands-
miðum, en fullyrt hefur verið að kaup-
verð hans hafi numið 8 milljörðum 
króna.

Vestmannaeyjabær vann nýlega mál 
fyrir héraðsdómi þar sem gengið var 
framhjá forkaupsrétti bæjarins. Það 
mál snerist um kaup á útgerðinni Berg-
ur-Huginn til fyrirtækja sem tengjast 
Samherja. 

Í ákvörðun sjávarútvegsráðherra 
voru Stálskip gagnrýnd fyrir að hafa 
ekki gert Fiskistofu skýra grein fyrir því 
fyrirfram að til stæði að selja kvótann. 
Einnig er Fiskistofa gagnrýnd fyrir að 
hafa ekki tilkynnt framsal aflaheim-
ildanna til ráðherra, en það ber sam-
kvæmt lögum að gera, ef fimmtungur 
eða meira af aflaheimildum er seldur 
úr bæjarfélagi.  

Stofnun Wilhelms Beckmann (1909-1965):

Í Bókasafni Kópavogs
Íslenskur listamaður af þýsku bergi. Auglýst eftir verkum hans.

Wilhelm Beckmann var mjög 
fjölhæfur listamaður. Allt 
lék í höndum hans. Hann 

skar út í tré, hann hjó í stein, hann mál-
aði myndir og hann gerði skartgripi. 
Langþekktastur er hann þó fyrir út-
skurðarverk sín. Verk hans er að finna 
í mörgum kirkjum og á mörgum heim-
ilum. Hann skar út marga skírnarfonta 
og tækifærisgjafir af ýmsu tagi. Sýning 
á verkum hans var haldin í tilefni af 50 
ára afmælis Kópavogskirkju og var það 
fyrsta yfirlitssýningin á verkum Wil-
helms Beckmann. Hann gaf Kópavogs-
kirkju fyrstu altaristöflu kirkjunnar 1954 
og er hún nú í anddyri safnaðarheimil-
isins Borga. Myndir af mörgum verkum 
Wilhelms Beckmann eru til sýnis á 
3.hæð Bókasafns Kópavogs. Einnig 
nokkur verka hans.

Wilhelm Beckmann bjó ásamt fjöl-
skyldu sinni lengi í Kópavogi. Hann 
var útnefndur fyrsti bæjarlistamaður 
Kópavogs árið 1954. Árið 2010 gáfu 
börn og ættingjar Wilhelms Beck-
mann Bókasafni Kópavogs ýmis verk 
eftir hann sem Bókasafnið hefur komið 
fyrir í Beckmanns stofu á 3. hæð í safn-
inu. Unnið er að því að gera skrá yfir 
verk Wilhelms Beckmann. Þeir sem geta 
gefið uppýsingar um verk og eigendur 
þeirra eru beðnir að hafa samband við 
Hrafn Andrés Harðarson á netfanginu 
hrafnah@kopavogur.is eða í síma 862 
6726. Frekari upplýsingar um Wilhelm 
Beckmann er að finna á www.beck-
mann-art.net 

Lærlingur Wilhelms og síðar sam-
starfsmaður var Guðjón Ásberg Jónsson. 
Þeir gerðu m.a. hurðaspjöld í hús hér í 
bæ og fróðlegt væri að vita hvort þau 
væru enn til?

Wilhelm Beckmann var fæddur í 
Hamborg í Þýskalandi árið 1909 þar 
sem hann ólst upp. Hann lærði útskurð 
og myndhöggvaralist hjá Peter Olde, 
sem var mjög þekktur í grein sinni. 
Hann lauk námi 1927 og setti upp eigin 
vinnustofu auk þess sem hann kenndi 

við Listaháskóla Hamborgar. Wilhelm 
Beckmann var félagi í þýska jafnaðar-
mannaflokknum og átti í útistöðum 
við þýska nasistaflokkinn og varð að 
flýja land, fyrst til Danmerkur og síðan 
til Íslands árið 1935 þar sem hann bjó 

til æviloka. Á Íslandi var hann félagi í 
Alþýðuflokknum og gerði mörg kosn-
ingaspjöld fyrir flokkinn.

Árið 1940 kvæntist Wilhelm Beck-
mann Valdísi Einardóttur frá Syðri 
Knarrartungu í Breiðuvík á Snæfellsnesi. 
Þeim varð tveggja barna auðið, Hrefnu 
Beckmann MA, löggiltum skjalaþýð-
anda í þýsku og ensku í Reykjavík og 
Einars Beckmann, grafískum hönnuði 
og kennara í Melbourne í Ástralíu. Wil-
helm Beckmann lést eftir löng veikindi 
árið 1965.

Stofnun Wilhelms Beckmanns var 
sett á fót til þess að halda minningu 
hans á loft m.a. með því að gera verk 
hans sýnileg og aðgengileg. Grein um 
lífshlaup listamannsins er að finna í Árs-
riti Héraðsskjalasafns Kópavogs 2008.

Sumir hafa lýst því yfir að kreppan sé búin. Sem hún auðvitað er að 
einhverju leyti. Það er engin kreppa hjá sumum. Dregið hefur úr 
atvinnuleysi miðað við það sem varð í aðdraganda og eftir hrunið. 

Og eins og þeir sem lesa fréttir úr tekjublöðum hafa tekið eftir, þá hafa 
laun stjórnenda og bankafólks tekið tugprósenta stökk upp á við. Það 
er engin kreppa á þeim bænum, og var kannski ekki aldrei. Að minnsta 
kosti gæti almennt launafólk dregið þá eðlilegu ályktun að hátekjufólk og 
stóreignafólk eigi borð fyrir báru þegar á móti blæs. Það er ekki tilfellið 
hjá almennu launafólki.
Það fer lítið fyrir því í málflutningi þingmanna ríkisstjórnarinnar að tala um 
almenning í landinu. Það fljúga vissulega frasarnir, eins og um „leiðréttingu“ 
skulda, en það þarf ekki að liggja lengi yfir málum til að sjá vonda mynd 
blasa við, bæði í aðgerðum og boðuðum aðgerðum.
Stórir tekjustofnar ríkisins voru lækkaðir. Nefna má veiðigjöld, auðlegðar-
skattinn sem nú er lagður á í síðasta sinn, virðisaukaskatt á gistingu og 
lækkun á skattprósentu þeirra allra hæst launuðu. Og svo má auðvitað bæta 
því við að þessi „leiðrétting“ fer að mjög miklu leyti til hátekjufólks sem 
ekki þarf að hafa áhyggjur af því að „ná endum saman“.
Á sama tíma er lítið gert við persónuafsláttinn og gjöld fyrir sjálfsagða vel-
ferðarþjónustu eru hækkuð. Skorið er niður hjá skólunum og annars staðar. 
Áætlanir hafa verið gerðar sem ekki standast skoðun, og nú æpa formaður 
og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis og krefjast viðurlaga ef ekki er 
staðið undir óraunhæfum kröfum.
Ekki mátti hækka laun um meira en 2,8 prósent í vetur. Kennarar og fleiri 
neyddust til að grípa til aðgerða til þess að fá brot af sanngjörnum kröfum 
um bætt kjör. 
Við blasir að afleiðing þeirrar stefnu sem núverandi stjórnvöld reka er 
misskipting og ójöfnuður.
Nú fáum við fregnir um að í Kópavogi hafa aldrei fleiri fjölskyldur þurft 
á fjárhagsaðstoð frá bænum að halda, eins og fjallað er um hér í blaðinu. 
Fjöldi fjölskyldna sem þarf slík úrræði hefur þrefaldast frá því fyrir hrun. 
Og enn er að fjölga. Hverjum dettur í hug að halda því fram að kreppunni 
sé lokið í Kópavogi, þótt hér sjáist byggingakranar? Það hefur bæjarstjór-
inn samt gert og talað fyrir sömu hugmyndafræði og þeir sem halda um 
stjórnartaumana hjá ríkisvaldinu.
Auðvitað eru þeir til sem aldrei þurfa að glíma við kreppu, þótt þeir geti lent 
í mótbyr eins og allir aðrir. Allur almenningur hefur hins vegar glímt við 
kreppu og átt erfitt með að ná endum saman öll árin frá hruni, og verulegur 
hópur var einnig í kreppu í „góðærinu“ fyrir hrun.
Við þurfum að varast þann málflutning að allt sé í himnalagi. Þeir sem 
þannig tala velja að horfa framhjá verkefnum sínum. Þeir þurfa að breyta um 
kúrs og geri þeir það ekki sjálfir, þá þarf að veita þeim mikið aðhald til þess.

Ingimar Karl Helgason 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Einar Beckmann, sonur listamannsins, við altaristöfluna fögru, sem nú er í 
safnaðarheimili Kópavogskirkju

Krakkarnir bera bókasafnsorminn.

Bráðabirgðaleið
Aðrein að Hafnarfjarðarvegi, 

frá hringtorgi við Borg-
arholtsbraut að Hafnar-

fjarðarvegi, hefur verið lokað og 
verður lokuð til 7. september vegna 
gatnagerðar. Hjáleið að Hafnar-
fjarðarvegi er opin á meðan, segir á 
vefsíðu Kópavogsbæjar.

Í framkvæmdinni felst endurgerð 
stofnbrautarrampa í stað núver-
andi rampa frá Borgarholtsbraut að 
Hafnarfjarðarvegi með útkeyrslu 
inn á Kópavogsbraut. Verkið felst 

aðallega í gerð tengibrautar frá 
Borgarholtsbraut niður á nýtt torg 
á Kópavogsbraut. Frá torginu mun 
koma stofnbrautarrampur inn á 
Hafnarfjarðarveg, segir á vef bæj-
arins.

Á meðan á verkinu stendur verður 
opnuð bráðabirgðarleið að Hafnar-
fjarðarvegi í gegnum fyrirhugað hr-
ingtorg við Kópavogsbraut, en þetta 
má sjá á myndinni. Á vef bæjarins 
segir að merkingar og hjáleiðamerk-
ingar verði settar upp.



Hágæða
útimálning
sérhönnuð 
fyrir járn, 
stein og tré

Hágæða
útimálning
sérhönnuð 
fyrir járn, 
stein og tré

Hágæða
útimálning
sérhönnuð 
fyrir járn, 
stein og tré

Hágæða
útimálning
sérhönnuð 
fyrir járn, 
stein og tré

Hágæða
útimálning
sérhönnuð 
fyrir járn, 
stein og tré

TILBOÐ

á Nordsjö útim
álningu

Hágæða
útimálning
sérhönnuð 
fyrir járn, 
stein og tré
Komdu í Sérefni og fáðu ráðgjöf hjá 
fagmönnum um val á réttu efnunum



6 15.  ágúst 2014

Nú fer hver að verða síðastur?
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út aLLaN ÁGúst MÁNuð!
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viðtal

Japanskur pappír, postulín og fjöru-
grjót með blaðsilfri í Gerðarsafni
„Flæði. Þetta eru allt ný verk, unnin 2013 og 2014, innsetningar, tvívíð 
og þrívíð verk. Ljóðræn myndgerð um uppsprettu, úrkomu, hringrás og 
óendanleika“ segir listakonan Mireya Samper aðspurð um hvað gestir fái 
að sjá á sýningu hennar Flæði sem opnuð var í Gerðarsafni síðastliðinn 
laugardag. Hún bætir við að verkin séu unnin í ýmis efni, þó aðalega 
japanskan pappír, postulín og fjörugrjót með blaðsilfri. Hluti verkanna nú 
voru einnig á einkasýningu Mireyu í hinu þekkta listasafni M.K.Ciurlionis 
í Litháen í fyrra.

Listir ómissandi  
í umhverfinu
Mireya er fædd á Íslandi og lærði 
myndlist hér á landi og í Frakklandi. 
Hún hefur búið víða erlendis og haldið 
fjölda einka-og samsýninga, svo sem í 
Japan, Indlandi, Ungverjalandi, Chile 
og Frakklandi. Hún segir búsetu sína 
erlendis hafa haft mjög sterk áhrif 
á sig og vinnu sína, það gefi henna 
aðra sýn á heiminn í heild sinni, á 
Ísland, á menningu og pólitík. „Ég 
hef búið í allskonar borgum, fal-
legum og ljótum, í mörgum löndum, 
og það var merkilegt hversu mikil 
áhrif umhverfið hafði á líðan manns 
í hinu daglega lífi. Umhverfið er það 

sem við höfum fyrir augunum allan 
daginn, alla daga, það gefur auga leið 
að arkitektúr, hönnun og listir eru ekki 
bara mjög mikilvægur þáttur heldur 
ómissandi í umhverfinu. Mér finnst 
þess vegna gaman að deginum sem er 
haldið uppá einu sinni á ári „Dagur 
myndlistar“ og augýsingunni sem var 
gerð um hvernig lífið væri ef ekki nyti 
lista við.“ 

Verk í ýmsum víddum
Verk Mireyu eru afar fjölbreytt, bæði 
efnistök og efniviður. Hún málar á 
mjög þunnan pappír sem aftur er 
settur í þykkan ramma og oft hengdur 
í rýmið eða látinn standa á gólfinu líkt 

og skúlptúr. Einnig býr hún til stök 
verk í tví -og þrívídd, gjarnan gegnsæ. 
Náttúran er Mireyu ofarlega í huga 
og eru mörg verka hennar gerð til að 
standa utandyra, í skógi, á strönd eða 
á opnu svæði. 

Ekkert er án annars,  
allt er eitt
Listakonan segist sækja sér innblástur 
innávið en á sama tíma frá utanað-
komandi áhrifum. „Kannski innávið 
í þau áhrif sem ég er að kljást við á 
hverjum tíma og stað eða upplifa. En 
á sama tíma er innblæstrinum stýrt á 
einhvern hátt á veg hugmyndanna sem 
ég er að vinna með. Hugmyndirnar 
fæðast aftur á móti ýmist mjög skipu-
lega og útpældar eða koma sjálfar og 
vilja fá að vera til“ segir Mireya og 
bætir við að allt fari þetta eftir því 
hvar hún er að vinna og afhverju. Sé 
hún að vinna úti í náttúrunni við gerð 
svo kallaðra Land-Art eða umhverfis-
verka þá taki náttúran sjálfkrafa þátt 
í verkunum. „Innblásturinn verður 
þá beint frá náttúrunni en í þjónustu 
hugmyndarinnar. Stundum er það 
beinlínis landið sem ég er að sýna 
í sem hefur þessi áhrif, eins og t.d. 
Indland mjög sterklega - ekkert er án 
annars, allt er eitt.“ 

Færir listina til fólksins
Aðspurð hvort það sé munur á því að 
sýna verk utandyra í opnu rými eða 
á safni segir hún safnið veita ákveðna 
umgjörð sem listin sé þakklát fyrir og 
það sé mikill heiður að vera boðið að 
sýna á safni. Safnið gefi listinni hátíð-
legt yfirbragð og setji hana á ákveðinn 
stall sem ætti þó ekki að virka frá-
hrindandi. Frekar ætti að líta á það 
sem tækifæri til að skoða og velta fyrir 
sér listinni á hennar eigin forsendum, 
óháð því hvar hún sé og hvers vegna. 
Hún sjálf hafi þó einnig gaman af um-
hverfisverkum og sé því afar þakklátt 
að fá að sýna í almenningsrýmum. 
„Að færa listina til fólksins var eitt af 
því sem vakti mjög áhuga minn strax 
í námi í listaháskóla í Frakklandi og 

ég sinni enn þeim áhuga. Mér finnst 
mjög mikilvægt að fólk geti notið 
lista í sínu hverdagslega umhverfi. 
Að listin eigi sér eðlilegt pláss innan 
safna sem utan, að listin sé hluti af 
lífinu og auðgi andann. Persónulega 
finnst mér stórkostlegt að geta unnið 
hvort sem er inni á söfnum eða úti í 
almenningsrými. Það veitir svo ólík 
tækifæri sem eru hvor um sig frábær 
og mjög gefandi.“ 

Mireya segir það alltaf áskorun 
að opna sýningu eða taka þátt í sýn-
ingu, sama hvar í heiminum það er, en 
einkasýning á Íslandi sé þó á einhvern 
hátt á öðrum tilfinningaskala. „Viður-
kenningin á Íslandi er jafn mikilvæg 
og erlendis þrátt fyrir allt.“

Sýning Mireyu stendur til 5.október.

Hildur Björgvinsdóttir

„Innblásturinn verður þá beint frá náttúrunni en í þjónustu hugmyndarinnar,“ 
segir Mireya samper. Credit: Mynd: Lísa Middelton.
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Eiga stóra hluti í báðum stærstu verslunarkeðjunum
Arion banki og sjóðir í eigu bankans eiga stóra hluti í bæði Högum, stærsta 
verslunarfyrirtæki landsins og Kaupási, en fyrirtækin tvö eru samanlagt 
með um 80 prósenta hlutdeild á matvörmarkaði á höfuðborgarsvæðinu.
Lífeyrissjóðirnir Gildi, LSR og Festa eiga einnig stóra hluti í báðum fyr-
irtækjunum. Tryggingamiðstöðin á jafnframt hlut í báðum fyrirtækjum.

Markaðshlutdeild
Ef marka má heimasíður fyrirtækjanna 
Kaupáss og Haga, reka fyrirtækin sam-
anlagt 54 verslanir á höfuðborgarsvæð-
inu og hafa samanlagt yfirgnæfandi 
markaðshlutdeild.

Samkeppniseftirlitið gaf árið 2012 út 
skýrslu um verðþróun og samkeppni 
á dagvörumarkaði. Þar eru upplýs-
ingar um markaðshlutdeild einstakra 
verslanakeðja og verslana. Ætla megi 
að breytingar síðan þá séu óverulegar; 
ef frá eru taldar breytingar á klukku-
búðunum svonefndu, 10-11 sem þá 
voru í eigu Haga og 11-11 sem þá voru 
hjá Kaupási. 

Þarna kemur fram að á höfuðborgar-
svæðinu séu verslanakeðjur Haga, 
Bónus og Hagkaup, með um 54-56 
prósenta markaðshlutdeild. Verslana-
keðjur Kaupáss, Krónan og Nóatún, 
séu með 24-26 prósenta markaðshlut-
deild. 

Í áliti Samkeppniseftirlitsins vegna 
viðskipta á matvörumarkaði í fyrravor 
er hnykkt á þessu, en þar er samanlögð 
markaðshlutdeild fyrirtækjanna talin 
vera um 80 prósent; sem þó er dálitlu 
minni en í skýrslunni frá árinu áður. 

Eignarhald Haga
Hagar eru hlutafélag sem skráð er í 
Kauphöllina. Hlutir í félaginu ganga 
þannig kaupum og sölum. 

Stærstu eigendur Haga eru nú lífeyr-
issjóðurinn Gildi, en sjóðir Stefnis, ÍS 5 
og ÍS 15, eiga þar einnig verulegan hlut. 
Stefnir er dótturfélag Arion banka. 
Bankinn sjálfur á einnig verulegan 
hlut í Högum. Einnig Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins og fleiri.

Stórir eigendur í Högum:

LSR 11,6%

Stefnir (ÍS 5 og 15) 10,8%

Gildi 10,4%

Arion 4,4%

Stapi lífeyrissjóður 3,7%

Festa lífeyrissjóður 3,3%

Tryggingamiðstöðin 1,2%

Arion banki og sjóðir dótturfélagsins 
Stefnis fara því með ríflega 15 prósenta 

hlut í Högum, auk þess sem Gildi og 
LSR fara með mjög stóra hluti einnig. 
Stapi lífeyrissjóður og Festa eiga þarna 
einnig umtalsverðan hlut, svo nokkuð 
sé nefnt og Tryggingamiðstöðin rúm-
lega prósent.

Eignarhald Kaupáss
Kaupás er óskráð félag. Eignarhaldið 
er flókið, en eigandi félagsins er Festi 
hf. Festi er svo aftur í eigu samlags-
hlutafélagsins SF V. Stærsti hluthafinn 
þar er sjóðurinn SÍA II sem á 27 pró-
senta hlut, en Stefnir, dótturfélag Arion 
banka fer með sjóðinn.

Annar sjóður Stefnis ÍS 5 á einnig 
5,8 prósenta hlut í SF V. Sömuleiðis 
á lífeyrissjóðurinn Gildi 5,5 prósent. 
Stapi lífeyrissjóður á 4,4 prósent og 
Festa lífeyrissjóður 3,3 prósent. Þá 
á Tryggingamiðstöðin einnig veru-
legan hlut. Þessir aðilar eiga líka hluti 
í Högum.

Nokkrir hluthafar SF V slhf.

SÍA II slhf . 27,4%

Stefnir - ÍS 5 5,8%

Gildi Lífeyrissjóður 5,5%

Tryggingamiðstöðin 4,9%

Stapi lífeyrissjóður 4,4%

Festa Lífeyrissjóður 3,3%

Þegar eignarhald á stærsta hluthaf-
anum SÍA II, sjóði í umsjón Stefnis 
dótturfélags Arion banka er skoðað, 
má sjá að ýmsir aðilar eru með frekara 
óbeint eignarhald í Kaupási.

Þannig eru Gildi lífeyrissjóður, Stapi, 
LSR, Arion banki, og Festa með um-
talsverða hluti þar, samanlagt yfir 50 
prósenta hlut.

Nokkrir hluthafar SÍA II

Gildi lífeyrissjóður 15,9%

LSR 15,2%

Stapi lífeyrissjóður 10,0%

Arion banki hf. 7,5%

Festa lífeyrissjóður 7,5%

Af þessu má merkja að sjóðir 
Stefnis, dótturfélags Arion banka, 

bankinn sjálfur, nokkrir lífeyrissjóðir 
og Tryggingamiðstöðin eru í hópi allra 
stærstu hluthafa í báðum stærstu 
verslunarfyrirtækjum landsins; fyr-
irtækjum sem eru með um eða yfir 
80 prósenta markaðshlutdeild á mat-
vörumarkaði á höfuðborgarsvæðinu.

Hætta á blokkamyndun
Þegar Festi eignaðist Kaupás og 
önnur fyrirtæki í þeirri samstæðu, sá 
Samkeppniseftirlitið ástæðu til þess að 
grípa til aðgerða, og setti ýmis skilyrði 
fyrir kaupunum.

Samkeppniseftirlitið taldi að ýmis 
samkeppnisleg vandamál gætu falist 
í þessu. Meðal annars væri hætta á 
því að „eignarhlutir hluthafa SF V í 
keppinautum leiði af sér óæskilega 
hvata sem draga úr samkeppni á þeim 
mörkuðum sem dótturfélögin starfa 
á.“ Þá væri hætta á að eignatengsl 
„aðila sem eru tengdir viðskiptunum 
leiði af sér blokkarmyndun og útiloki 
þar með keppinauta frá mikilvægum 
viðskiptum eða leiði til þess að félög 
innan blokkarinnar njóti viðskipta-
kjara sem ætla megi að ótengdur aðili 
myndi ekki njóta.“ Sömuleiðis væri 
hætta á að „viðkvæmar viðskiptaupp-
lýsingar berist á milli aðila sem eru 
tengdir viðskiptunum og fyrirtækja 
tengdum þeim,“ en auk þess nefndi 
Samkeppniseftirlitið hættu á óæski-
legum stjórnunartengslum.

Eftirlitið fjallaði einnig, í ákvörðun 
um þessi kaup, um þessi mál og einnig 
um umsvif lífeyrissjóða í tengslum við 
þessi mál; þ.e. „samkynja eignarhaldi á 
mikilvægum keppinautum á matvöru-
markaði, þ.e. Högum og Kaupási.“ 

Lífeyrissjóðirnir
Samkeppniseftirlitið nefnir einnig 
áhrif minnihlutaeigenda í keppi-
nautum, og fjallar sérstaklega um 
stóran hlut Gildis lífeyrissjóðs í báðum 
félögum. Samkeppniseftirlitið telur 
þó að „ekki væri um það að ræða að 
sami hluthafi færi með samkeppnis-
lega veigamikinn eignarhlut í tveimur 
keppinautum á matvörumarkaði. Þrátt 
fyrir það verða nokkrir fjárfestar 
sem munu eiga veigaminni hluti 
bæði í Kaupási og Högum í kjölfar 
samrunans. Við skilgreiningu á því 
hvað felst í samkeppnislega veiga-
miklum eignarhlut í þessu sambandi 
er m.a. vísað til þess að viðkomandi 
eignarhlutur gefi viðkomandi fjárfesti 
möguleika á því að krefjast tilnefn-
ingar á stjórnarmanni í viðkomandi 
fyrirtæki. Er þá m.a. horft til líklegrar 
mætingar á hluthafafundi,“ segir 
Samkeppniseftirlitið.

Þáttur Stefnis og Arion banka
Flóki Halldórsson, framkvæmd-
astjóri Stefnis, segir við blaðið að 
sjóðir Stefnis séu eign sjóðfélaga. 
Eigum sjóðanna sé haldið að-
greindum frá eigum Stefnis sjálfs. 
Arion banki eigi vissulega allt 
hlutafé í Stefni, en félagið hafi sett 
sér reglur um hvernig farið sé með 
atkvæði á hluthafafundum. At-
kvæðisréttur Stefnis sé sjálfstæður 
frá atkvæðisrétti Arion banka.

Um sjóðinn SÍA II segir Flóki 
að hann sé ekki sjóðdeild undir 
Stefni, „heldur samlagshlutafélag 
með rekstrarsamning við Stefni“. 
Eins og fram hefur komið sé félagið 
að miklu leyti í eigu lífeyrissjóða 

og annarra. Þá hafi Samkeppnis-
eftirlitið sett ýmis skilyrði fyrir 
þessari tilhögun mála sem farið 
sé eftir; eins og um mögulega 
hagsmunaárekstra. Auk SÍA II séu 
aðrir fjárfestar meðal eigenda Festi 
(móðurfélags Kaupáss), m.a. lífeyr-
issjóðir, tryggingafélög og nokkrir 
einstaklingar. Þar fari fremstur í 
flokki Hreggviður Jónsson, sem er 
jafnframt stjórnarformaður Festi.

Eftir því sem best verður séð 
er Hreggviður ekki hluthafi í 
Högum, en slíkt myndi brjóta í 
bága við skilyrði sáttarinnar við 
Samkeppniseftirlitið sem nefnd er 
hér á síðunni. 

Gagnrýndi hringamyndun
Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, gagnrýndi 
þessa gjörninga harðlega í ræðu á 
Alþingi 8. apríl síðast liðinn. Hann 
rakti kaupin á Kaupási og sagði svo: 

„Nú eigum við Matvöruverslun 
Íslands hf. Það vill þannig til að ég 
var á fundi hjá SA núna á fimmtu-
daginn þar sem ágæt ung kona 
lýsti því hversu mikið ríkið seild-
ist til áhrifa á því sem hún kallaði 
heilsumarkaðnum. Hún setti upp 
kökurit sem sýndi að ríkið réði 68% 
af því sem er kallað heilsumarkað-
urinn, þ.e. Landspítalinn og önnur 
sjúkrahús sem ríkið rekur. En það 
hefði verið hægt að taka ríkið út 
úr þessu kökuriti og setja Haga/
Kaupás í staðinn og þá hefðum 
við verið komin með ástandið á 
smásölumarkaðnum á Íslandi. 
Nú efast ég ekki um að það góða 
starfsfólk sem er í Samkeppnis-
eftirlitinu hafi byggt úrskurð sinn 
á gildandi lögum, ég efast ekki 
um það. Það bendir hins vegar til 
þess í mínum huga að breyta þurfi 
gildandi lögum. Það þarf að breyta 
samkeppnislögum þannig að svona 
hringamyndun verði ekki til á Ís-
landi.“

Ekki er að sjá í stjórnarsáttmála 
Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknarflokksins að til standi að fara 

í aðgerðir gegn hringamyndun. Þar 
segir raunar að koma eigi í veg fyrir 
að fjármálastofnanir „stjórni rekstr-
arfélögum til langs tíma“. En þar 
segir raunar einnig: „Ríkisstjórnin 
mun beita sér fyrir endurskoðun 
regluverks atvinnulífsins með ein-
földun og aukna skilvirkni þess að 
leiðarljósi. Markmið hennar verður 
að minnka skrifræði og einfalda 
samskipti við opinbera aðila um 
leið og kostnaði er haldið niðri.“ og 
áfram er haldið: „Sérstakt markmið 
er að engar nýjar íþyngjandi reglur 
verði innleiddar fyrir atvinnulífið 
án þess að um leið falli brott jafn-
veigamiklar kvaðir.

Markaðshlutdeild verslana á höfuðborgarsvæðinu 2011 & 2012*

* Fyrir einhverjar smærri verslananna hafa tölur verið áætlaðar út frá fyrri árum ef nákvæmar tölur liggja ekki fyrir.

Þessi skjámynd úr skýrslu samkeppniseftirlitsins sýnir markaðshlutdeild 
verslanakeðja á höfuðborgarsvæðinu.

Páll gunnar Pálsson, forstjóri 
samkeppniseftirlitsins.

Hagar og Kaupás eru samanlagt með um 80 prósenta markaðshlutdeild á 
höfuðborgarsvæðinu. Ýmis fjármálafyrirtæki og sjóðir eiga stóra hluti í báðum 
félögunum.  Mynd: Hagar.is

„Það þarf að breyta samkeppn-
islögum þannig að svona hringa-
myndun verði ekki á Íslandi,“ segir 
Þorsteinn sæmundsson.



Er bíllinn tilbúinn fyrir sumarið?
Allar almennar bílaviðgerðir – Gírkassa- og vélaviðgerðir.
Yfirförum, gerum við og förum með í skoðun sé þess óskað.
Fljót og góð þjónusta.
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Við notum tækni frá 
BIGAS sem er einn virtasti 

framleiðandi hátækni 
metanbúnaðar í Evrópu

NÝ OG BETRI ÞJÓNUSTA

Getum losað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þess 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan 

og Opel ef spíss slitnar.

Renault - Benz - Citroen - Nissan - Opel - Peugeot - Volvo

LOSUM SPÍSSA
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Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

Matar-rúlletta
Það er stundum eins og hálfgert happdrætti að kaupa innflutt grænmeti 
og ávexti í íslenskum verslunum. Skyldi það vera í sæmilegu lagi? Það er 
þó ekki umfjöllunarefni þessarar síðu að þessu sinni, heldur matarhapp-
drætti af allt öðrum toga. Það er danskt, kallast Matarrúlletta og virðist 
ætla að slá í gegn.

Verðlaunuð nýsköpun
MadRouletten, eins og Matarrúllettan 
heitir á dönsku, er verðlaunað matar-
tengt nýsköpunarverkefni. Stofnend-
urnir heita Asger Möller Dombernow-

sky og Stine Juul Hansen. Þau eru 
bæði ung og skapandi, hann mark-
aðsfræðingur, hún tískuhönnuður. 
Leiðir þeirra lágu saman í þverfaglegu 
nýsköpunarnámi. Hugmyndin spratt 

upp úr skólaverkefni þar sem þau voru 
að velta fyrir sér hversdagslegum sam-
skiptum ungs fólks.

Sáu þörfina
Niðustaða þeirra var sú að ungt fólk 
vantaði einhvern vettvang til að 
kynnast einhverjum nýjum, án þess 
að það gerðist í ölæði eða á formlegu 
stefnumóti. Matarrúllettan var svarið. 
Tilgangurinn er sá að ungt fólk geti 

kynnst öðru fólki á sama reki, átt nota-
lega kvöldstund með spjalli og góðum 
mat. Þau byrjuðu í Árósum í febrúar í 
fyrra, hleyptu af stokkunum vefsíðunni 
madrouletten.com og samsvarandi 
fésbókarsíðu - og síðan hefur Matar-
rúllettan aldeilis snúist. Nú eru haldin 
Matarrúllettukvöld í fleiri borgum og 
vinsældirnar aukast stöðugt.

Hvað er Matarrúlletta?
Fyrirbærið er í raun afar einfalt. Fólk 
sem vill taka þátt í matarboði með 
fimm ókunnugum manneskjum á 
aldrinum 20 til 35 ára, skráir sig til 
þátttöku á vefsíðunni. Þau hjá Matar-
rúllettunni raða svo fólkinu saman í 
sex manna hópa sem borða saman þrí-
réttaða máltíð tiltekið kvöld. Í hverjum 
sex manna hópi eru svo tveir og tveir 
paraðir saman. Hvert paranna þriggja 
sér um einn hluta máltíðarinnar, svo 
úr verður þríréttuð máltíð. Já, og í 
hverjum hópi er einn sem sérstaklega 
hefur boðist til að vera gestgjafi og 
hýsir því matarboðið.

Besta úr báðum heimum
Nokkur slík matarboð eru þannig 
haldin á sama tíma í einhverri til-
tekinni borg eða bæ. Þegar líða fer á 
kvöldið er svo slegið saman í eitt alls 
herjar partí þar sem fólkið úr öllum 
matarboðunum mætir og blandar geði. 

Úr þessu segja þau Asger og Stina að 
hafi kviknað nýr kunningsskapur 
eða jafnvel vinskapur – og rómantík 
hafi jafnvel látið á sér kræla. Aðal til-
gangurinn er þó að tengja saman fólk 
sem ekki þekkist fyrir. Þetta mætti 
hugsanlega kalla einhvers konar raun-
heima-matar-fésbók. Hér sameinast 
margir kostir hefðbundinna matar-
boða og samfélagsmiðla á nýstárlegan 
hátt.

Endalausir möguleikar
Matarblaðamaður telur einsýnt að Ís-
lendingar verði fljótir að tileinka sér 
hið nýdanska fyrirbæri Matarrúllett-
una. Reykjavík er nógu stór til þess að 
þetta geti gengið upp í talsverðan tíma 
– þótt líkurnar á að þekkja einhvern 
boðsgesta séu meiri en víða annars 
staðar. Svo býður þetta líka upp á 
endalausar viðbætur og prjón. Þarf 
t.d. að miða við 20 til 35 ára? Má ekki 
allt eins miða við 50 til 65 ára? Eða 30 
til 55 ára? Er hægt að bæta inn í þetta 
áhugasviðum, þannig að fólk með 
líkan þankagang sé líklegt til að velj-
ast saman í matarboð? Hafi lesendur 
áhuga á að kynna sér málið betur, þá 
er vefslóðin madrouletten.com ... og 
hafi einhver alveg sérstaklega mikinn 
áhuga, þá er lénið matarrullettan.is á 
lausu þegar þetta er skrifað. Þau Asger 
og Stine eru ábyggilega til í samstarf.

Fólkið sem tekur þátt í matarrúllettunni skiptist á að elda og getur maturinn orðið æði fjölbreyttur.

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
 þar sem leitast er við að viðhalda 

gleðinni í hljóðfæranáminu.

Upplýsingar og innritun á
 www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...
Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi tónlistarnám:

SKEMMTILEG TÓNLISTARNÁMSKEMMTILEG TÓNLISTARNÁM

* Gítarnám
* Píanónám
* Trommunám
* Rafbassanám
* Söngnám

ónsalir
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Hvað getum við gert sem neytendur?
Með neysluvenjum okkar 

getum við bæði ýtt á og 
knúið fram breytingar í 

samfélaginu. Kröfur svo sem á að fækka 
skuli umbúðum og plastpokum eru 
þarfaþing þegar horft er til framtíðar. 
Fyrir skömmu var í fréttum að í hverju 
einu og einasta sýni sem rannsóknar-
leiðangur tók á milli Bermúda eyja og 
Íslands fundust plastagnir(1). Slíkt ætti 
að skipta Íslendinga miklu máli sem 
fiskveiðiþjóð. Ef að fiskurinn dregur í 
sig eiturefnin sem finnast í plastinu þá 
er hætt við að eftirspurnin eftir honum 
minnki. Einnig hefur verið fjallað um 
að skordýraeitur safnist hægt og rólega 
upp í fæðuhringnum og að við séum 
nú komin á svipaðan stað og jarðarbúar 
stóðu á gagnvart DDT skordýraeitr-
inu um 1960(2). Svo ekki sé minnst á 
skipulagða umhverfisglæpi sem eiga 
sér sérstaklega stað í fátækari hlutum 
heimsins(3).

En hvað getur almenningur gert til 
að sporna við þessari þróun? Og af 
hverju ætti okkur að vera umhugað um 
umhverfið? Fyrir flest okkar er svarið 
augljóst; það er það rétta í stöðunni. 
Siðferðilega má réttlæta umhyggju fyrir 
umhverfinu á þann hátt að hugsa eigi um 
hagsmuni heildarinnar. Einhverju sinni 
var manni kennt að ekki ætti að gera við 
aðra það sem maður vildi ekki að gert 
væri við sig. Slíkt á líka við í þessum 
málum, hví mátt þú skilja eftir þig stórt 
umhverfisspor ef þú vilt ekki að aðrir 
geri slíkt hið sama? En hvers vegna að 
setja aukna orku í eitthvað sem maður 
sjálfur fær lítinn hagnað af? Ástæðan 
er einföld, fyrir komandi kynslóðir. 
Svo þær þurfi ekki að takast á við um-
hverfisógnir og vandamál sem foreldrar, 
ættfeður og mæður, hafa arfleitt þau af. 
Best væri að sýna góðan karakter og vera 
fyrirmynd fyrir aðra en breytingin ger-
ist bara hjá hverjum og einum. Hvern 
langar ekki til þess að barnabarnið fái 
notið óspilltrar náttúru Íslands ef það 
kýs að gera það. Eða drekki hreint vatn 
án vandkvæða? Þegar við kjósum að taka 
það á okkur að eyða nokkrum krónum 
aukalega hér til að kaupa umhverfis-
vænni vöru, eða eyða örlítið meiri tíma 
þar til að flokka sorp þá gerum við það 
ekki eingöngu fyrir okkur sjálf heldur 
sérstaklega fyrir komandi kynslóðir. Þá 
sem sitja eftir í súpunni ef ekkert er að 
gert og þá sem landið erfa!

Síðastliðinn mánuð hafa Ungir Um-
hverfissinnar deilt með ykkur hinum 
og þessum upplýsingum sem mikil-
vægt er fyrir neytendur að vita. Sumt 
hefur verið til fræðslu svo neytendur 
geti tekið upplýstar ákvarðanir meðan 
að annað hafa verið ráð og ábendingar 
um hvernig betur megi fara. Það sem 
fjallað hefur verið um hefur meðal 
annars verið:

Drögum úr notkun  
á plastvörum
Einfaldar plasvörur eins og hringir af 
goskippum geta verið skaðlegir og það 
er því mikilvægt að klippa á hringi en 
mun betra er að koma plastvörum í 
endurvinnslu. Við Íslendingar einir og 
sér hendum rúmlega 70 milljón plast-
pokum á ári hverju. Plastpokar leysast 
upp í plastagnir sem geta haft áhrif á líf-
ríkið en plast getur tekið allt að þúsund 
ár að brotna niður í náttúrunni(4). Af 
þeim sökum er fátt jafn grátlegt eins og 
þegar fólk kaupir einnota plastvörur svo 
sem plastglös eða plasthnífapör. Um-
hverfisspor slíkrar vöru er hlutfallslega 
mjög mikið sér í lagi miðað við notkun, 
þar sem olía er unnin úr jörðu, plastið 
mótað í verksmiðju sem svo er flutt í 
verslun og þaðan að lokum heim til þín. 
Ungir Umhverfissinnar fóru á stúfana í 
júnímánuði og komust að því að Bónus 
er með ódýrustu maíspokana en mesta 
úrvalið er þó í Fjarðarkaupum. Maís-
pokamerkin sem seld eru í verslunum 
hérlendis eru helst Biobag og Maíspok-
inn. Maíspokar eru þó engin töfralausn, 
en marka þó upphaf mikilla breytinga 
þar sem margar borgir og jafnvel lönd 
hafa bannað venjulega einnota plast-
poka. Munurinn á plastpokum og maís-
pokum er sá að maíspokar eru úr sterkju 
og eitra því ekki umhverfið ásamt því 
að brotna mun hraðar niður en plast. 
Besta lausnin hverju sinni er alltaf að 
endurnýta poka en þó er ekki hægt að 
komast hjá því að henda heimilssorpi 
og þá eru maíspokar ágætis valkostur.

Forðumst matvöru sem 
inniheldur pálmaolíu
Farið var yfir aðra umhverfisvá sem 
finna má í mörgum marvælum en 
það er pálmaolía. Pálmaolía er ein 
ódýrasta olían á markaðnum í dag og 
hefur eftirspurn eftir henni aukist mikið 
undanfarna áratugi. Til þess að anna 

eftirspurninni hafa menn tekið á það 
ráð að ryðja mikið af landi regnskóg-
anna til þess að rækta olíupálma. Í dag 
er langmestur hluti pálmaolíu á mark-
aðnum ósjálfbær og valdur að eyðingu 
regnskóga og stofna þar af leiðandi 
dýrategundum í hættu. Pálmaolía er 
oft falin sem“jurtaolía“ og er talið að 
hana sé að finna í þriðju hverri matvöru 
á Íslandi.

Verslum grænt  
og endurvinnum
Kynnt voru til sögunnar tvö merki sem 
gagnlegt er fyrir upplýstann neytanda 
að þekkja vel en það eru Svansmerkið 
og Blómið sem finna má á ýmsum 
varningi. Svansmerkið er umhverfis-
merking innan norðurlandanna. Til eru 
63 flokkar fyrir vörur sem geta hlotið 
þennan stimpil, þar með talið raftæki 
o.flr. Hann skoðar val á hráefnum, 
efna- og orkunotkun í framleiðslu-
ferlinu, hönnun umbúða, förgun og 
framkvæmd gæðaprófana. Áhrif allra 
þessara þátta eru metin og þurfa að 
standast strangar kröfur til að verða 
svansmerktar. Svanurinn leggur mikla 
áherslu á að losun koltvísýrings sé í al-
gjöru lágmarki og berst þannig gegn 
hnattrænni hlýnun. Sérstakar kröfur 
eru settar á vörur ætluðar börnum. Öll 
efni sem eru grunuð um að hafa skað-
leg áhrif á umhverfið eru bönnuð og 
eru ilmefni og önnur ofnæmisvaldandi 
efni bönnuð í barnavörum. Blómið er 
umhverfisvottun á vegum evrópusam-
bandsins. Eins og svanurinn er allt 
framleiðsluferlið skoðað, allt frá inni-
haldefnum til úrgangs. Skilyrðin sem 
vörurnar þurfa að uppfylla eru endur-
skoðuð á 4 ára fresti í takt við breytingar 
sem verða á framleiðsluferlum. Aðrar 
umhverfismerkingar sem vert er að 
minnast á eru til að mynda Grænfáninn, 
bláfáninn og endurvinnslumerkið svo á 
eitthvað sé minnst. Endurvinnslukortið 
er app ætlað til að einfalda fólki að koma 
þeim úrgang sem það vill losna við á 
réttan stað svo það skili sér sem best 
til mögulegrar endurvinnslu. Í forritinu 
eru listar yfir endurvinnsluflokka og 
staði sem taka við hlutum og efnum til 
endurvinnslu.

Höfum augun opin fyrir 
snefilefnum í tækjum
Farsímar og aðrar hátæknivörur inni-

halda mikið magn snefilefna sem gott 
er að hafa í huga. Snefilefni eru frum-
efni sem finnast á jörðinni í litlu magni. 
Þessi efni eru notuð t.d. í skjái, hátalara 
og annað sem meðal annars finnst í 
snjallsímum. Snefilefni eru unnin úr 
bergi, en til þess að þau séu vinnanleg 
þarf uppsöfnun þeirra að vera nægjan-
leg og bergið að vera margummyndað 
(búið að ganga í gegnum jarðfræðiferli, 
hringrás steinda, oftar en einu sinni). 
Snefilefni er takmörkuð auðlind og því 
er það þannig að auðlindirnar munu 
klárast, enda eykst mannfjöldi heimsins 
á sama tíma og eftirspurn eftir fram-
leiðslu á tækjum og tólum margfaldast. 
Til að vinna þau snefilefni sem notuð 
eru í framleiðslu snjallsíma og annarra 
tækja þarf að fara í gegnum mikið ferli; 
grafa þarf upp berg í námum, mala það, 
vatnsblanda það til að hreinsa snefil-
efnin frá öðrum efnum, síðan þarf að 
hreinsa þau ennfrekar og fínpússa til 
þess að undirbúa þau fyrir komandi 
hlutverk. Við þetta ferli skapast ýmis 
mengun, einkum vegna þess að efnin 
eru yfirleitt í bergi sem inniheldur 
geislavirk efni. Vinnslan er orkufrek 
og þarfnast mikils magns af vatni sem 
síðan skilar sér mengað út í nærliggj-
andi ár og vatnsborð með tilheyrandi 
áhrifum á lífríkið. Einnig hlýst af 
sjónræn mengun þar sem skógar eru 
meðal annars ruddir og risastórar holur 
grafnar í jörðu til vinnslu efnanna. Þetta 
er ekki endilega spurning um að ýta öllu 
slíkum tækjum frá okkur, því það getur 
haft mikil áhrif að vera meðvitaður not-
andi. Munum að koma tækjunum fyrir 
á réttum stað þegar við uppfærum og 
hættum að nota þau. Það besta sem við 
getum gert við raftæki er að gera við þau 
og endurnota. Loks þegar líftími þeirra 
er liðinn, þá er hægt að koma þeim í 
endurvinnslu.

Kaupum lífrænt
Að versla lífrænt snýst ekki eingöngu 
um þig! Svo mikið hefur verið notað 
af skordýraeitri í gegnum tíðina að það 
hefur haft mikil áhrif á dýralíf. Nú er 
notkun á skordýraeitrinu neónikótínoíð 
orðin svo mikil að hún er ekki fjarri því 
sem að notkun á bannaða skordýraeitr-
inu DDT var um 1960. Skordýraeitrið 
hefur ekki eingöngu áhrif á t.d. býflugur 
heldur einnig meðal annars drekaflugur 
sem að borða moskítóflugur. Þannig 

hefur fækkun smáfugla verið rakin til 
fækkunar á skordýrum vegna þessa. 
Eitur sem þessi skila sér því út í fæðu-
keðjuna.

Við sem kaupum vörur og nýtum 
okkur þjónustu getum með því að auka 
eftirspurn eftir því sem umhverfis-
vænna er valdið vendingu á mark-
aðnum. Við í sameiningu getum komið 
breytingunum af stað. Hvert og eitt 
virðumst við kannski agnarsmá í hinum 
stóra heimi, en líkt og skytturnar þrjár 
þá getum við staðið saman og kallað 
eftir breytingum. Kaupum lífrænt ef 
við getum, svansmerkt eða með öðrum 
álíka umhverfismerkingum, flokkum 
bæði pappír og plast í þokkabót við 
dósir og skilagjaldsskyldar drykkj-
arvörur, kynnum okkur vörurnar sem 
við hyggjum á að fjárfesta í og hvernig 
staðið er að þeim frá upphafi til enda 
kaupum ekki vörur unnar úr fágætum 
við regnskóganna eða dýrum í útrým-
ingarhættu svo eitthvað sé nefnt, köllum 
eftir gegnsæi og breyttu hugarfari ekki 
aðeins fyrir okkur heldur einnig fyrir 
framtíðina.

Tilvísanir:
(1) http://ruv.is/frett/eiturefni-ur-plasti-fara-i-
sjavardyr
(2) http://www.ruv.is/mannlif/skordyraeitur-
hofum-vid-ekkert-laert
(3) http://www.ruv.is/frett/skipulagdir-um-
hverfisglaepir-hindra-throun
(4) http://www.ruv.is/frett/hendum-70-milljon-
plastpokum-a-ari

Höfundur eru:

Lilja Steinunn Jónsdóttir,
formaður Ungra umhverfissinna

Kristján Andri Jóhannsson,

stjórnarmaður.
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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!

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR
Daglegar ferðir í sumar 
til 8. september 2014.

Sérstök fargjöld fyrir 
þá sem ganga 
Laugaveg og/eða 
Fimmvörðuháls.   

Sími: 587 6000
info@trex.is
www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókaðu á

TREX.IS

15.  ágúst 201412

Davíð Hjálmar Haraldsson, Ak-
ureyri, orti þegar einn leikmanna 
Argentínu skaddaði hringvöðva í 
knattspyrnuleik.

Þar líðst ekki linkan og hopið,
ekki lagst eða setið og kropið
en hörðustu gumar
á HM í sumar
rífa á sér endaþarmsopið.

Björn Ingólfsson, Grenivík,  
yrkir af sama tilefni

Það virtist oft vont að stöðv’ann
menn vissu þó hvar þeir höfð’ann,
en daginn sem hann
mætti Hollandi og vann
hann reif á sér rassgatsvöðvann.

Davíð Hjálmar Haraldsson yrkir.
Bedína sem bjó á Krít
breiða vildi heyið
á hesjur, steig í hundaskít
og hálsbrotnaði, greyið.

Bjarki Karlsson yrkir  
á sömu nótum

Tyrfingur í tjóni lenti og týndi síma.
Þrýtur sögu. Þó skal ríma:
Þetta var á Iwo Jima.

Enn er von!  
Hjálmar Freysteinsson yrkir.

Að finnist loks hið sanna svar
sérhver maður vonar,
í hlutlausri rannsókn Hannesar
Hólmsteins Gissurarsonar.

Jósefína Dietrich er hefðarlæða  
sem yrkir stundum á Fésbókina.
Hún er ekki par hrifin af sumum 
kveðskap sem þar birtist.

Í hund má snúnu henda roði
– held það tæpast ýfa skott –
en fylla af leir og fúlu hnoði
facebókina er miður gott.

Ármann Þorgrímsson yrkir.
Entist varla orðaforðinn
ef ég segði huga minn
nú er Hannes Hólmsteinn orðinn
helsti sögu skýrandinn.

Kristján Runólfsson í Hveragerði er 
ekki hrifinn af 
mannanafnanefnd.

Þessa mannanafnanefnd,
má niður leggja á slaginu,
illa bólgin, upp er þembd,
sem igla á þjóðfélaginu.

Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir.
Margt er það sem miður fer
meðal íslendinga,
En hátt á lofti halda ber
hróðri Skagfirðinga.
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Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Margt má taka sér fyrir hendur í Kópavoginum í blíðviðrinu. Hvort sem það 
er frisbígolf, fótbolti eða að ganga um í fallegu umhverfi.



Sætar franskar  
frá McCain

Sætu kartöflurnar frá McCain eru ómótstæðilega
bragðgóðar. Þú skellir þeim í ofninn og áður en þú 
veist af hefurðu töfrað fram girnilegt og gómsætt 
meðlæti. Prófaðu núna!

Vinsælar hjá Íslendingum í mörg ár
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Hefurðu búið erlendis?
já, í Frakklandi.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Kaldara...
Hver er stærsti sigur þinn?
Börnin að sjálfsögðu :)
Hver eru þín helstu áhugamál?
Bamvera með fjölskyldunni, crossfit.
Hver er þinn helsti kostur?
ehhhh...
En galli?
úff!!!!

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Erfitt að gera upp á milli... en Mývatn er 
í miklu uppáhaldi.
En í Kópavogi?
Kópavogsdalurinn.
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik auðvitað :)
Hvað áttu marga „vini“  
á Facebook?
761
Uppáhaldstónlistarmaður 
eða tónlistarstefna?
Er algjör alæta á tónlist...

Hvaða bók eða listaverk hefur haft mest 
áhrif á þig og hvers vegna?
Útlendingurinn eftir Camus, man bara 
hvað ég fann hitann frá sólinni í bók-
inni.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Allt þetta, kannski síst útvarp.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Hjúkrunarkona eða ljósmyndari.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta starfið var að sjálfsögðu barna-
pössun. Svo sjoppur, bæjarvinnan, 
veitingastaðir, Vinnuskólinn í Kópavogi 
(sem ég sakna enn!) svo lá leiðin í inn-
anlandsflugið þar sem ég starfaði sem 
flugfreyja í tæp 5 ár og í dag starfa ég 
hjá Icelandair.
Af hverju flug?
Skemmtileg vinna, frábærir vinnufélagar 
og óreglulegur vinnutími sem ég elska :)

Ef þú værir ekki á fullu í fluginu, hvað 
myndir þú vilja gera?
Ljósmyndari.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Get ekki sagt það, en hef unun af því 
að fylgjast með hinni ungu Annie Mist 
Þórisdóttur sem tvisvar sinnum hefur 
orðið heimsmeistari í CrossFit.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Að vera alltaf Kópavogur :) engar sam-
einingar takk!
Hvaða stundir í lífinu eru gleðilegastar?
Þegar maðurinn minn er á landinu og við 
njótum samverustunda með börnunum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?
Ferðast og hreyfa mig.

Leiðinlegast?
Get ekki sagt mér finnist gaman að 
þrífa :) svo er ægilega þreytandi að vera 
í kringum neikvætt fólk.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist eða ferð 
í fýlu?
Hvað er að fara í fýlu?? er það eitthvað 
fyrir fullorðna???
Hvenær líður þér best?
Með fjölskyldunni og svo líður manni 
alltaf vel eftir góða æfingu í CrossFit 
Reykjavík!
Hvað er svo framundan hjá Arndísi 
Þorvaldsdóttur?
Haustið nálgast sem mér finnst frábær 
tími, allt að detta í rútínu og kertatíminn 
framundan!

Dvergshöfða 27, 110 Reykjavík
Sími 535 5850 - framtak.is

Guðmundur Arnfinnsson yrkir
Hér geisar hin gamla spilling
og gullkálfsins siðlausa hylling
ríkir hér enn,
því ráðþrota menn
ei hemja þann taumlausa trylling.
 

Þá Edvard Taylor Jonsson
Skrafa seggir nú á ný
um naska Hönnu Birnu.
Hægt mun gang’að hnýsast í
hennar sálarkirnu.
 

Sigrún Haraldsdóttir yrkir limrur
Þórlindur þagði en brosti
er þefaði af gulleitum osti,
hann tinað vægt
og tautaði hægt;
hvað ætli kvikindið kosti?
 
Í bólinu Sturlaugur Sterki 
Stebbu gaf örlítið merki, 
hún uppá sig vatt 
og umlaði hratt; 
ég er með vindgang og verki. 
 

Þá Jón Ingvar Jónsson 
Það vex á mér vömbin og spikið,
svo varla mér líst nú á blikið.

Vömbin út tútnar
til vinstri og þrútnar
svo helvíti hratt og svo mikið.

Hjálmar Freysteinsson yrkir
Það bar til um þessar mundir
- þokkalegt að tarna -
Hönnu Birnu hitnaði undir
en hýrnaði yfir Bjarna.

Húrra fyrir stjórnendum sem 
hækka launin sín,

hafa ei lengur smáaura í vösum.
Ég tel að þessi “leiðrétting” sé tíma-

bær og fín
og 2006 á næstu grösum.

Davíð Hjálmar Haraldsson yrkir 
um salernisaðstöðu ferðamanna á 
Akureyri

Ferðamenn fjölmargt hér líta,
þeir fræðast um búhag og ýta
og skoða og sjá,
þá skyggir helst á
að í kirkjunni kostar að skíta.
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Pétur Stefánsson
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Arndís Björg Þorvaldsdóttir

Saknar enn vinnuskólans
Arndís Björg Þorvaldsdóttir er uppalin í suðurhlíðum Kópavogs en hefur 
farið víða á fullorðinsárum. Hún starfar hjá Icelandair og hefur lengi verið 
á flugi. Hún stundar CrossFit af miklum móð, en finnst yndislegast að eiga 
góðar stundir með manni sínum, Geir Torfa Fenger flugmanni, og dætr-
unum Birnu og Ölmu. Hún nam við MK og hélt svo til náms í frönsku, lauk 
prófi frá Háskóla Íslands og bjó svo um hríð í Frakklandi. Arndís segist enn 
sakna vinnuskólans í Kópavogi, þar sem hún vann sem unglingur og finnst 
mikilvægt að Kópavogur verði áfram Kópavogur. „Engar sameiningar!“ 
segir hún. Arndís Björg Þorvaldsdóttir er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Arndís hefur lengi verið í fluginu.

Arndís og geir ásamt dætrunum, en myndin er tekin skammt frá Eyrarbakka.
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179.900

Spanhelluborð, niðurfellanlegt
Heildar afl  6.800 W
Tækjamál: 590x520x57mm

Spanhelluborð, niðurfellanlegt
Ein stór hella og ein multizon · Heildar afl  7.200 W  
Tækjamál: 575x505x56 mm
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176.900

Veggháfur, stál
Breidd: 60 cm.
Mesta sogafl: 753 m3/klst
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R Bakstursofn, blástursofn
Sjálfhreynsandi
Lítrar: 70 L
Litir: Bustað stál og hvítur
Fylgihlutir: 1 skúffa, 2 bökunar-
plötur og 1 rist

89.900
T I L B O Ð S V E R Ð

139.900

Bakstursofn, blástursofn
Sjálfhreynsandi
Lítrar: 65 L
Þrýstisnerlar og þrýstihnappar
Fylgihlutir: 1 skúffa, 2 bökunar-
plötur og 1 ristB
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OPIÐ VIRKA DAGA KL.10–18 · LAUGARDAGA KL.11–15OPIÐ VIRKA DAGA KL.10–18 · LAUGARDAGA KL.12–16

Allar                       vörurnar 
eru á tilboði á SPARIDÖGUM
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T ILBOÐSVERÐ
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189.900 329.900 649.900

afsláttur
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Hágæða
hljómflutningstæki
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· LED 3D Smart TV
· Sería: 6470
· Upplausn: 1920 x 1080
· Clear Motion Rate 400Hz
· Netvafri: Já
· Örgjörvi: Quad Core
· USB Movie: Já
Sjónvarpsmóttakari: Stafrænn 
DVB-T / C x1, Gervihnatta x1, 
Analog x 1

Treystu Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 142.900

Úrval Samsung kæli- og frystiskápa á Sparidaga verði.
Dæmi: 178 cm hár hvítur skápur = Kr. 136.900

á Sparidögum: 
119.900

á Sparidögum: 99.900

 69.900
T ILBOÐSVERÐ

99.900

20.3 milljón pixlar · 20-50 mm linsa fylgir 
· APS-CMOS Sensor · Direct Wi-Fi · I-Function linsa 

· Lokarahraði frá 1/4000 upp í 30 sek. · ISO 
100-12800 · Hristivörn (DIS og OIS innbyggt) · Tekur 

upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði 

NX1000

PLASMA
SJÓNVARP
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Highly recommended

PhotographyBlog.com



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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