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Samþykktu að hækka frístundastyrk
Íþróttaráð Kópavogs hefur samþykkt 

að hækka frístundastyrk í bænum. 
Hann var 27 þúsund krónur á ári, en 

verður 30 þúsund. Samkvæmt samþykkt 
íþróttaráðs verður einnig hægt að nýta 
styrkinn á einum stað eða í einni íþrótta-
grein og sömuleiðis verður hægt að nýta 
frístundastyrkinn vegna tónlistarnáms. 
Fram kemur í fundargerð íþróttaráðs að 
ráðið leggi sérstaka áherslu á að þessar 

samþykktir verði ekki til þess að æfinga-
gjöld eða námsskeiðsgjöld hækki, heldur 
eigi hækkunin að skila sér til foreldra 
og forráðamanna. Íþróttadeild bæjar-
ins á að fylgjast með gjaldskrám. Frí-
stundastyrki má fá vegna barna 5-18 ára 
vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og 
frístundastarfi. 

Æfinga- og námskeiðsgjöld eru mis 
há, en ef tekin eru dæmi, þá er fullt 

æfingagjald hjá 6. flokki Breiðabliks í 
knattspyrnu nú rétt tæpar 70 þúsund 
krónur á ári, og fullt nám í Tónlistarskóla 
Kópavogs kostar 93.500 krónur. 

Reglurnar voru þannig að styrkur fyrir 
þátttöku í einu tómstunda- og íþróttatil-
boði, gat orðið allt að kr. 13.500, á ári, en 
hvert barn gat fengið styrk vegna tveggja 
greina/námskeiða og gat því heildarstyrk-
urinn orðið 27 þúsund krónur. 

Ný ævintýri framundan hjá Leikfélagi Kópavogs. Hörður Sigurðarson, formaður félagsins, segir frá komandi vetri í samtali við 
blaðið. Sjá bls. 8.
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Deilt 
um hænur
Íbúar á Kársnesinu hafa deilt vegna 

hænsnahalds. Kópavogsbæ hafa 
borist að minnsta kosti tvær kvartanir 
vegna hana sem göluðu frá því snemma 
á morgnana, með miklum látum. Hön-
unum var síðar fargað. Í erindunum 
til bæjarins er spurt um reglur um 
hænsnahald í Kópavogi.        Sjá bls. 8.

Fjölgar í grunn-
skólum Kópavogs
4.500 börn setjast á skólabekk 

í grunnskólum Kópavogs sem 
hófust í vikunni. 490 börn eru 

í fyrsta bekk. Nemendum fjölgar 
um 100 frá í fyrra. Mest fjölgun er í 
Hörðuvallaskóla í Kórunum, en þar 
fjölgar um 70 nemendur. Skólinn 

er sá fjölmennasti í bænum með 
rúmlega 700 nemendur. Aðeins 52 
nemendur voru í skólanum á fyrsta 
starfsári hans fyrir átta árum. 

Alls eru níu almennir grunnskólar 
í Kópavogi og einn einkaskóli. 

Facebook síða Kópavogsbæjar.

Gryfjan á fjár-
hagsáætlun?
Gryfjan í fimleikahúsi Gerplu í 

Versölum þarfnast lagfæringa og 
endurbóta. Félagið sendi Kópavogsbæ 
erindi um þetta í sumar. Íþróttaráð bæj-
arins fjallaði um erindið á dögunum og 
leggur til við bæjarráð að erindi Gerpu 
„verði tekið til skoðunar við gerð fjár-
hagsáætlunar fyrir árið 2015“.

Ríkuleg uppskera á bókasafninu
Hátt í 260 börn tóku þátt í sum-

arlestri á Bókasafni Kópavogs, 
en um 47 börn úr hópnum sóttu 
Lindasafn. Uppskeruhátíð var haldin 
í safninu á dögunum og fengu allir við-
staddir glaðninga, auk þess sem dregið 

var úr happamiðapotti. Í verðlaun 
voru línustrikaðar bækur og ritföng, 
svo börnin megi færa eigin ævintýri 
í letur. Á vefsíðu bóksafnsins segir að 
ánægjulegt sé að fleiri og fleiri börn 
taki þátt í sumarlestrinum.

Tennisfélagið vill stækka í Kópavogsdal:

Vilja heldur grænt svæði
Íbúar í grennd við Tennishöll-

ina í Smárahverfinu hafa gert 
athugasemdir við að höllin verði 

stækkuð. Hugmyndir eru um að 
stækka Tennishöllina í Kópavogsdal 
til austurs, með viðbyggingu upp á 
rúma 1400 fermetra, um 40 sinnum 
40 metrar.. Sviðsstjórar mennta- 
og umhverfissviða bæjarins segja 
í umsögnum sínum um málið til 
skipulagsnefndar að stækkun hússins 
muni efla Tennisfélag Kópavogs og 
rekstrargrundvöll þess. Málið var 
kynnt íbúum í nágrenninu segir á vef 
Kópavogsbæjar og komu fram nokkrar 
athugasemdir við þessar fyrirætlanir 
frá íbúum. Þær varða tvennt, eftir 
því sem blaðið kemst næst. Annars 
vegar að innkeyrsla að viðbyggingunni 
verði annars staðar en núverandi inn-
keyrsla og spilli lóðum í nágrenninu. 
Hins vegar að íbúar bæjarins þurfi 
meira á grænum svæðum að halda en 

íþróttahúsi. „Athugasemdin var vegna 
dalsins, ég hef ekkert á móti íþrótta-
mannvirkjum almennt eða tennis,“ 
sagði einn íbúi í samtali við blaðið, en 
vildi ekki láta nafns síns getið. „Græna 
svæðið í dalnum er orðið það lítið og 
alltaf verið að smá höggva í það. Það 
er frábært að það sé þessi íþróttaandi í 
í dalnum, en mér finnst að það mættu 
líka vera fleiri útivistarsvæði fyrir íbúa, 
þar sem fólk getur gengið um, með 
leiksvæðum fyrir börn. Tökum sem 
dæmi Klambratún í Reykjavík eða 
fleiri garða. Þar eru þessir garðar fullir 
af lífi en mér finnst við í Kópavogi ekki 
eiga of mikið af þessu.“ 

Umsókn Tennisfélagsins um 
stækkun hefur ekki verið afgreidd 
hjá bænum, heldur hefur verið kallað 
eftir frekari gögnum, auk þess sem 
skipulagsnefnd bæjarins hefur óskað 
eftir yfirliti yfir heildarskipulag Kópa-
vogsdals.

Hlutfall fargjalda of lágt í bókum Strætó bs.

Vilja hækka fargjöld 
um 10 prósent
Stjórnendur Strætó bs. vilja að far-

gjöld verði hækkuð um 10 pró-
sent og að hækkunin taki gildi 1. 

desember næstkomandi.
Þetta kemur fram í minnisblaði 

Reynis Jónssonar sem lagt var fyrir 
stjórn byggðasamlagsins á dögunum.

Þar segir að samkvæmt eigenda-
stefnu Strætó bs. eigi fargjöld að standa 
undir 40 prósentum af rekstrarkostn-
aði, en 60 prósent komi frá eigendum. 
Fargjöldin standa nú undir 26 pró-
sentum kostnaðarins, en þetta hlutfall 
var 30 prósent í fyrra.

Frestuðu hækkun
Megin ástæðan fyrir lægra hlutfalli 
var frestun á fyrirhugaðri 7 prósenta 
hækkun á gjaldskrá sem gert var ráð 
fyrir að tæki gildi 1. desember í fyrra.

Fram kemur í minniblaðinu að 
stjórnendur Strætó vilji einfalda gjald-
skrána, en einnig að hún verði hækkuð 
um „10% að meðaltali 1. desember nk,“ 
segir í minniblaðinu. Þar segir einnig 
að gjaldskráin hafi ekki verið hækkuð 
í meira en ár og almennt fargjald, sem 
nemur 350 krónum, ekki í þrjú ár.

Hundruð milljóna  
fjárfestingar
Til stendur að fjölga vögnum og auka 
akstur á bæði álagstímum, sunnu-
dögum og á rauðum dögum. Raunar 
átti að auka sunnudagaaksturinn nú í 
ár en því var frestað vegna óvissu um 
efndir ríkisins á samningi um almenn-
ingssamgöngur. 

Nú gera stjórnendur Strætó ráð 
fyrir því að 1. Janúar byrji vagnarnir 
að ganga klukkan hálfátta á sunnu-
dagsmorgnum og helgidögum, í stað 
11:30 eins og nú tíðkast, ef marka má 
minnisblaðið.

Skuldlaus Strætó
Áætlað er að viðbótarakstur á 
álagstímum og helgidögum muni 
kosta 300 milljónir króna. Þá er stefnt 
að því að endurnýjun vagna verði ekki 
fjármögnuð með lánum, en í minnis-
blaðinu segir að til þess að svo megi 
vera, sé „í áætlunum gert ráð fyrir að 
handbært fé frá rekstri verði ekki lægra 
en 350 m.kr. á næstu árum“. Gangi 
áætlanir eftir verði Strætó skuldlaus 
árið 2018. Samkvæmt nýjasta árs-
reikningi Strætó bs. nema skamm-
tíma- og langtímaskuldir rúmum 877 
milljónum króna. 

Sigrún Helga, Lena og Ísey Björg héldu ánægðar á skólasetningu Snælandsskóla. 

Kópavogur  
næst stærstur
Reykjavík er stærsti eigandi Strætó 
bs. á rétt rúm 60 prósent, og leggur 
lang mest til félagsins, raunar nokkuð 
meira en sem nemur eignarhlutnum, 
eða 65 prósent þess sem eigendur 
leggja til félagsins. Næst mest greiða 
Kópavogsbúar. Gangi hugmyndir 
stjórnenda Strætó m hækkun far-
gjalda eftir eftir má ætla að framlag 
Reykjavíkur til rekstrar Strætó bs. á 
næsta ári verði tæplega 2,3 milljarðar 
króna. Framlag Kópavogsbæjar 
verður um 500 milljónir króna. 
Minna greiða Hafnarfjörður, Garða-
bær, Mosfellsbær og Seltjarnarnes.

Eitt af markmiðum Strætó bs. er að 
tvöfalda hlutdeild almenningssam-
gangna í öllum ferðum sem farnar 
eru á höfuðborgarsvæðinu fyrir árs-
lok 2022, en þá er miðað við árið 
2012. „Stjórnendur Strætó telja að 
stöðug og bætt þjónusta séu megin 
áhrifaþættir til að færa okkur nær 
markmiðinu, ásamt því að vagnafloti 
félagsins sé endurnýjaður reglulega,“ 
segir meðal annars í minnisblaðinu.

Samþjöppun á matvörumarkaði:

Nefndin fylgist með
Ég er almennt hugsi yfir þessari 

samþjöppun hér á landi,“ segir 
Frosti Sigurjónsson, þing-

maður Framsóknarflokksins og for-
maður efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis.

Í síðasta tölublaði Kópavogs var 
fjallað ítarlega um mikla samþjöppun 
á matvörumarkaði á höfuðborgar-
svæðinu. Tvö verslanafyrirtæki, Hagar 
og Kaupás, eru með um 80 prósenta 
markaðshlutdeild. Fyrirtækin eru 
jafnframt að miklu leyti í eigu sömu 
aðila, sem eru Arion banki, sjóðir 
sem tengjast bankanum og nokkurra 
lífeyrisjóða.

Frosti Sigurjónsson segir í samtali 
við blaðið að samkeppnislöggjöfin 
þurfi að vera í endurskoðun og að 
fylgjast þurfi vel með þróun mála. 
„Þess vegna held ég að þingið og efna-
hags- og viðskiptnefnd ættu að velta 
þessu fyrir sér.“

Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins vakti athygli á 
samþjöppun í eignarhaldi á matvöru-
markaðnum í þingræðu fyrr í vetur, og 
taldi hættu á hringamyndun. Það ylli 
sér áhyggjum að samkeppnislöggjöfin 
hemilaði slíkt. 

„Ég tek undir með Þorsteini. „Það 
þarf reglulega að yfirfara þetta, vegna 

þess að samþjöppunin hér á landi 
er svo mikil að við þurfum að vera 
frekar á varðbergi, en í löndum þar 
sem samþjöppun er ekki eins mikil, 
vegna smæðar markaðarins hér,“ segir 
Frosti Sigurjónsson.
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Dagvinna er ekki náttúrulögmál
Á hverjum degi streyma milljarðar 

manna til vinnu sinnar um 
allan heim. Flest af þessu fólki 

vinnur ekki sér til skemmtunar, heldur 
til að eiga í sig og á. Stór hluti af þessum 
milljörðum myndi án efa gjarnan vilja 
vinna við aðrar aðstæður, en einhverjum 
hluta hópsins tekst – þrátt fyrir það – að 
njóta vinnunnar. Það er óhætt að segja að 
sæmilega stór hluti mannkyns sem sækir 
skipulagða vinnu geri það fyrir tilstilli 
blöndu nauðsynjar og ánægju.

Rannsóknir gerðar yfir nokkra áratugi 
(frá um 1970 til nútímans) hafa nefni-
lega leitt í ljós að fólki líkar vinnan sín 
almennt frekar vel. Þessar rannsóknir 
hafa flestar verið gerðar meðal efnameiri 
samfélaga heimsins, í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Í þessum rannsóknum hefur 
komið í ljós að um 70% fólks líkar vinnan 
sín ágætlega, og er hlutfallið lítt breytilegt 
milli ólíkra landa, yfir áratuga skeið.

Þetta er áhugavert mynstur. Af hverju 
er þetta? Rannsakendur telja að þetta 
sé til komið vegna þess að fólk breyti 
væntingum sínum til vinnunar eftir því 
hvernig hún leggst í það. Ef vinnan er 
ekki jafn góð og fólk ætlaði eða vildi, þá 
minnkar það væntingarnar, og því líður 
betur – vonbrigðin eða óþægindin eru 
ekki jafn mikil og áður, þrátt fyrir að 
vinnan sem slík hafi ekkert breyst. Önnur 
ástæða gæti verið að fólk verður duglegt 
við að reyna að sjá kosti við starfið sitt 
– því fátt er svo illt, að þar megi ekkert 
gott finna.

Í báðum tilfellum er um að ræða að 
fólk aðlagar sig að aðstæðum sínum; í 
stað þess að breyta aðstæðunum sjálfum 
– vinnustaðnum, vinnuvenjum, vinnu-
fyrirkomulagi – þá breytir fólk sjálfu sér 
til að geta haldið áfram með líf sitt, hversu 

slæm eða góð sem vinnan kann að vera. 
Það er rétt að hafa í huga hvað er mikil-
vægt fyrir einstaklinginn að geta aðlagast, 
því fyrir marga á vinnumarkaði er fátt um 
að velja: Annað hvort aðlagast maður, eða 
verður óhamingjusemi að bráð með öllu 
því sem slíku ástandi fylgir. Aðlögun er 
augljóslega betri kostur – hvort sem er 
fyrir rökhugsandi einstakling, eða einn 
einstakling í stórum hópi lífvera sem er 
að reyna að komast af í erfiðri veröld. 
Það að breyta aðstæðum sínum er öllu 
erfiðara, enda felur það oft í sér að reyna 
að hafa áhrif á hóp fólks – sem gæti verið 
stór. Það er nefnilega mjög erfitt að breyta 
heiminum.

Eitt af því sem mannskepnan hefur, 
umfram margar aðrar lífverur, er gríðar-
leg aðlögunarhæfni. Fólk býr við mjög 
mismunandi lífsskilyrði; það býr í mjög 
heitum og mjög köldum löndum, það 
býr á landssvæðum þar sem er frost 
meirihluta ársins, það býr mjög hátt 
uppi á fjöllum, sumir sjá aldrei sjóinn, á 
meðan aðrir búa alveg við sjóinn. Sumir 
búa í stórum borgum, aðrir búa í pínu-
litlum einangruðum samfélögum. Lítill 
hópur fólks hefur eytt dágóðum tíma í 
geimnum, og eru merki um að líkamar 

þeirra hafi aðlagast aðstæðunum þar. 
Aðlögunarhæfnin er þó ekki án fylgi-

fiska. Stór hluti Íslendinga myndu kjósa 
að vinna minna (um helmingur), en 
fyrrnefnd aðlögun – minnkun væntinga, 
breytingar á löngunum, að sjá kostina 
innan um miklu fleiri ókosti – verður 
þess valdandi að þessi hópur gerir lítið til 
að breyta aðstæðum sínum. Þessi hópur 
hefur, í reynd, sætt sig við allt annað líf 
en hann myndi annars kjósa: Margir í 
hópnum hugsuðu eflaust með sér þegar 
þeir fóru á vinnumarkaðinn, að kannski 
mætti lifa lífinu öðruvísi, kannski gæti 
verið hægt að eiga fleiri frístundir, en 
smátt og smátt umhverfist lífið í rútínu 
– rútínu sem fólki finnst hálf-leiðinleg til 
lengdar en veitir samt svo mikið öryggi 
því lítið nýtt gerist í rútínunni. Hægt og 
rólega verður átta til tíu tíma vinnudagur 
sem náttúrulögmál – þökk sé mætti van-
ans, aðlögunarhæfni okkar og hneigðum 
til að haga sér eins og fjöldinn. 

Svona er þá komið fyrir fjölmörgum 
Íslendingum. Fyrir þeim er dagvinna, 
átta til tíu tíma vinnudagur, sem eins 
konar náttúrulögmál: „Þannig virkar bara 
heimurinn, og lítið við því að gera“, hugsa 
margir – það séu jafnvel „draumórar“ 
að ætla að gera megi hlutina á annan 
hátt. Og það, þrátt fyrir að skipulagður 
vinnudagur eins og við þekkjum hann, 
sé arfleifð iðnbyltingarinnar, sem hófst 
í kringum 1760 í Englandi. Fyrir þá tíð 
var nefnilega enginn átta tíma vinnu-
dagur, fólk vann þegar þurfti, eins lengi 
og þurfti, stundum lengi, en oftast miklu 
skemur – alltént skemur en við gerum, 
og átti mun fleiri frídaga.

Já, dagvinnan er ekki lögmál, þótt hún 
sé nauðsynleg.

Eigum við að breyta?

Ég fór að gráta. Eitt lítið augnablik urðu verkefnin algjörlega yfir-
þyrmandi, og ég vissi ekki hvernig ég átti að bregðast við. Þegar 
ég hafði aðeins jafnað mig, fór ég að velta því fyrir mér hvað hefði 

valdið.
Þetta tengist vinnunni minni ekki neitt. Það er vissulega alltaf stress á 
ritstjórn. Ritstjórnarvinna er maraþonhlaup í formi spretthlaups. Í stóra 
samhenginu er það samt smámunir. Þetta tengdist allt allt öðru.
Leikskólinn er kominn aftur á fullt og skólinn er að byrja. Yngsti sonur 
minn er að fara á nýja deild í leikskólanum. Þau gera þetta vel starfsfólkið. 
Hann hefur verið í aðlögun á nýju deildinni og á yfirborðinu gengur 
þetta alveg eins og smurt. En samt, undir niðri er þetta ekki áfallalaust. 
Stundum vill sá litli alls ekki fara á leikskólann, og morgnarnir einkennast 
stundum af deilum um einmitt þetta og geta bæði faðir og sonur reynt 
verulega á þolrifin hvor hjá öðrum.
Breytingar eru ekkert auðveldar, rétt á meðan þær ganga yfir. Ný og krefj-
andi verkefni blasa við, nýir kennarar, nýir krakkar. Þetta er álagstími. 
En síðan lagast hlutirnir venjulega og nýja fólkið og ný verkefni verða 
ómissandi í okkar daglega lífi.
Tugþúsundir foreldra og barna eru þessa dagana að takast á við breytingar 
og ný verkefni. Fjöldinn allur af börnum er að stíga sín fyrstu skref á leik-
skóla, sum hjá dagmæðrum, þúsundir annarra að hefja grunnskólagöngu. 
Og svo öll börnin sem færast upp um bekk, og svo má áfram telja.
Þegar ég var krakki þá kveið ég því í og með að fara upp um bekk. Ég var 
hálf smeikur við að næsti bekkur yrði miklu þyngri og erfiðari heldur en 
bekkurinn á undan. Alltaf voru þessar áhyggjur ástæðulausar, en ég hafði 
þær samt sem áður meðan breytingin átti sér stað.
Svona hefur áhrif á líðanina, ekki bara barnanna, heldur foreldranna líka. 
Það er oft mikið stress í kringum þessar breytingar. Það þurfa allir að 
drífa sig á lappir. Allir verða að vera komnir eitthvað, klukkan eitthvað. 
Og alls ekki mæta of seint. Það þarf að skutla og sækja, og svo eru það 
íþróttir eða annað frístundastarf. Allir stressast upp og fæstir átta sig á 
því á meðan það er að gerast. Síðan komast hlutirnir yfirleitt í rútínu og 
allt róast í sinninu.
Nú skal ég ekkert segja um að allir, ekki einu sinni flestir, upplifi þetta 
eins og ég. En hvað á að gera rétt á meðan? Gamla góða ráðið að reyna að 
taka hlutunum með jafnaðargeði og muna að draga andann djúpt. Sýna 
öðrum skilning – og sjálfum sér líka. Þetta er tími sem tekur á. Það er 
allt í lagi að viðurkenna það. Jafnt fyrir sjálfum sér sem öðrum. Stundum 
stressast maður upp. Enginn er fullkominn. Þetta mundi ég þegar ég 
þurrkaði tárin. Ég er ekki fullkominn heldur.
Ástin og umhyggjan er það sem mest ríður á að sýna þegar álagið er mest. 
Ég skal aldrei gleyma því aftur.

Ingimar Karl Helgason

Ný verkefni

Leiðari

Höfundur er
Guðmundur D. Haraldsson

Kópavogur
15. TBL. 2. ÁrgaNgur 2014
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is. 
framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi 
Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. 
Veffang: fotspor.is. Ritstjóri: Ingimar Karl Helgason, sími: 659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@
gmail.com. Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang. svavar@islenskurmatur.is. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 11.000 eintök. dreifing: Póstdreifing.

Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Nýtt blað um sjávarútveg
„Blaðið heitir Aldan, fréttablað 
um sjávarútveg. Blaðið mun fjalla 
um sjávarútveg almennt, útgerð, 
fiskvinnslu, þjónustufyrirtæki 
í atvinnugreininni, og ekki síst 
um fólkið sem kemur að þessum 
undirstöðuatvinnuvegi þjóðarinnar 
,“ segir Geir A. Guðsteinsson, rit-
stjóri Öldunnar, sem mun koma út 
mánaðarlega.
Útgefandi blaðsins er Fótspor, sem 
einnig gefur út Reykjavík viku-
blað, Hafnarfjörð/Garðabæ, Vestur-
land, Vestfirði, Akureyri vikublað, 

 Austurland, Selfoss-Suðurland, 
Reykjanes og Kópavog.

Geir A. Guðsteinsson hefur starfað 
við blaðamennsku og ritstjórn um 
áratugaskeið og ritstýrir meðal annars 
blöðunum Vesturlandi og Vestfjörðum.

Öldunni verður dreift til allra helstu 
aðila í sjávarútvegi í dag, liggja frammi 
á hafnarvogunum víðs vegar um landið 
og veður jafnframt aðgengilegt á 
völdum stöðum, s.s. bensínstöðvum. 
„Fyrir á markaði eru a.m.k. tvö blöð 
sem helga sig sjávarútvegsmálum svo 
Aldan verður og ætlar að marka sér 
ákveðna sérstöðu,“ segir Geir. 

Mannfjöldi 
í Kórnum
Þúsundir lögðu leið sína í Kór-

inn um síðustu helgi til að 
sjá og heyra stórstirnið Justin 

Timberlake. Raðirnar voru langar, 
eins og sjá má á þessum myndum 
frá Kópavogsbæ. Íbúar gerðu ýmsar 
athugasemdir við lokanir í hverfum á 
Facebook síðu lögreglunnar, en Kópa-
vogsbæ hafa engar athugasemdir borist, 
eftir því sem næst verður komist.

Röðin var að vonum löng, enda þúsundir komnir til að sjá Justin Timberlake.



Heilsulausnir
•    Hefst 1. september 

     kl. 6:20, 10:00, 14:00 og 19:30

•    Kennt þrisvar í viku

•    Á námskeiðinu er unnið með

     hreyfingu, næringu, skipulag 

     daglegs lífs og hugarfar

Að námskeiðinu standa m.a.

hjúkrunarfræðingar, íþróttafræðingar,

læknir, næringarfræðingur, sálfræðingar 

og sjúkraþjálfarar.

Upplýsingar í síma 560 1010 

eða á mottaka@heilsuborg.is

offitu?    

verki?    

háan blóðþrýsting?

orkuleysi?

depurð eða kvíða?

Lausnina finnur þú í Heilsuborg

Heilsulausnir 

Stoðkerfislausnir 

Orkulausnir 

Hugarlausnir 

Ert þú að kljást við? 

„Að breyta um mataræði er mikil vinna“

Ert þú óviss með næstu skref?
Pantaðu tíma í Heilsumat og hjúkrunarfræðingur fer yfir 

stöðuna á þinni heilsu og aðstoðar með næstu skref.

12 mánaða 
námskeið 
að léttara lífi

Léttara líf í Heilsuborg

Opið hús!
laugardaginn 30. ágúst 
milli kl. 12 og 14.

Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14 108  •  Reykjavík  •  Sími 560 1010 www.heilsuborg.is

•    Kynning og leiðsögn um Heilsuborg 

•    Frítt í stöðina fyrir þá sem vilja prófa

•    Happdrætti og margt fleira til gagns og gamans

Sólveig Sigurðardóttir verður á staðnum með góð ráð varðandi 

mataræði og breyttan lífstíl.

Heilsuborg er líkamsrækt þar sem boðið er upp á heildstæða þjónustu 
í átt að betri heilsu og líðan. 
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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

MIKIÐ ÚRVAL VARAHLUTA

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

3 ÁRA 
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Hænsnabú í vesturbænum
„Ég er náttúrlega sveitamaður í mér og nýti af þessu eggin og allur umfram 
matur og afgangar fara í hænurnar, þannig að þetta er nú umhverfisvænt,“ 
segir Hallmundur Marvinsson, íbúi við Holtagerði í vesturbænum í Kópa-
vogi. Hann heldur nú fjórar hænur í garðinum hjá sér.

Hann var einnig með tvo hana, þar 
til nýlega, en hann fargaði þeim, enda 
var af þeim mikið ónæði, sérstaklega 
fyrir nágranna.

Hallmundur hefur haldið hænur 
í garðinum hjá sér í nokkur ár, þetta 
byrjaði þannig að hann fékk nokkra 
hænuunga gefins á fimmtugsafmælinu. 

Þetta eru landnámshænur og eitt 
helsta áhugamál Hallmundar. „Þetta 
hefur gefið margar stundir,“ segir Hall-
mundur í samtali við blaðið. „Ég fæ 
heilmikið út úr þessu, og fleiri á heimil-
inu, sem kannski vilja ekki viðurkenna 
það, en það er önnur saga,“ segir hann.

Þrjú egg á dag
Hænurnar segir hann að séu „ótrúlegir 
karakterar“ og skemmtilegt að halda 
þær. Þá skili þessar fjórar sem hann 
haldi nú 2-3 eggjum á dag, „enda er 
dekrað við þær. Svo ganga þær bara 
um afmarkað hólf í garðinum, þannig 
að þær eru ekki lokaðar inni. 

Hallmundur segir að hann áður 
verið með fleiri hænur og hafi þá 
gjarnan gaukað eggjum að nágrönnum, 
sem hafi flestir haft gaman af þessum 
búskap hans. 

En er hávaði af þeim? „Nei, það segi 
ég ekki. Það heyrðist vel í hönunum, 

en eftir að þeir fóru, þá hef ég hitt ná-
granna mína annars staðar í götunni 
sem hafa spurt mig hvort ég sé hættur 
með hænurnar, því þeir hafa ekkert 
heyrt eftir að hanarnir fóru, og hálf 
sakna þess.“

Hundur í hænsnabúinu
Hallmundur hefur einu sinni lent í því 
að hundur komst að hænunum hans 
og drap þær næstum allar. „Þá var ég 
kominn með 13 hænur og af þeim lifði 
bara ein og var hún illa farin. En hún 
tórði eftir heilmikið dekur við hana.“

Engin eftirmál urðu af þessu, því 
enda þótt Hallmundur og fjölskylda 
hefðu haft tiltekinn hund grunaðan, þá 
höfðu þau engar sannanir, „og vildum 
því ekki vera með neinar kúnstir.“

Engar reglur
Enginn hani er á heimilinu nú, enda 
þótt Hallmundur hafi þar til nýlega 
haldið tvo. „Þetta er bara tillit til ná-
granna. Það kom kvörtun og við tókum 
tillit til þess.“

Hann segir engar reglur gilda um 
hæsnahald í Kópavogi. Hann hafi 
kannað þetta vel þegar hann byrjaði 
með búskapinn. Aðal málið sé að þetta 
trufli ekki nágrannana. „Svo þarf að 
þrífa og halda þessu við, en það er lítið 
mál þegar þær eru ekki fleiri en þetta.“

Plastpokakjöt
Hallmundur bætir því við að á leik-
skólabörn hafi komið í hópum og litið 
á hænurnar. „Þau hafa fengið að skoða 
hænurnar og eggin. Þetta stórvantar 
í bæjarfélaginu okkar, að sýna börn-
unum að kjöt verður ekki til í plast-
pokum úti í búð. Þegar ég var að alast 
upp þá voru rollur og hænur í mörgum 
húsum í vesturbæ Kópavogs.“

Hanarnir í öskurkeppni
„Ég flutti í íbúðina hérna og hænsna-
kofinn er tvo metra frá herbergis-
glugganum. Og hanarnir voru í 
öskurkeppni frá klukkan sex á morgn-
ana,“ segir Steinar Snæbjörnsson, sem 
einnig býr við Holtagerðið.

Hann sendi Kópavogsbæ fyrir-
spurn vegna hænsnahaldsins en 
hann hvetur til þess að bærinn setji 
sér reglur um svona dýrahald. Hann 
segist hafa skoðað málin og í Reykja-
vík gildi þær reglur að halda megi 

fjórar hænur, í minnsta lagi tvo metra 
frá lóðarmörkum, en ekki hana.

Hann segir að mikill hávaði hafi 
verið í hönunum hans Hallmundar 
frá morgni til kvölds og að ekki hafi 
verið hægt að svæfa börnin fyrir 
hanagali. En nú hafi hönunum verið 
fargað „þannig að það færðist ró yfir 
líf mitt,“ segir Steinar. 

Um hænurnar segir hann að lítið 
fari fyrir þeim og kominn sé friður 
milli nágrannanna.

Hænur  
eru víða
Hænur eru ekki aðeins haldnar í vest-
urbæ Kópavogs, heldur einnig aust-
urbænum. Blaðamaður hjólaði um 
Vatnsendahverfið á góðviðrisdegi 
nýlega og heyrði þá í fuglunum og 
tók þessa mynd sem hér má sjá. Ekki 
var annað að heyra en að hani væri í 
hópnum, en ekki sást til hans. Þetta 
var vel að merkja ekki alveg niður 
við Elliðavatn, heldur ofar í hverf-
inu, ekki langt frá Vatnsendaskóla. 
Engum sögum fer þó af kvörtunum 
vegna hænsnahaldsins þar.

Alvarlegar athugasemdir
Tvær harðorðar kvartanir hafa borist 
Kópavogsbæ vegna hænsnahaldsins í 
Holtagerði. Önnur frá Steinari Snæ-
björnssyni, sem rætt er við hér á síð-
unni. Hin kom frá Helgu Jónasdóttur. 
Þar er spurt um reglur bæjarins og að 
auki kvartað undan hönunum, sem 
Hallmundur hefur nú fargað. Í bréf-
inu segir meðal annars:

„Við erum búin að búa í húsinu 
síðan við keyptum það árið 2009, 
stuttu eftir að við fluttum frá Tálkna-
firði, og reynt að umbera þennan 
“umhverfishávaða” síðan við fluttum 
inn.  En núna upp á síðkastið hafa 
hanarnir verið tveir, og framkalla 
því tvöfaldan hávaða.   Okkur finnst 
svo sem ekkert athugavert að halda 
hænur, en alls ekki að hafa hana.  

 Ég hef fært þetta nokkrum sinnum 
í tal við nágrannann og sagt honum 
að við séum að verða fyrir ónæði af 

hönunum, en mér skilst draumur 
þeirra sé að ala unga undan þessum 
hönum, þar sem þeir eru af ein-
hverjum sérstökum stofni, og fannst 
mér á þeim að þau ætluðu ekkert að 
gera í málinu. Slík ræktun á eiginlega 
frekar heima úti í sveit heldur en í 
garði í Kópavogi.  Við viljum forðast 
að byrja á einhverjum nágrannaerjum 
út af þessu, og því myndi hjálpa til 
ef hægt væri að vísa í reglugerð um 
hænsnahald til að styðja okkar mál-
stað.  

Kársnesið er mjög friðsælt og er 
notalegt að sitja úti í garði í góðu 
veðri.  En það er ekki mjög notalegt 
þegar skerandi hanagal truflar frið-
inn.  Við settum að gamni upp mæli 
sem mælir hávaðann í hönunum við 
lóðarmörkin (rétt við útihurðina á 
íbúðinni í kjallaranum) og mældist 
hávaðinn 85 dB þegar haninn galaði.“Þessar hænur tvær búa í Vatnsendahverfinu. Ekki hefur frést af því að þær 

hafi valdið nágrönnum ónæði.
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Gæði
Speglaskápar Handklæðaofnar

Sturtuklefar úr 
hertu öryggisgleri 
með 16 hjólum, 
sturtustangarsetti, 
og heilum horn-
lista. Sturtubotn 
með vatnslás og 
lausri svuntu.lausri svuntu.

og gott verð!

baðinnréttinga!

Landsins mesta úrval
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Nýtt leikár með nýjum ævintýrum
„Leikfélagið er opið öllum áhugamönnum um leiklist, gerum enga aðra 
kröfu en þá. Við höfum boðið upp á byrjendanámskeið í leiklist undan-
farin ár og höfum fengið til liðs við okkur ótal góða krafta í gegnum þau. 
Hinsvegar getur hver sem er skráð sig í félagið og boðið sig fram til verka.“ 
segir Hörður Sigurðarson, formaður Leikfélags Kópavogs. Á mánudaginn 
kemur, 1.september hefur leikfélagið sitt 57.leikár en í vetur verða sett upp 
þrjú stærri verk auk þess að bjóða upp á námskeið líkt og oft áður. 

Áhugaleikhús á 
heimsmælikvarða
Leikfélagið hefur í gegnum tíðna sett 
upp fjölda sýninga, stórar og smáar 
undir stjórn ýmissa leikstjóra. Meðal 
verka má nefna Galdrakarlinn í OZ 
í leikstjórn Harðar, fjölda verka eftir 
sögum Ole Lund Kirkegaard og 
Grimmsævintýrin í leikstjórn Ágústu 
Skúladóttur. Sú síðastnefnda hlaut afar 
góðar viðtökur og var valin af dóm-
nefnd Þjóðleikhússins sem athyglis-
verðasta áhugaleiksýning árið 2002. Í 
kjölfarið bauðst hópnum að sýna hana 
í Þjóðleikhúsinu líkt og venja er. Æv-
intýrinu var þó ekki lokið því einnig 
var þeim boðið að sýna verkið á Ak-
ureyri, í Svíþjóð og í Litháten. Önnur 
sýning, Memento mori sem Leikfélag 
Kópavogs setti upp í samvinnu við 
leikfélagið Hugleik, fór einnig út fyrir 
landssteinana en hún var valin besta 
leiksýningin á alþjóðlegu leiklistarhá-
tíðinni á Akureyri sumarið 2005 og í 
kjölfarið var hún sýnd á leiklistarhá-
tíðum bæði í Færeyjum og í Suður – 
Kóreu. 

Nýtt húsnæði breytti öllu
Í gegnum tíðina hefur leikfélagið 

haft aðsetur víða í Kópavogi en árið 
2008 flutti það í varanlegt húsnæði 
að Funalind 2. Hörður segir að eftir 
flutningana hafi markvisst verið reynt 
að hafa verkefnavalið fjölbreytt, settar 
hafa verið upp barnasýningar, farsar 
og klassísk verk, auk frumsamdra 
sýninga. Starfsemin hafi aukist ár frá 
ári og komandi leikár verði þar engin 
undantekning. „Nýja húsnæðið hefur 
breytt öllu fyrir félagið sem sést best 
á því að starfsemin hefur margfaldast 
frá því sem áður var. Húsið er orðið 
gernýtt hverja stund yfir leikárið og 
við erum eiginlega búin að sprengja 
það utan af okkur. T.d. erum við mjög 
illa haldin með geymslupláss fyrir leik-
myndir og búninga. Það er það sem 
helst háir okkur núna.“

Unglingadeild
Virkir meðlimir á hverju leikári eru 
á bilinu 50-70 en færri taka þót þátt í 
hverri uppsetningu fyrir sig. Þeir sem 
áhuga hafa á leikhúsinu en kjósa af 
einhverjum ástæðum að standa ekki á 
sviðinu eru sérstaklega velkomnir að 
sögn Harðar sem segir alltaf hörgul á 
tæknifólki í hópnum. Því sé ávallt gott 
að fá áhugasama um hönnun sviðs-

myndar og búninga auk annarra verka 
sem þarf að sinna við uppsetningu sýn-
ingar. Árið 1993 var stofnuð sérstök 
unglingadeild innan Leikfélagsins 
sem hefur sett uppfjölda sýninga en 
hópurinn setur ávallt upp að minnsta 
kosti eina sýningu og oft er boðið 
upp á námskeið líkt og gert verður í 
vetur. Fram til þessa hefur verið boðið 
upp á námskeið fyrir 13 -16 ára en í 
fyrra var í fyrsta sinn haldið námskeið 

fyrir 11-12 ára sem gekk vel og verður 
því endurtekið nú í vetur. Mun eldri 
hópurinn setja upp stutta frumsamda 
sýningu í lok námskeiðs. 

Eins og fjallganga
Sjálfur hefur Hörður verið viðloðinn 
Leikfélag Kópavogs frá blautu barns-
beini. „Foreldrar mínir voru bæði 
virkir meðlimir í félaginu í fjöldamörg 
ár þannig að maður ólst dálítið upp á 

æfingum og sýningum. Byrjaði sjálfur 
reyndar ekki fyrr en eftir að þau höfðu 
að mestu dregið sig í hlé. Hef gengið 
í flest þau störf sem í boði eru í leik-
húsinu hvort sem er á sviði eða utan 
þess. Hef gert mest af því að leikstýra 
undanfarin ár.“ Hann segir ómögulegt 
að gefa tæmandi svar aðspurður um 
hvað sé svona skemmtilegt við leik-
listina en tekur þó fram að þátttaka 
í sköpunarferlinu, Það að koma texta 
eða hugmynd á endastað með fullbú-
inni leiksýningu sé afar fullnægjandi 
fyrir andann. Einnig sé hópavinnan 
sem fylgi ávallt uppsetningu leiksýn-
ingar mikil ánægja. Ferlið, sem hann 
líkir við fjallgöngu, geti oft tekið mikið 
á, því stærra sem fjallið er, því ánægju-
legra sé að ná á toppinn. Hörður segir 
að erfitt sé að gera upp á milli góðra 
leikskálda og þeirra urmulla verka 
sem skrifuð hafa verið en hann hafi 
þó gaman af vel skrifuðum försum og 
nefnir þá Ibsen og Tsjekhof sem leik-
skáld í miklu uppáhaldi. 

Félagsfundurinn þar sem leikár vetr-
arins verður kynnt, verður haldinn í 
húsnæði Leikfélags Kópavogs að Funa-
lind 2 og hefst kl.19:30. Fundurinn er 
opinn öllum áhugasömum sem vilja 
kynna sér starfsemi félagsins. 

Hörður Sigurðarson segir að leikfélag Kópavogs sé opið öllum. Nýtt leikár 
verður kynnt á mánudag.

 Eins og sjá má á myndunum hafa verkefni leikfélagsins verið fjölbreytt. Félagið hefur haldið námskeið auk þess að setja upp metnaðarfull leikverk.
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Uppskerutími
Haustin eru frábær tími fyrir okkur sem elskum mat. Þá fáum við glænýtt 
og ófrosið lambakjöt, svo ekki sé nú talað um innmat og slátur. En við 
fáum líka aldrei meira af fersku íslensku grænmeti. Samkvæmt meðfylgj-
andi grænmetisdagatali sem fengið er frá Sölufélagi grænmetisbænda, er 
hægt að fá 22 tegundir af nýju íslensku grænmeti í september. Þá bætist 
rauðkálið við sem ekki er á boðstólum í ágúst. Þá fást„bara“ 21 tegund af 
fersku íslensku grænmeti. Rétt er að hafa í huga að hér er ekki um tæmandi 
eða fullkomið yfirlit að ræða.

Sjarmi árstíðarinnar
Eitt af aðalsmerkjum hefðbundinnar 

og staðbundinnar matreiðslu er að 
hverjum árstíma fylgir sinn sjarmi og 

sinn matur. Í ítölsku og frönsku eldhúsi 
er þetta afskaplega mikilvægt og eins 
í hinu nýja norræna eldhúsi. Við Ís-
lendingar erum stöðugt að verða betur 
meðvituð um mikilvægi þess að hlúa 
að því sem íslenskt er og gefa hverjum 
árstíma sitt pláss á matarborðinu. Það 
er ekki endilega eðlilegt að geta fengið 
fersk jarðaber allan ársins hring sem 
búið er að fljúga hingað yfir hálfan 
hnöttinn. Jarðaberjabændum á Ís-

landi hefur fjölgað upp á síðkastið og 
frameitt magn aukist til muna. Hægt 
er að fá ný íslensk jarðaber frá því á 
vorin og fram á haustið. Svo eru líka 
ræktuð hér hindber sem fást frá júní 
og fram í september. 

Innlent eða innflutt
Með aukini ylrækt er hins vegar margt 
sem hægt er að fá hér allan ársins hr-
ing. Við erum sjálfum okkur nóg um 
gúrkur, hvort sem er sumar, vetur, vor 
eða haust. Tómatar í ótal afbrigðum 
eru líka framleiddir í gróðurhúsum 
hér allt árið og hið sama má segja með 
 papríkur. Sú framleiðsla dugar hins 
vegar ekki svo við flytjum talsvert inn. 
Við flytjum líka inn talsvert af salati 
þótt það sé framleitt hér í 52 vikur á 
ári. Kartöflum eigum við líka nóg af 
og gulrótum líka - en samt flytjum 
við inn til viðbótar. Svo eru það ís-
lensku speppirnir. Þeir eru auðvitað 
strangt til tekið ekki grænmeti, þótt 
hefðbundið sé að flokka þá sem slíka. 
Þeir eru ræktaðir allt árið á Flúðum 
og sú ræktun er bæði tæknivædd og 
umhverfisvæn. 

Útigrænmetið  
seinna á ferðinni
En svo eru nokkrar tegundir sem 
við fáum bara á bara síðsumars og á 
haustin. Iceberg, hvítkál, spergilkál, 

sellerí og hnúðkál eru nokkrar af 
þeim íslensku tegundum sem vert er 
að nefna. Kristín Linda Sveinsdóttir 
hjá Sölufélaginu segir að í ár sé úti-
grænmetið seint á ferðinni. „Sumarið 
byrjaði mjög vel en svo ringdi mikið, 
sérstaklega á Suðurlandi þar sem mesta 
útiræktunin er. Það er því allt heldur 
seinna á ferðinni í ár en venjulega.“ 
Þetta þýðir hins vegar ekki að við fáum 
ekkert haust-grænmeti. Það er reyndar 
þegar farið að sjást í verslunum, bara 
í minna magni en oft áður. Kristín 
Linda segir að eftirspurnin sé mikil 
og svo virðist sem það sé ákveðin 
vakning hjá neytendum. „Grænkál 
og spínat eru til dæmis að sækja mjög 
í sig veðrið,“ segir hún. 

Hnúðkálið í lægð
Eitt af því sem virðist ætla að verða til í 
minna magni þetta haustið en oft áður 
er hnúðkál. Það er eitt af þessum litlu 
leyndarmálum. Hnúðkál er einstak-
lega hollt og mjög gott. Það getur til 
að mynda verið frábær tilbreyting 
að ofnbaka blöndu af rótarávöxtum; 
hnúðkáli, rófum, gulrótum og jafn-
vel sætum kartöflum, og hafa í staðin 
fyrir þessar venjulegu kartöflur. Hins 
vegar er matarblaðamaður hrifn-
astur af hnúðkálinu hráu. Þá er best 
að skera það niður við upphaf elda-
mennskunnar og leyfa því að „anda“ á 

Matarsíða svavars

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
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svavar@islenskurmatur.is

meðan maður gerir allt hitt. Við þetta 
breytist hnúðkálið og verður mýkra 
og bragðbetra. En nú er hætta á að 
hnúðkál verði af skornum skammti í 
haust vegna tíðarfarsins. 

Grípum grænmetis gæsina
Matarblaðamaður mælir með því 
að fólk vandi sig við að velja nýtt ís-
lenskt grænmeti þetta haustið og njóti 
þannig þess sem landið okkar hefur 
okkar hefur upp á að bjóða. Frosnar 
pitsur eru fínar ef ekkert annað er að 
hafa, En nú er tími allsnægtanna að 
ganga í garð. Það er mikilvægur hluti 

af ábyrgum lífsstíl að velja sér mat úr 
nágreninnu, sem ekki er búið að flytja 
yfir hálfan hnöttinn með tilheyrandi 
orkunotkun og kolefnisfótspori. Svo 
erum við líka svo heppin að geta 
gengið út frá því sem vísu að íslenskt 
grænmeti, eins og reyndar allar ís-
lenskar landbúnaðarafurðir og fiskur, 
er að mestu laust við lyf og eiturefni. 
Það eru forréttindi að búa við slíkt. 
Stóra málið er hins vegar að þetta eru 
góðar vörur og hráefni í góðan mat. 
Frægur kokkur sagði einhverju sinni, 
matur verður aldrei betri en hráefnið 
sem þú notar í hann. Og hana nú!
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals níu blöð í dag.   

Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að kunna góð  
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 8. september 2014.
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Guðmundur Jónsson orti:
Lítið miðar Lada Sport,
löngum talinn bestur.
Er að fara annað hvort
austur eða vestur.
Lada sport er þarfa þing
þegar kemur vetur.
Undir stýri einn ég syng
öðrum mönnum betur.

Helgi Björnsson orti þegar  
honum var boðin líftrygging:

Líf sem Guð mér lét í té,
leið er stundum byrði.
Núna er mér sagt það sé
sex milljóna virði.
 

Sigrún Haraldsdóttir  
yrkir í góðviðrinu:

Gjöful sunna vermir völl, 
vanga og augnalokin. 

Nú er gömul ólund öll 
úr mér burtu rokin. 

Ármann Þorgrímsson yrkir um 
sendiherraráðningar:

Gamlar reglur gilda þar,
ganga ennþá víðast hvar
engin staða auglýst var
aðeins valdir kunningjar.

Ármann Þorgrímsson orti á  
meðan konan skoðaði  í búðir  
á Glerártorgi.

Margt er hér sem magann seður
meðan frammi beðið er
og ýmislegt sem augað gleður
ef að maður leyfir sér.

Björn Ingólfsson svaraði: 
Held ég viti hvað hann er að fara.
Hann hefur sett sig í stellingar,

fengið sér heitan hamborgara
og horft á annarra kellíngar.

Hreinn Guðvarðarson yrkir 
þessa  mannlýsingu:

Hefur löngum hátt og montinn 
höfuð reigir

Fátt að marka sem hann segir
en sæmilegur ef hann þegir.

Ingólfur Ómar Ármannsson  
yrkir í góðu skapi:

Nú er í mér andinn ör
óðum stefja vísur,
Kringum mig er feikna fjör
og föngulegar skvísur.

vísnastund 6

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Eldsneyti fyrir raunverulega baráttu
„Mér finnst ég oft skynja að fólk skilur ekki hvað verkalýðsfélögin eru að 
gera í dag. Þau eru kannski orðin dálítið trénuð og ekki mikill baráttumóður 
í mörgum leiðtogum. Þetta er eitthvað sem við viljum skoða og styrkja 
og fá kannski meiri grasrótarverkalýðsbaráttu,“ segir Viðar Þorsteinsson, 
einn aðstandenda Róttæka sumarháskólans, sem var haldinn í fjórða sinn 
nú á dögunum.

Skólinn hefur hefur verið haldinn á 
hverju sumri frá 2010 og verið haldinn 
í húsnæði ReykjavíkurAkademíunnar. 
Endurgjaldslaust er að sækja skólann 
og vinna kennarar og aðrir aðstand-
endur í sjálfboðavinnu.

Verkalýðsbarátta í 
brennidepli
Verkalýðshreyfingin og verkalýðsbar-
átta voru áberandi hjá Róttæka sum-
arháskólanum að þessu sinni. Í kynn-
ingu á námskeiðum sumarsins sagði 
meðal annars: „Verkalýðshreyfingin 
var á 20. öld í fararbroddi hreyfinga 
almennings gegn stéttaskiptingu og 
samfélagslegu óréttlæti, en í dag heyrist 
oft sagt að verkalýðshreyfingin sé ekki 
lengur lifandi afl í samfélaginu. Launa- 
og kjaramál eru þó í brennidepli í þjóð-
málaumræðunni á ný. Launahækkanir 
yfirmanna og auðmagnseigenda eru 
stjórnlausar á sama tíma og launafólki 
er gert að sætta sig við síversnandi kjör. 
Stjórnvöld hafa afskipti af eðlilegri 
kjarabaráttu og skerða rétt launafólks 
til verkfalla, og stórfyrirtæki í sjávarút-
vegi beita ofríki til að loka fjölmennum 
vinnustöðum á landsbyggðinni.“

Í Róttæka sumarháskólanum var 
litið á verkalýðsbaráttuna frá ýmsum 
sjónarhornum. Meðal annars fjallað 
fjallað um áskoranir sem mæta inn-
flytjendum og flóttafólki á vinnumark-
aði, fjögurra stunda vinnudag, öryggi 
kvenna í þjónustustörfum, sögu verka-
lýðshreyfingarinnar og helstu áskor-
anir, svo nokkuð sé nefnt. En umfjöll-
unarefnin eru fleiri, því einnig verður 
fjallað um umhverfisvernd, skapandi 
og fræðileg skrif og fötlunarfordóma, 
auk þess sem kvikmyndir verða sýndar 
og efni þeirra rætt. Bæði eru haldnir 
fyrirlestrar, sem hafa verið mjög vel 
sóttir í gegnum tíðina, og málstofur 
með áherslu á umræður.

Ekki að spekúlera  
út í loftið
„Ég vona að skoðanaskipti og hug-
myndavinna á Róttæka sumarháskól-
anum verði eldsneyti fyrir raunveru-

lega baráttu,“ segir Viðar.
- En hver er þörfin fyrir Róttæka 
sumarháskólan og hvaðan er hann 
sprotinn?

„Ég held að hún sé mjög mikill. Það 
er mikill áhugi fyrir því að fólk komi 
saman, setjist niður og pæli í hlutum,“ 
segir Viðar.

Viðar er sjálfur virkur þátttakandi í 
hefðbundnum fræðastörfum, en hann 
stundar doktorsnám í heimspeki. Hann 
segist lengi hafa haft áhuga á róttækum 
samfélagskenningum. „Mér fannst vera 
svolítið bil á milli fræða, kenninga og 
hugmynda annars vegar og svo akti-
visma,“ segir Viðar, en hann hefur 
líka tekið þátt í ýmiss konar aktivisma 
undanfarinn rúman áratug.

„Ég hafði einhverja draumóra um 
að í háskólum væri mikið um róttækni 
og gagnrýna hugsun,“ segir Viðar um 
upphaf eigin háskólanáms. „Ég var oft 
að leita að námskeiðum og kennurum 
sem gætu fært mér þetta,“ en leitin varð 
ekki mjög árangursrík.

„Háskólinn, ef ég tek bara dæmi af 
stjórnmálafræðinni, þá endurspeglar 
hún nánast fullkomlega kerfið eins 
og það er og veitir enga gagnrýna, 
utanaðkomandi sýn. Hver og einn 
stjórnmálaflokkur er nánast með sinn 
„hirðstjórnmálafræðing“. Fyrir þá sem 
vilja breytingar eða nýjungar er erfitt 
að vita hvar eigi að byrja,“ segir Viðar. 
Þar komi Róttæki sumarháskólinn til. 
„Margir eru að mennta sig sjálfir, nota 
netið, Youtube eða Wikipedia, en það 
kemur ekki í staðinn fyrir að setjast 
niður með öðrum, skiptast á þekkingu, 
heyra reynslusögur og tengja þetta svo 
við konkret aktivisma. Við erum ekki 
bara að sitja og spekúlera út í loftið.“

Lægð í vinstri róttækni
Viðar segist sjálfur ef til vill hafa haft 
rómantískar hugmyndir um háskóla 
sem róttækt fyrirbæri. Það hangi saman 
við sögur ’68 kynslóðarinnar, stúdenta-
uppreisnum og lýðræði innan háskóla. 
„En svo kom raunveruleikinn eiginlega 
aftan að manni. Það hefur verið mjög 
langur tími ákveðinna lægðar í vinstri 

róttækni, vegna nýfrjálshyggjunnar og 
alls þess. Við viljum vekja til lífsins rót-
tækari samfélagsgagnrýni. Fólk er farið 
að leyfa sér að hugsa meira um aðra 
valkosti en kapítalismann,“ segir Viðar.

Hann rifjar líka upp hrunið. „Það var 
vonbrigði fyrir marga. En það voru líka 
vonbrigði hvað eftirmál hrunsins voru 
eymdarleg að mörgu leyti og afhjúpaði 
að róttækt vinstra fólk þyrfti skýrari eða 
meira afgerandi hugmyndir um aðra 
valkosti. Þetta endurspeglast kannski í 
því að „endurreisn“ var aðal slagorðið. 
Við sem höfum verið í vinstri pólitík 
höfum verið í vörn og kannski ekki 
verið nógu dugleg að sýna fram á aðra 
valkosti og tala af sannfæringu fyrir því 
að annað væri mögulegt. Heimur sem 
ekki stjórnast af kapítalisma.“

Kveikir réttlætiskenndina
- Þema Róttæka sumarháskólans í 
ár var verkalýðsbaráttan. Hvað réði 
þessu vali?

„Það er að hlaupa meira líf í verka-
lýðsbaráttu á Íslandi. Mér fannst það 
koma mjög skýrt fram þegar aðildar-
félög ASÍ höfnuðu kjarasamningum í 
vetur. Við höfum séð verkföll og meiri 
átök á vinnumarkaði en mörg undan-
farin ár. Fyrst eftir hrunið var fólk til-
búið til að sætta sig við kjaraskerðingu 
sem orðinn hlut. En eins og hefur 
komið í ljós á undanförnum vikum 
þá hafa stjórnendur og auðmagns-
eigendur aldrei haft það betra. En það 
er mikil kreppa og hart í ári hjá flestu 
vinnandi fólki. Enn er grunnþjónustan 
skert mjög víða. Þetta kveikir eðlilega 
í réttlætiskenndinni hjá fólki. Þetta er 
kannski helsti hvatinn að því að taka 
verkalýðsbaráttuna sérstaklega til 
skoðunar í ár.“
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fagmönnum um val á réttu efnunum



14 29.  ÁGÚST 2014

Gata ársins í Kópavogi:

Jórsalir fengu umhverfisviðurkenningu
Jórsalir eru gata ársins í Kópavogi, en bæjarstjórn valdi götuna á fundi 
sínum fyrr í sumar. Viðurkenningin var afhent á dögunum og valið kynnt 
umhverfisviðurkenningar umhverfis- og samgöngunefndar Kópavogsbæjar 
voru afhentar við hátíðlega athöfn í Salnum fimmtudaginn 21. ágúst.

„Gatan einkennist af vel hirtum lóðum 
og stílhreinum og snyrtilegum húsum 
sem mynda fallega heildarmynd í 
götunni.  Íbúar í Jórsölum eru vel að 

viðurkenningunni komnir fyrir að hafa 
hugað vel að umhverfi sínu, haldið 
húsum sínum og lóðum snyrtilegum 
og götunni fallegri í áranna rás. Íbúar 

götunnar eru öðrum íbúum Kópavogs 
hvatning og fyrirmynd,“ segir í rök-
stuðningi fyrir valinu á Jórsölum.

Veittar voru viðurkenningar í 
nokkrum flokkum, eins og lesa má hér 
að neðan, en auk verðlaunaafhendingar-
innar hélt bæjarstjóri ávarp og farið var 
í vettvangsferð þar sem hús og lóðir sem 
viðurkenningu fengu voru skoðaðar, að 
því er segir á heimasíðu Kópavogsbæjar.

Í Jórsölum afhjúpaði Margrét Frið-
riksdóttir, formaður bæjarstjórnar, 
viðurkenningaskjöld og gróðursett var 
tré, íbúum til heiðurs.

Umhverfisviðurkenning Kópavogs 
hefur verið veitt í hálfa öld, eða frá ár-
inu 1964.

Átta aðrar viðurkenningar
Handhafar umhverfisviðurkenninga 
Kópavogs árið 2014 eru sem hér segir:

Fyrir endurgerð húsnæðis fengu 
Daði Hreinsson og Anna Þórisdóttir 
viðurkenningu fyrir endurgerð á  Kópa-
vogsbraut 76.

Viðurkenningu fyrir frágang húss 
og lóðar á nýbyggingarsvæði fékk 
byggingarfélag Gylfa og Gunnars en 
viðurkenningin var veitt fyrir Lund 
86-92.

Viðurkenningu fyrir frágang húss og 
lóðar á nýbyggingarsvæði kom í hlut 
Silfurhúsa ehf. fyrir Þorrasali 9 til 11.

Viðurkenningu fyrir umhirðu húss 
og lóðar fengu þau Ármann Þ. Haralds-
son og Ólöf Þ. Eyjólfsdóttir en þau búa 
við Gnitakór 15.

Veittar voru þrjár viðurkenningar 
fyrir hönnun.

Fyrir Aflakór 12 en þar var arki-
tekt Jón Hrafn Hlöðversson, eigendur 
eru Kristján Björgvinsson og Hrefna 
Gunnarsdóttir.

Fyrir Austurkór 78, arkitekt Valdi-
mar Harðarson, eigendur Elías Guð-
mundsson og Alda Rós Ólafsdóttir.

Fyrir Boðaþing  22 til 24, en þar 
hönnuðu TGH Arkitektar hús á 
tveimur lóðum fyrir aldraða.

Þá fengu Bjarni Sigurðsson og Helga 
Arnþórsdóttir viðurkenningu fyrir frá-
gang húss og lóðar á nýbyggingarsvæði 
fyrir Álmakór 22.

Fullt 
af nýju 

efni!

Skólavefurinn.is

LUNDINN  & HVALURINN 

Skólavefurinn.is

Bættu námsárangurinn!

Ármann Þorgrímsson  
yrkir um Siðareglur

Umboðsmann með eðli grátt
ætti að setja á steglur.
Framsókn hefur alltaf átt
eigin siðareglur.

Hreinn Guðvarðarson orti  
undir sjónvarpsfréttum:

Oft eg sit við sjónvarpið
þar sýnist andinn slíkur.
Okkur kemur ekkert við
utan Reykjavíkur.

Kristján Runólfsson varð fyrir 
handarskaða og orti:

Úlnliðurinn bólginn, blár,
blæðir inn í holdið,
þó að ég sé kappi klár,
kvalinn er ég „soldið“

Davíð Hjálmar Haraldsson orti á 
Grenivíkurgleði á Grenivík. Hann 
tók þátt í viðburðum dagsins með 
því að ganga/skokka í kringum 
Þengilshöfða í grenjandi rigningu 
og roki:

Oft er hált á Höfðans slóð
og hætt er þar við foki.
Drulluna í ökkla óð
í úrhelli og roki.

Og Davíð Hjálmar Haraldsson 
yrkir áfram:

Breti sem við Barentshaf
berja vildi Olgu
hrasaði í hrúgu af
hreindýrstaði volgu.

Kerlingin á Skólavörðuholtinu orti í 
vætunni í Reykjavík

Regnið vætir nára og nef,
nauð er við að búa,
ryðskán ég á rumpi hef,
rakaskemmd og fúa.

Gunnar Kr. Sigurjónsson yrkir
Það var eitt sinn rauðhærður Rússi,
sem reiddist í viðskiptastússi.
Hann barði í borðið
og bað svo um orðið,
en fór síðan burtu í fússi.

Sá Gamli yrkir:
Svo var það framsækinn Finni
sem fórnaði konunni sinni;
hnýtti´henni hnút
og henti svo út
því hann vildi vera með hinni.

Ingólfur Ómar Ármannsson  
yrkir sléttuband:

Stakan góða léttir lund
lífgar gróður dagsins,
Vakan ljóða styttir stund
styrkir glóðir bragsins.

vísnastund 7

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

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

Viðurkenningarnar voru afhentar í Salnum, en hér má sjá handhafana.

Hér má sjá hópinn í Jórsölum, þar sem Margrét Friðriksdóttir flutti erindi og 
afhjúpaði viðurkenningarskjöld.



Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is

ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

NÝ OG BETRI 
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

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

Opel ef spíss slitnar.



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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