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fljóta og góða þjónustu.
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Frumvarp um sölu áfengis í matvöruverslunum:

Skiptar skoðanir í Kópavogi
Ég er ansi hræddur um að þetta geti 

ýtt undir aukna neyslu og auðveldað 
aðgengi að þessum vörum og ef það 

er minnsti vafi á því að það geri það þá 
tel ég það vera siðferðilega skyldu mína 
sem forsvarsmaður í íþróttafélagi að mæla 
á móti slíku,“ segir Hannes Strange, for-
maður Breiðabliks, um frumvarp um sölu 
áfengis í matvöruverslunum.

Jón Gerald Sullenberger kaupmaður í 
Kosti er hins vegar á öndverðum meiði, 
svo dæmi sé tekið. Skoðanir um málið eru 
skiptar innan bæjarstjórnar Kópavogs, en 
sveitarstjórnir hafa mikið um sölustaði og 
afgreiðslutíma að segja, verði frumvarpið 
að lögum.

Í meginatriðum er í frumvarpinu gert 
ráð fyrir því að smásala ríkisins á áfengi 

verði lögð niður, ÁTVR verði TVR. Áfengi 
verði selt í matvöruverslunum, þó ekki eftir 
klukkan 20. 

Í frumvarpinu segir að 18 ára og eldri 
verði heimilt að afgreiða áfengi, en sam-
kvæmt áfengislögum verður fólk að hafa 
náð 20 ára aldri til að kaupa það.

Sjá ítarlega umfjöllun og umræðu bls. 4 
og 10-11.
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Núna einnig fáanlegt í geltúpum

Íslenskt sárasprey 
fyrir öll dýr

Einstaklega græðandi
Hægir á blæðingu
Dregur úr sársauka og kláða
Myndar �lmu og hlífir sárinu
Vinnur gegn bakteríu- og sveppamyndun

Primex ehf. Óskarsgata 7, 580 Siglufjörður
Sími.: 460 6900 Fax: 460 6909  • info@primex.is • www.primex.iswww.primex.is

Íslensk framleiðsla

Útsölustaðir: 
Akureyrarapótek, Fákasport, Kiddý 
Egilstaðir, Hestar og Menn, Lífland, 
KS Sauðárkróki, Siglujarðarapótek, 
Top Reiter og Dýralæknar um allt land 

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS

Jón úr Vör í Hamrabrekku
Húsin í Hamrabrekku, norðan 

Hamraborgar hafa tekið 
breytingum að undanförnu. Þar hafa 
verið máluð stór útilistaverk. Þar á meðal 
af Jóni úr Vör, en ástralski listamaðurinn 
Guido Van Helten gerði myndina. Fyrr 
í sumar birtist í Hamrabrekkunni verk 

eftir listakonuna Kristínu Þorláksdóttur, 
sem er tilvísun í ljóð Kópavogsskáldsins 
og ber heitið Ómáluð mynd. Verkin eru 
styrkt af lista- og menningarráði Kópa-
vogs en með þessu er verið að marka þá 
stefnu að gera listina sýnilegri og lífga 
upp á bæinn.

Hlaupið fyrir hjartað
Hjartadagshlaupið verður 

haldið í Kópavogi á sunnu-
dag, en ræst verður frá 

Kópavogsvelli klukkan 10. Hlaupið 
verður út á Kársnes og til baka í 
mark á Kópavogsvellinum. Drykkj-
arstöð verður á miðri hlaupaleið eða 
eftir 5 km og jafnframt við enda-
mark. Þátttakendum verður einnig 

boðið frítt í Sundlaug Kópavogs eftir 
hlaup.

Allir sem ljúka hlaupinu fá viður-
kenningu frá Hjartavernd. Að auki 
verða veitt sérstök verðlaun fyrir 
fyrsta karl og konu í 5 og 10 km 
hlaupi. Ekkert skráningargjald er í 
hlaupið en hægt er að skrá sig til leiks 
á hlaup.is.

Leiðrétting
Af umfjöllun blaðsins um launa-

kjör bæjarstjóra í síðasta tölublaði 
hefði mátt skilja að Ármann Kr. Ólafs-
son sækti ekki fundi hafnarstjórnar 
og bæjarráðs. Rétt er að fram komi 
að bæjarstjóri er jafnframt Hafnar-
stjóri og sækir því fundina og situr 
auk þess fundi bæjarráðs sem fram-
kvæmdastjóri sveitarfélagsins, en fær 
ekki greitt sérstaklega fyrir fundarset-
urnar, líkt og aðrir kjörnir fulltrúar. 
Beðist er velvirðingar á þessu. 

Að öðru leyti stendur bæjarblaðið 
Kópavogur við umfjöllun sína um 
launakjör Ármanns. 

Þar kom meðal annars fram og var 
uppsláttarefni að greiðslur til hans 
fyrir yfirvinnu aukast í kringum 2 
milljónir króna árlega en samkvæmt 
nýjum ráðningarsamningi við hann 
fær hann greitt fyrir 50 yfirvinnutíma 
á mánuði en fékk greitt fyrir 30 áður. 
Einnig kom fram að heildargreiðslur 
bæjarins til Ármanns lækka samt sem 
áður þar sem hann fær ekki sérstaklega 
greitt fyrir að sitja fundi hafnarstjórnar 
og bæjarráðs. Greint var frá sjónar-

miðum bæði meiri- og minnihluta í 
bæjarráði Kópavogs í frétt blaðsins 
og í framhaldinu voru launakjör Ár-
manns borin saman við laun annarra 
bæjarstjóra á höfuðborgarsvæðinu, 
æðstu stjórnenda Kópavogsbæjar og 
laun starfsmanns hjá Kópavogsbæ með 
svipaða menntun og reynslu. 

Ármann Kr. Ólafsson hefur á op-
inberum vettvangi sakað ritstjóra um 
lygar vegna þessarar umfjöllunar, en 
hefur hvorki tilfært dæmi máli sínu 
til stuðnings, né komið efnislegum 
athugsemdum á framfæri við blaðið. 

–ritstj. 

Bæjarráð mótmælir hugmyndum um styttingu bótatímabils:

Afkoma fólks sett í uppnám
Með þessari aðgerð er verið 

að setja afkomu fjölda 
atvinnuleitenda og fjöl-

skyldna þeirra í uppnám,“ segir bæj-
arráð Kópavogs í einróma samþykkt, 
þar sem hugmyndum ríkisstjórnar-
innar um að stytta tímabil atvinnuleys-
isbóta úr þremur árum í tvö og hálft, er 
mótmælt. Bæjarráðið bætir því við að 
óeðlilegt sé að velta kostnaði af þessum 
völdum yfir á sveitarfélögin í landinu.

60 settir af bótum
Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar 
fyrir ágústmánuð eru um 600 manns 
án atvinnu í Kópavogi. Alla jafna hefur 
einn af hverjum tíu á atvinnuleysisskrá 
verið án vinnu í 30 mánuði eða lengur, 
samkvæmt upplýsingum stofnunar-
innar. Samkvæmt því mætti ætla að 
um eða yfir 60 manns gætu sótt um 
fjárhagsaðstoð til Kópavogsbæjar, um-
fram þá sem búnir eru með bótarétt, 
verði þessar hugmyndir að veruleika. 

Mánaðalegur kostnaðarauki bæjar-
ins vegna þessa gæti numið á bilinu 
2-3,5 milljónir króna, samkvæmt upp-
lýsingum frá Kópavogsbæ, en þá er 
miðað við kostnað í janúar, verði hug-
myndir ríkisstjórnarinnar að veruleika.

25 þúsund króna munur
Samkvæmt upplýsingum frá Kópa-
vogsbæ nemur full framfærsla rúmum 
153 þúsund krónum á mánuði fyrir 
einstakling. Fullar atvinnuleysisbætur 
nema hins vegar 178 þúsund krónum 
á mánuði. Munar þar 25 þúsund 
krónum.

Á milli 25 og 39 hafa mánaðarlega 
fengið framfærslustyrki frá Kópa-
vogsbæ það sem af er ári, eftir að hafa 
klárað bótarétt, samkvæmt upplýs-
ingum frá bænum. 

Áður hefur verið áætlað að um 4 af 
hverjum tíu sæki um fjárhagsaðstoð 
til bæjarins, eftir að þeir hafa misst 
bótarétt. 

Í heildina hafa 185 fjölskyldur að 
jafnaði fengið slíka aðstoð í hverjum 
mánuði, það sem af er ári. 

Skammt frá styttingu 
Bæjarráð bendir einnig á að skammt 
sé síðan tímabil atvinnuleysisbóta var 
stytt úr fjórum árum í þrjú. Tímabil 
atvinnuleysisbóta hefur um langa 
hríð verið þrjú ár, en eftir hrun var 
það tímabundið lengt, en þegar það 
var stytt að nýju var hrint í gang sérs-
töku verkefni, Liðsstyrk, til að aðstoða 
atvinnuleitendur. Samkvæmt fjárlaga-
frumvarpinu verður jafnframt dregið 
úr framlögum til Vinnumálastofnunar, 
en borgarstjórinn í Reykjavík hefur til 
að mynda mótmælt því sérstaklega, auk 
þess sem Alþýðusamband Íslands og 
fleiri hafa gert alvarlegar athugasemdir 
við þessa þætti og fleiri í fjárlagafrum-
varpinu.

Bæjar-
starfsmenn 
í verkfall
Starfsmannafélag Kópavogsbæjar 

hefur með yfirgnæfandi meirihluta 
samþykkt að boða til verkfalls. Ef ekki 
nást samningar við bæinn hyggjast 
bæjarstarfsmenn leggja niður störf 14., 
15., 21. og 22. október. Eftir það hefst 
ótímabundið verkfall 1. nóvember.

Verkfall bæjarstarfsmanna lamar 
starfsemi grunnskóla í bænum, leik-
skóla, sundlauga, íþróttamannvirkja 
og skrifstofu bæjarsins.

Kjaradeilu starfsmanna við bæinn 
var vísað til ríkissáttasemjara í sumar, 
en án árangurs. Um tólf hundruð 
manns eru félagar í Starfsmannafélagi 
Kópavogs en mikill meirihluta félags-
manna starfar hjá bænum. 

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

Alþjóðleg kvikmyndahátíð:

Fjölbreytt dag-
skrá í Kópavogi
Fjölmargir viðburðir verða í 

Kópavogi í tengslum við Al-
þjóðlegu kvikmyndahátíðina 

Reykjavik International Film Festi-
val, RIFF. Hátíðin er enda haldin í 
samvinnu við Kópavogsbæ að þessu 
sinni. Ítarlega er fjallað um viðburði 
hátíðarinnar í bænum hér í blaðinu, 
en óhætt er að hvetja lesendur til að 

kynna sér dagskrána vel, en hana má 
einnig finna á vef Kópavogsbæjar og 
á heimasíðu RIFF, riff.is.
  Sjá bls. 12.

Stærsta sjávarútvegs-
sýning frá upphafi
Íslenska sjávarútvegssýningin hófst 

í Smáranum í Kópavogi í gær. 
Þetta er 11. sýningin á 30 árum. 

Samhliða verða haldnar ráðstefnur og 
fundir um ýmsar hliðar sjávarútvegs. 
Nánari upplýsingar má finna á www.
icefish.is. Íslendingar eru nú í 17. sæti 
yfir stærstu fiskveiðiþjóðir heims og 
mikill sóknarhugur er í þeim sem 
stunda hér fiskeldi. Í Öldunni, nýju 
og glæsilegu blaði og um sjávarútveg, 
segir Marianne Rasmussen Coulling, 

framkvæmdastjóri Íslensku sjávarút-
vegssýningarinnar, að enginn staður sé 
betri til að ræða þessi mál á faglegum 
grunni en Ísland. Hún segir jafnframt 
að öll sýningarpláss í Smáranum séu 
uppseld. Búist er við miklum fjölda 
gesta frá meira en fimmtíu löndum. 
Sýnendur hafa heldur aldrei verið fleiri, 
eða rúmlega 500. Þetta er því án vafa 
stærsta sjávarútvegssýing sem nokkru 
sinni hefur verið haldin hér á landi. 

Sjá bls. 8.

Sjálfboðastarfið skiptir máli
Við eigum bestu íþróttamannviki á 

Íslandi, en Íþróttaráð og Íþrótta-
deild þurfa að átta sig á að hjarta alls 
íþróttastarfs byggist á sjálfboðaliða-
starfi,“ segir Halldór Grétar Einars-
son, formaður Skákdeildar Breiðabliks 

í samtali við blaðið. „Sjálboðaliða þarf 
að hvetja áfram bæði með orðum og 
fjármagni. Því hvert hrós og króna sem 
fer til þeirra skilar bæjarbúum marg-
földum verðmætum til baka.“ 

Sjá bls. 14.
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Áfengi er ekki einkamál
Þeir sem vilja leyfa sölu áfengis í 

matvöruverslunum telja sig hafa 
málstað að verja í nafni frelsis. 

Vandinn er á hinn bóginn sá að þeir 
hafa ekki sýnt fram á að núverandi 
skipan áfengissölu hérlendis feli í sér 
skerðingu á einstaklingsfrelsi. Þeir gefa 
sér einfaldlega að áfengisstefna okkar 
byggist á gamaldags forræðishyggju. 
En þeirri spurningu er látið ósvarað 
hver frelsisskerðingin sé. Á Íslandi hafa 
þeir sem náð hafa 20 ára aldri greiðan 
og nokkurn veginn jafnan aðgang að 
áfengi. Áfengisneytendum er a.m.k. ekki 
mismunað á grundvelli kyns, stéttar, 
kynþáttar eða efnahags. Færa má rök 
fyrir því að slík mismunun hafi við-
gengist fyrir árið 1989 þegar flugmenn 
og flugfreyjur gátu keypt bjór umfram 
aðrar starfsstéttir. Nú er öldin önnur 
og flestir Íslendingar búa snertispöl frá 
vínbúð sem segir sína sögu um frelsið 

sem ríkir í málaflokknum þótt sumum 
reynist erfitt að sjá það. En skoðum 
hliðstætt dæmi. 

Sérverslun fíkniefna
Gefum okkur að í framtíðinni væru 
margar gerðir harðra fíkniefna seldar í 
12 sérverslunum á höfuðborgarsvæð-
inu og 36 verslunum á landsbyggðinni, 
auk þess sem nokkur hundruð matsölu-
staðir og vínveitingahús hefðu þau á 
boðstólum. Hvaða ályktun mætti draga 
af þeirri framtíðarsýn? Væntanlega þá 
að sala efnanna hefði verið gefin frjáls. 
Ákafir frelsissinnar myndu væntanlega 
lofa einstaklingsfrelsi Íslendinga. Ætli 
við myndum eyða orðum á þann sem 
kvartaði yfir frelsisskerðingu í fíkni-
efnaríkinu á þeirri forsendu að ekki 
væri hægt að nálgast efnin í matvöru-
verslunum? Fíkniefnaneytandi í svo 
frjálsu samfélagi gæti einungis kvartað 

yfir lítilsháttar óhagræði sem honum 
væri búið. Hið sama gildir auðvitað um 
þann sem vill drekka áfengi á Íslandi í 
dag. Hann býr við ríkulegt frelsi til að 
fá sér í glas.

Samfélagslegt  
úrlausnarefni
Ég hef rætt hér um einstaklingsfrelsi. 
Núverandi tilhögun á sölu áfengis á 
Íslandi felur vitaskuld í sér augljósa 
skerðingu á verslunarfrelsi. En versl-
unarfrelsinu má ekki rugla saman 
við einstaklingsfrelsi. Samkvæmt við-
teknum skilningi á einstaklingsfrelsi 
byggist það á óskoruðum rétti einstak-
lings til að gera hvað sem honum 
sýnist svo lengi sem það varðar hann 
einan, eða fyrst og fremst hann einan. 
Slíkt frelsi felur óhjákvæmilega í sér 
rétt fullveðja einstaklings til að valda 
sjálfum sér skaða svo lengi sem hann 
eða hún skaðar ekki réttmæta hagsmuni 
annarra, án samþykkis þeirra, og er fær 
um að sinna skyldum sínum. Verslun-
arfrelsi getur aldrei byggst á þessari 
réttlætingu vegna þess að verslun, 
sem félagsleg athöfn, varðar hagsmuni 

annarra og samfélagsins alls. Frjálslynd 
samfélög reisa því öll ýmsar skorður við 
verslun, ekki síst með áfengi. Vitaskuld 
má færa gild rök fyrir verslunarfrelsi. 
Höfuðrökin fyrir því eru og hafa verið 
hagkvæmnisrök: Frjáls verslun stuðlar 
að bættum hag almennings. Reynslan 
hefur sýnt að þetta eru góð rök. En 
hagkvæmnisrök eru ekki réttlætisrök. 
Einstaklingar hafa ekki rétt á að selja 
áfengi. Sala áfengis er samfélagslegt 
úrlausnarefni. Gera má þá kröfu til 
neytenda að þeir leggi á sig lítilsháttar 
erfiði við kaup á vörum sem geta verið 
skaðlegar. Þetta gildir t.d. um skotvopn, 
eiturefni ýmisleg, lyf og líka áfengi. 

Hefðir blinda sýn
Neysla áfengis er ekki einungis einka-
mál. Áfengi getur ekki bara skaðað neyt-
andann, heldur líka aðra einstaklinga og 
samfélagið allt. Umfang skaðans ræðst 
af magni og mynstri neyslunnar, sem 
aftur ræðst af aðgengi, verði vörunnar 
og auglýsingum. En tilfinningin fyrir 
skaðsemi áfengis dofnar vitaskuld með 
tímanum, og rótgrónar áfengishefðir 
blinda okkur sýn. Við getum t.d. reynt 
að gera okkur í hugarlund hvaða við-
brögð sölumaður fengi sem vildi nú 
um stundir kynna nýjan svaladrykk á 
markaði sem valdið gæti 200 líkams-
kvillum og sjúkdómum, yki verulega 
líkur á heimilisofbeldi og misnotkun, 
og kæmi iðulega við sögu í morðum, 
limlestingum, hvers kyns smáglæpum 
og banaslysum í umferðinni. Slíkur 
drykkur er ekki venjuleg vara. Frjálslynt 
samfélag hefur fullan rétt á að takmarka 
sölu slíkrar vöru, ekki síst þegar það er 
gert án þess að skerða frelsi einstak-
lingsins svo heitið geti, líkt og gert er 
á Íslandi og í mörgum fylkjum Banda-
ríkjanna og ríkjum Kanada.

Kjarni málsins
Vilhjálmur Árnason, alþingismaður, 

hefur boðað að hann muni leggja 
fram frumvarp um sölu áfengis í mat-
vöruverslunum á haustþingi. Athygli 
vekur að sjálfur segist hann aldrei 
hafa drukkið áfengi og ætli sér ekki 
að gera það í framtíðinni. Í blaðavið-
tölum er þessu stundum slegið upp 
og munu vafalítið margir álykta um 
óeigingjarna frelsisást þingmannsins af 
þessu tilefni. En líta má á málið öðrum 
augum. Drykkjusiðir þingmannsins 
eru þessum málaflokki nefnilega alls-
endis óviðkomandi. Uppsláttur blaða 
um bindindismennsku þingmannsins 
er einungis til þess fallinn að beina 
athygli almennings frá kjarna máls-
ins sem er sá að áfengisstefna okkar 
er tilraun til að virða í senn einstak-
lingsfrelsi og almannahagsmuni. Að 
bindindismaður beiti sér fyrir aukinni 
neyslu áfengis er líkast því að hjólreiða-
maður beiti sér gegn hámarkshraða 
bifreiða eða langhlaupari gegn reyk-
ingabanni á veitingahúsum. Slíkur 
málflutningur væri skondinn, en um 
áfengi virðist gegna öðru máli. Þar 
nær yfirborðslegt frelsishjal iðulega að 
beina athygli fólks frá þeim skaða sem 
síaukið aðgengi að áfengi veldur sam-
félagi okkar. Að bjóða upp á áfengi í 
matvöruverslunum er ekki hænuskref, 
líkt og stundum er haldið fram. Það 
fæli í sér margföldun á útsölustöðum 
áfengis (allt að tíföldun sýnist mér, 
væri leið Dana farin). Þetta óheillaskref 
ættum við ekki að stíga í nafni óljósra 
frelsishugmynda. Við eigum vitaskuld 
að virða frelsi fullveðja einstaklinga 
til að ráða eigin lífi sjálfir en líka rétt 
samfélagsins til að takmarka skaðann 
sem áfengi veldur einstaklingum, fjöl-
skyldum, atvinnulífinu og samfélaginu 
öllu. Áframhaldandi bann við sölu 
áfengis í matvöruverslunum fer ekki 
gegn hugsjóninni um frelsi einstak-
lingsins.

Millifyrirsagnir eru blaðsins.

Kópavogur
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Höfundur er
Róbert H. Haraldsson,  

prófessor við Háskóla Íslands

Samkeppnisumhverfið í matvöruverslun hér á landi er einkennilegt. 
Tveir risar eru með 80 prósent af markaðnum. Bæði fyrirtækin eru 
að stórum hluta í eigu sömu aðila. Ráðherra samkeppnismála virðist 

áhugalaus um málið. 

Menn kvarta undan ríkiseinokun á smásölu áfengis (sem raunar er raunar 
einnig selt á börum og veitingahúsum í einkaeigu). Stór hópur þingmanna ætlar 
að styðja frumvarp sem breytir þessu og færir bjór og brennivín í almennar 
verslanir – en þó ekki á vídjóleigur – og ekki má kaupa eftir klukkan átta, 
alveg eins og nú. Matvöruverslanir eru yfirleitt ekki inni í hverfunum. Þær eru 
almennt í stórum verslunarkjörnum, rétt eins og núverandi áfengisverslanir.

En lítum annað. Er það merki um frelsi, fjölbreytni og val almennings að eiga 
þess kost að skipta einkum við tvö fyrirtæki, í eigu sömu aðila? Rétt eins og 
þessi fyrirtæki hafa yfirburðarstöðu á markaði með matvæli. Hverju verður 
almenningur bættari með því að þessum yfirburðarfyrirtækjum verði færð 
raunveruleg einokunarstaða á áfengissölu?

Ýmis sjónarmið eru í málinu, og er alveg sjálfsagt að rætt sé um málið. En 
einnig má spyrja hvort umræðan sé tímabær. Er ef til vill bæði mikilvægara 
og brýnna að laga það verslunarumhverfi sem almenningur býr við. Einhver 
gæti til að mynda sagt, í ljósi frétta vikunnar, að þingmenn ættu að beina 
kröftum sínum í að gera mjólkurmarkaðinn eðlilegan, frekar en að koma 
áfengi í matvörubúðir.

Það er sömuleiðis mikilvægt að í þessari umræðu taki fleiri til máls en nokkrir 
þingmenn og forstjóri risafyrirtækisins Haga. Bæjarblaðið Kópavogur gerir 
tilraun til þess í dag.

Þeir sem styðja málið virðast einkum gera það með rökum, sem Róbert H. 
Haraldsson, prófessor, hrekur mjög skilmerkilega í grein hér á síðunni.

Sömuleiðis er bent á það hér í blaðinu að frumvarpið sjálft vekur ýmsar spurn-
ingar. Hvers vegna dugar að vera 18 ára til að afgreiða áfengi, en fólk þarf að 
vera orðið tvítugt til að kaupa? Svo vakin sé athygli á einu dæmi af mörgum.

Mikilvæg röksemd í þessari umræðu allri, hvort sem við erum fylgjandi málinu 
eða ekki, er að nú ríkir ekki raunveruleg samkeppni. 

Einokunarverslun einkaaðila á áfengi verður seint til að bæta samfélagið. 

Ingimar Karl Helgason

Einokun færð til

Leiðari

Innritun í leik- og 
grunnskóla tvisvar á ári 
Bæjarstjórn Kópavogs hefur 

samþykkt tillögu frá Samfylk-
ingunni um að greindir verði 

kostir þess og gallar að innrita börn í 
leik- og grunnskóla Kópavogs tvisvar 
á ári. Hér er um nýja hugmynd að 
ræða sem nauðsynlegt er að skoða frá 
ýmsum sjónarhornum.

Hver eru vandamálin?
Í Kópavogi eru um 300 börn á biðlista 
eftir leikskólaplássi. Flestir foreldrar 
vilja að börn þeirra komist í leik-
skóla eins fljótt og mögulegt er eftir 
að fæðingarorlofi lýkur. Hefðbundin 
lausn bæjarfélaga er bygging nýrra leik-
skóla til að mæta þörfinni. Það er dýr 
framkvæmd. Byggja þarf þrjá leikskóla 
til viðbótar til að eyða biðlistanum í 
Kópavogi. Kostnaður gæti orðið einn 
milljarður króna, sem er dýrt fyrir 
skuldsett sveitarfélag eins og Kópavog. 
Auk þessa er vandamál við að manna 
skólana með menntuðu starfsfólki þar 
sem verulegur skortur er á leikskóla-
kennurum og fátt sem bendir til þess 
að þeim fjölgi í bráð.

Annað vandamál sem við er að etja 
er að leikskólar eru ofsetnir. Víða eru 
of mörg börn á hverri deild sem veldur 
auknu álagi á starfsfólk og einnig á 

börnin. Erfitt er að fækka börnum 
á deildum þar sem það mun lengja 
biðlistana og á því hefur enginn áhuga.

Jafnframt er töluverður þroska-
munur á milli ungra barna sem fædd 
eru t.d. í janúar og í desember. Það gæti 
því verið til hagsbóta fyrir börnin að 
taka tillit til þessa með því að taka börn 
inn í skólana tvisvar á ári þannig að 
„aldursmunur“ verði í mesta lagi 6 
mánuðir í stað 12 mánaða.

Er til lausn?
Við viljum skoða breytt fyrirkomulag á 
upphafi skólagöngu barna í Kópavogi, 
þannig að grunnskólinn taki tvisvar 
á ári inn börn úr leikskólanum. Nú 
hefja börn skólagöngu í ágúst og eru í 
skólanum þar til í byrjun júní. Þannig 
hefur það verið nánast frá upphafi 
skipulags skólastarfs, viðmiðið var að 
börnin kæmu heim fyrir sauðburð að 
vori og færu aftur í skólann eftir réttir 
að hausti. En er þetta hið eina rétta 
fyrirkomulag?

Hugmyndin er að um áramót hefji 
börn á sjötta aldursári, fædd fyrri hluta 
árs, skólagöngu í grunnskóla og í ágúst 
það sama ár þau börn sem fædd eru 
síðari hluta ársins. Með því að taka 
helming hvers árgangs, um 250 börn, 

inn í grunnskóla sex mánuðum fyrr en 
nú er, skapast rými fyrir jafn mörg börn 
í leikskólum, sex mánuðum fyrr en nú 
er. Þannig styttist tíminn sem foreldrar 
þurfa að brúa frá lokum fæðingaror-
lofs að leikskólagöngu um allt að sex 
mánuði. 

Enn fremur jafnar þetta álagið hjá 
dagforeldrum því dagforeldrar taka 
yngstu börnin sem ekki fara í leik-
skólann á haustin og fylla sin pláss. 
Þeir foreldrar sem koma með börn 
sín úr fæðingarorlofi í desember eða 
janúar eiga þar af leiðandi oft erfitt 
með að fá pláss hjá dagforeldrum og 
þurfa að reiða sig á vini og ættingja eða 
að annar aðilinn fari ekki í fullt starf 
meðan beðið er eftir að pláss losni við 
það að elstu börnin hjá dagforeldum 
komist í leikskólann, en það er aðeins 
einu sinni á ári en ekki tvisvar eins og 
lagt er til að verði skoðað.

Höfundur er
Pétur Hrafn Sigurðsson 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar 
í Kópavogi



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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Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

Skrásetning og miðlun 
íslenskrar tónlistarsögu
„Það sem helst einkennir íslenska 
tónlist meðal þjóðarinnar fram 
á 19. öld er að hún er sungin. Þó 
svo minnst sé á einstök hljóðfæri 
í fornum frásögnum hefur engin 
hljóðfæratónlist varðveist frá fyrri 
tíð, nema úr fórum einstakra 
danskra kaupmanna á Vestfjörðum 
og Austfjörðum í lok 18.aldar. 
Annars er öll tónlist sem finna má 
í íslenskum handritum rituð fyrir 
söng.“ segir Bjarki Sveinbjörnsson, 
forstöðumaður Tónlistarsafns Ís-
lands. 

Vefir með miklum fróðleik
Safnið sem staðsett er að Hábraut 2, var 
stofnað í janúar 2009 og hefur starf-
semi þess aukist jafnt og þétt síðan þá. 
Íslendingar á öllum aldri heimsækja 
safnið auk þess sem heimsóknum er-
lendra ferðamanna hefur fjölgað. Bjarki 
segir fólk leita til starfsmanna safns-
ins með fyrirspurnir sem þeir reyni 
að svara eftir bestu getu en auk þess 
reki safnið vefina ismus.is, musik.is 
og tonlistarsafn.is þar sem finna má 
mikinn fróðleik um íslenska tónlist og 
tónlistarsögu. 

Smáorgel Jóns Leifs  
meðal muna
Markmið safnsins eru fjölbreytt en 

snúa fyrst og fremst að varðveislu, 
skráningu og miðlun upplýsinga og 
muna sem tengjast sögu tónlistar 
á Íslandi. Bréf, kvikmyndir, hljóð-
upptökur, ljósmyndir og hljóðfæri 
er meðal þess sem safnið á í fórum 
sínum en að sögn Bjarka berast því 
árlega fjöldi gjafa er tengjast íslenskri 
tónlistarsögu. Hann segir allar gjaf-
irnar eiga sína sögu en líklegt megi 
telja að merkilegasti gripurinn sé selló 
hins heimsfræga sellóleikara Erlings 

Blöndal Bengtssonar sem var smíðað 
handa honum þegar hann var fjögurra 
ára. „Þá má sjá í safninu smáorgelið 
sem Jón Leifs notaði við söfnun sína 
á þjóðlögum á 3. og 4. áratug síð-
ustu aldar sem og fyrstu fiðlu Björns 
Ólafssonar.“ Elsta hljóðfæri safnsins 
er hinsvegar fyrsta fiðla Þórarins Guð-
mundssonar, fiðluleikara og tónskálds. 
Fiðluna fékk safnið að gjöf árið 2012 
frá Sigurði G. Tómassyni sem telur 
fiðluna vera þýska og Jónasi Helga-

syni hafi verið gefin hún þegar hann 
hætti að stjórna Söngfélaginu Hörpu 
árið 1887. 

Elstu hljóðupptökur  
landsins
Vefurinn ismus.is er stór gagna-
grunnur í umsjón Tónlistarafns Ís-
lands og Stofnun Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum. Hugmyndin að 
vefnum nær aftur til ársins 1996 þegar 
Bjarki hóf að birta myndir af elstu tón-

listarhandritum þjóðarinnar og elstu 
íslensku tónlistarupptökurnar sem til 
eru. Upptökurnar sem um ræðir eru 
vaxhólksupptökur Jóns Pálssonar frá 
Stokkseyri, á íslenskum sálmasöng og 
fleiru, frá árinu 1903. Þær, ásamt upp-
tökum Jóns Leifs, einnig á vaxhólkum 
má heyra á vefnum. Smám saman 
þróaðist gagnagrunnurinn og má 
þar nú finna fjölbreyttar heimildir um 
menningarsögu Íslands. Meðal efnis 
er stórt hljóðritasafn Árnastofnunnar 
og Ríkisútvarpsins sem unnið var á 
síðari hluta 20.aldar þar sem heyra 
má frásagnir fólks fætt í kringum alda-
mótin 1900 en elsti heimildamaðurinn 
er fæddur 1827. Bjarki bendir á að 
á ismus.is megi heyra nokkur viðtöl 
við frumbyggja Kópavogs, nægir að 
slá inn leitarorðið Kópavogur til að 
fá þau fram og hlusta. 

Fyrsta íslenska tónskáldið
Reglulega eru settar upp sýningar 
í tónlistarsafninu þar sem sögum 
einstakra tónlistarmanna eða tón-
listarstefnum eru gerð skil í máli, 
myndum og munum. Meðal sýninga 
má nefna Fúsi á ýmsa vegu sem sett var 
upp í tilefni 90 ára fæðingarafmælis 
Sigfúsar Halldórssonar og sýningin 
Íslenskir jazz-, rokk- og blúsgítarar. 
Þá var sett upp sýningin Sveinbjörn 
Sveinbjörnsson (1847-1927) en Svein-
björn, sem samdi lagið við íslenska 
þjóðsönginn, er talinn vera fyrsta ís-
lenska tónskáldið og kom fyrsta verkið 
hans, lítið píanólag, út í Edinborg árið 
1873. 

Mikilvægi forsöngvara
Þessa dagana vinna starfsmenn Tón-
listarsafns Íslands meðal annars að því 
að skrá sögu íslensku kirkjuhljóðfær-
anna og starfi forsöngvara sem voru 
afar mikilvægir í kringum aldamótin 
1900. Mikil breyting varð á lagavali við 
guðsþjónustur við tilkomu orgelanna 
og fluttist starf forsöngvaranna yfir til 
organistanna en lítið er vitað um þá 
viðhorfsbreytingu sem varð í samfé-
laginu við þessar breytingar.      
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Slor er ekkert slor
Nú um helgina er Íslenska sjávarútvegssýningin haldin í ellefta 
sinn í Smáranum í Kópavogi. Þar munu flest stærstu fyrirtæki 
landsins í sjávarútvegi og tengdum greinum sýna og kynna vöru og 
þjónustu. Að auki verða þar erlend fyrirtæki og búist er við fjölda 
erlendra gesta. Nú eru liðin þrjú ár frá síðustu sýningu. Þá voru 
gestirnir 13.500 og komu frá 52 löndum. Það er breska fyrirtækið 
Mercator Media Limited sem sér um skipulagninguna. Þar á bæ 
búast menn við fleiri gestum en nokkru sinni fyrr og aldrei hafa 
sýnendur verið fleiri. Sú mikla athygli og aðsókn sem þessi sýning 
fær er engin tilviljun. Hún er afrakstur þrotlausrar vinnu, ekki bara 
þeirra sem standa beint að þessari sýningu, heldur þúsunda manna 
í sjávarútvegi og tengdum greinum. Gullið sem sótt er í greipar Ægis 
er nefninlega lítils virði nema það sé sótt og tilreitt á réttan hátt.

Sjálfbærar veiðar
Hluti af þessu öllu saman er sú 
virðing sem við Íslendingar njótum 
fyrir skynsamlega stjórn okkar á fisk-
veiðum. Í þrjátíu ár hefur hér verið 
það fyrirkomulag á stjórn fiskveiða 
sem í daglegu tali er kallað kvóta-
kerfið. Vissulega er það ekki laust við 
galla, en í grunninn snýst það hins 
vegar um skynsemi. Í upphafi níunda 
áratugarins var ljóst að í óefni stefndi 
vegna ofveiði og of mikillar fjár-
festingar í sjávarútvegi. Þá tóku menn 
sig til og skópu kerfi sem byggir á því 
að stuðst er við ráðleggingar vísinda-
manna þegar ákvörðun er tekin um 
hversu mikið skuli veiða. Hvernig því 
magni er eða var skipt á milli manna 
hefur auðvitað verið deilumál allar 
götur síðan. En fáir efast hins vegar 
um að það sé vitrænt og skynsam-
legt að stunda ábyrgar og sjálfbærar 
fiskveiðar.

Ábyrgar fiskveiðar
Nú er svo komið að við getum nýtt 
okkur þetta í markaðssetningu á 
íslenskum sjávarafurðum. Meðal 
þeirra sem kynna sig og sína starf-
semi á sýningunni um næstu helgi 
eru Íslandsstofa og Iceland Responsi-
ble Fisheries (IRF); sem er sérstakt al-
íslenskt gæðamerki fyrir sjávarfang. 
Eitt og sjálft gerir það kannski ekki 
mikið, en þeir framleiðendur sem 
matarblaðamaður hefur rætt þessi 

mál við undanfarin misseri og ár, 
eru sammála um að merkið hjálpi til. 
Og ekki nóg með það, merkið sé að 
vinna sér sess hjá fiskkaupendum um 
allan heim. En þótt fagmennirnir séu 
meðvitaðir um gæði íslenska fisksins, 
virðast neytendur um heimsbyggðina 
ekki jafn vel með á nótunum. 

Neytendur vilja heimafisk
Síðasta vor kynnti Íslandsstofa niður-
stöður úr viðhorfskönnum um Ís-
land sem gerð var meðal almennings 
í fjórum Evrópulöndum, Frakklandi, 
Þýskalandi, Bretlandi og Danmörku. 
Um eða yfir helmingur svarenda í 
öllum þessum löndum sagði upp-
runa skipta málið við kaup á sjáv-
arfangi. Alls staðar sögðust flestir 
neytendur fyrst og fremst vilja kaupa 
fisk frá heimalandinu. Innan við tíu 
prósent sögðust helst vilja íslenskan 
fisk. Þetta er fróðlegt í ljósi þess að 
sjálfbærni og skynsamleg umgengi 
við náttúruauðlindir eiga mjög upp 
á pallborðið í þessum löndum og 
varla er vafi á því að við Íslendingar 
komum vel út ef borin er saman um-
gengi þessara fimm þjóða við fiski-
mið sín undanfarna áratugi. 

Náum eyrum fagfólksins
Þetta segir okkur að þrátt fyrir vel-
gengni og fagmennsku í íslenskum 
sjávarútvegi og ríka áherslu okkar 
á sjálfbærni, skili það sér kannski 

ekki nógu vel til neytenda í öðrum 
löndum. Við virðumst hins vegar 
ná eyrum þeirra sem kaupa fisk-
inn. Upplýsingarnar virðast samt 
ekki skila sér alla leið. Sjálf vitum 
við flest að við búum að einstaklega 
góðum fiski hér á landi, en fiskneysla 
dregst samt saman, sérstaklega meðal 
ungs fólks. Skyldu hér vera samb-
ærilegir þættir sem áhrif (eða hafa 
ekki áhrif) í löndunum fimm? Í 
fyrrnefndri könnun segjast á milli 
20 og 30% neytenda í Frakklandi, 
Þýskalandi Bretlandi og Danmörku 
að þeir myndu velja íslenskan fisk 
sem annað val. Þetta segir okkur að 
gæði íslenska fisksins séu þekkt, að 
minnsta kosti hjá sumum í þessum 
löndum. 

Íslenskur fiskur  
undir norskum fána
Nokkur lönd og svæði í heiminum 

hafa yfirburða stöðu þegar kemur að 
orðspori sem tengist mat. Má þar til 
dæmis nefna svæði eins og Provence 
í Frakklandi og Toscana á Ítalíu. 
Einstakar vörur frá þessum svæðum 
og öðrum eru líka rómuð á viðlíka 
hátt, svo sem eins og Parmaskinka, 
ýmsir ostar eða einstök vín. Íslenskur 
saltfiskur nýtur kannski viðlíka 
virðingar og álits á nokkrum svæðum 
í Suður-Evrópu. Margt bendir þó til 
þess að þessi forysta sé að tapast. Það 
er að minnsta kosti mat porúgölsku 
matar-ferðamennskusamtakanna 
APTECE. Talsmaður þeirra segir 
að fiskkaupmenn þar í landi sjái sér 
almennt ekki hag í því að auglýsa ís-
lenskan fisk sérstaklega. Það hafi ein-
faldlega ekkert að segja nema í hópi 
elstu neytenda þar í landi. Öðru máli 
gildi hins vegar um norskan saltfisk. 
Því sé íslenski fiskurinn stundum 
seldur undir norskum fána.

Árangur  
nágrannaríkjanna
Norðmenn hafa lengi verið öflugir 
þegar kemur að kynningu á sjávarfangi 
og almannatengslum á helstu mark-
aðssvæðum, sem þeir auðvitað deila 
með Íslendingum. Ekki er óalgengt að 
sjá á matseðlum veitingastaða í Evrópu 
að fiskurinn sé norskur, sem þá þykir 
vera gæðastimpill. Matarblaðamaður 
hefur meira að segja borðað smur-
brauð með laxi í Þýskalandi, sem hét 
norsk samloka á matseðlinum. Svíar 
hafa líka náð góðum árangri í mark-
aðsetningu á sínum mat sem grund-
vallast á samræmdri heildarstefnu 
þeirra undir yfirskriftinni Matarlandið 
Svíðþjóð (Matlandet Svergie). Þrátt 
fyrir að margt sé vel gert hér, frábæra 
þekkingu og fagmennsku í sjávarút-
vegi og starf Íslandsstofu, virðist samt 
eitthvað vanta upp á, sé borið saman 
við hvernig nágrannalöndin fara að 
og þann árangur sem þau hafa náð. 
Kannski dugar ekki að ná bara eyrum 
fiskheildsalanna?

Réttar aðferðir  
skila árangri
Kannski er kominn tími til að ís-
lenskur sjávarútvegur og stjórnvöld 
stilli betur saman strengi og samræmi 
enn frekar markaðsstarf á erlendri 
grund og beina því beint að neyt-
endum. Við eigum auðvitað varla 
möguleika á að gera þetta með aug-
lýsingaherferðum – og ættum varla að 
sóa peningum í að reyna það. Leiðin 
sem hinar þjóðirnar hafa farið eru 
að styrkja og styðja við framleiðslu 
á sjónvarpsefni sem sýnir landið og 
matarframleiðsluna í jákvæðu ljósi. 
Það skildi þó aldrei vera að leiðin að 
maga og buddu neytenda í Evrópu sé 
í gegnum augun og eyrun? Bílafram-
leiðendur komust á þessa skoðun fyrir 
löngu og vinna markvisst og stöðugt 
að því að gera bílablaðamenn að sendi-
herrum. Auðvitað þarf margþættar að-
gerðir en kannski við ættum að leggja 
enn meiri áherslu á að ná til neytenda 
í gegnum starfsbræður undirritaðs, 
þ.e. matarblaðamennina. Það er það 
sem margir aðrir gera, a.m.k. þeir sem 
náð hafa árangri. Auðvitað gerum við 
eitthvað í þessu, en fjarri því nóg – 
miðað við tölfræðina. Íslenskur sjáv-
arútvegur er á heimsmælikvarða og 
það sama gildir um íslenska fiskinn. 
Er ekki kominn tími til að neytendur 
heimsins fái að vita það? 

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

Skólanefnd- Hverjar eru 
áherslur meirihlutans?
Hvað stendur í málefnasamningi meirihlutans?

Nú þegar mánuður er liðinn 
frá byrjun skólaársins í gunn-
skólum bæjarins er vert að 

skoða hvað sé í málefnapakka meirihluta 
bæjarstjórnar hvað varðar skólamál. 

Þar segir m.a. að áhersla eigi að leggja 
á upplýsingatækni og innleiðing spjald-
tölva. Þá á að gera skilin milli skólastiga 
sveigjanlegri og taka mið af áhuga getu 
og hæfni barna.

Hvað vantar?
Þetta er allt gott og gilt svo langt sem það 
nær. En mörg atriði vantar þarna og enn 

er óséð útfærsla meirihlutans á því sem 
stefnt skal að.

Ekkert er sagt um betrun grunnskóla-
náms s.s. áherslu á lestur og lesskiln-
ing. Hvernig megi draga úr brottfalli í 
framhaldsskóla en upphafið má finna í 
grunnskólanu m.

Í tengslum við síðast nefnda atriðið þá 
er efling náms-og starfsráðgjafar brýn. 
Einnig er nauðsyn að eiga samtal aðila 
í skólasamfélaginu s.s. fagfólks, foreldra 
og stjórnmálamanna.

Brýnast er þó að skila skólastigunum 
aftur það fjármagn sem skorið var niður 

í Hruninu. Það gleymist nefnilega að 
verulegur niðurskurður var bæði í stuðn-
ingi við nemendur og viðhald húsnæðis.

Tómar hendur?
Þegar þetta er skrifað þá hafa verið 
haldnir tveir fundir í skólanefnd og 
umfang funda svo mikið að þurfa hefur 
að fresta mörgum málum. Í þessu sam-
bandi má minna á kveðju bæjarstjóra til 
fulltrúa VGF og Samfylkingar þegar þeir 
vildu slá í klárinn.

Frumkvæðisskyldan er hjá meirihlut-
anum hvað varðar stefnumótum og 

framkvæmd þeirrar stefnu sem sam-
þykkt hafur verið. 

Í þeim efnum finnst mér meirihlutinn 
koma til leiks með tómar hendur.

Hvað finnst ykkur ágæta fagfólk og 
foreldrar?

Höfundur er
Gísli Baldvinsson, 

fulltrúi Vinstri grænna og 
félagshyggjufólks í skólanefnd 

Kópavogs.



Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir

Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: eg.heild@simnet.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar
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Á að selja áfengi 
í matvöruverslunum?
Fyrir Alþingi hefur verið lagt frumvarp um að leggja niður smásölu áfengis 
á vegum ríkisins og selja það í einkareknum matvöruverslunum. Vilhjálmur 
Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er fyrsti flutningsmaður frum-
varpsins. Fram hefur komið í máli hans að upp undir helmingur þingmanna 
styðji málið. Stuðningur eða andstaða við málið er þvert á flokkslínur. 
Töluvert hefur verið fjallað um málið í fjölmiðlum, en samfélagsleg umræða 
hefur verið lítil og sömuleiðis hefur ekki mikið verið fjallað um inntak 
sjálfs frumvarpsins. 

Bæjarblaðið Kópavogur vill reyna að 
bæta úr því, og hefur í því skyni meðal 
annars kallað eftir sjónarmiðum víða 
að. Blaðið sendi fyrirspurn til allra 
bæjarfulltrúa í Kópavogi, allra þing-
manna kjördæmisins, auk þess til 
stærstu íþróttafélaga í bænum, auk 
þess að ræða við verslunarmenn, há-
skólafólk og fleiri. 

Frumvarpið
Í frumvarpi Vilhjálms Árnasonar er 

í reynd lagt til að smásala á áfengi 
á vegum ríkisins verði lögð niður, 
en frumvarpið felur í sér breytingar 

á lögum um verslun með áfengi 
og tóbak, en ekki eru lagðar til 
breytingar á áfengislögum. ÁTVR 
verði TVR, Tóbaksverslun ríkisins. 
Áfengi verði selt í matvöruversl-
unum, en þó ekki söluturnum, 
myndbandaleigum eða söluvögnum 
eða slíku. Afgreiðslutími áfengis 
verði takmarkaður við tímann frá 9 
á morgnana til klukkan 20 á kvöldin. 
Það verði hins vegar í höndum sveit-
arstjórna að ákveða nánar um heim-

ildir til áfengissölu og á hvaða tíma 
heimilt verði að selja. 

Tvær áfengisverslanir eru í Kópa-
vogi. Við Dalveg og í Smáralind. Opið 
er á Dalvegi til klukkan 20 fimm daga 
vikunnar og til klukkan 19 í Smára-
lind, en til 18 á laugardögum. Að 
auki eru verslanir ÁTVR í grennd við 
Kópavog, við Mjódd, í Kringlunni og 
í Helluhrauni í Hafnarfirði. Verslanir 
ÁTVR eru lokaðar á sunnudögum.

Hlutverk bæjarstjórnar
„Ætlunin er að sveitarstjórn hafi 
svigrúm til að ákveða hvernig af-
greiðslutíminn verður, t.d. að ekki 
megi afgreiða áfengi fyrir kl. 12.00, 
hætta beri afgreiðslu kl. 17.00 eða að 
loka skuli fyrir afgreiðslu t.d. á milli 
12.00 og 15.00. Ávallt þurfa þó mál-
efnalegar ástæður að liggja að baki 
ákvörðun sveitarstjórnar um skemmri 
afgreiðslutíma en samkvæmt almennu 
ákvæði,“ segir meðal annars í greinar-
gerð með frumvarpinu. Ljóst er því að 
bæjarstjórn Kópavogs getur haft ým-
islegt að segja í þessum efnum, verði 
frumvarpið að lögum.

Má selja en ekki kaupa
Í áfengislögum kemur fram að ekki 
megi selja, afhenda eða veita áfengi 
manneskju sem er yngri en 20 ára. 
Þá er í lögum um verslun með áfengi 
og tóbak kveðið á um að ÁTVR megi 
hafna vöru ef hún sjálf, umbúðir eða 
markaðssetning á að höfða til fólks 
yngra en 20 ára eða sýnir börn og 
ungmenni undir 20 ára.

Í frumvarpi Vilhjálms er tekið fram 
að heimilt sé að afhenda áfengi „til 
neytenda 20 ára og eldri“. Hins vegar 
sérstaklega kveðið á um að fólk þurfi 
að hafa náð 18 ára aldri til að mega af-
greiða áfengi í verslun. Afgreiðslufólk 
þarf samkvæmt því ekki að hafa náð 
áfengiskaupaaldri.  

Viðhorf til frumvarpsins
Frumvarpið er hins vegar ekki enn 
orðið að lögum og ekki hefur verið 
mælt fyrir því á Alþingi, enda þótt það 
hafi verið lagt fram. Hér fara á eftir 
svör þeirra sem svöruðu fyrirspurn 
blaðsins.

Karen Elísabet Halldórsdóttir, 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
1. Ég er því fylgj-
andi. 
2 -4 . Mér finnst 
þetta bara tíma-
spursmál. Ég er 
iðulega ekki hrifin 
af mikilli forræðis-
hyggju þó svo ég vilji taka það fram 
hér að ég er ekki fylgjandi lögleiðingu 
fíkniefna. Áfengi er hins vegar lög-
leg vara sem fólki leyfist að versla og 
neyta við ákveðin aldur og því ætti 
það ekki bara að vera á hendi ríkisins 
að fá að selja þessa vöru og ákveða 
eitt og sér hvar þessar verslanir eiga 
að vera sem skekkir samkeppnisstöðu 
annarra verslana í kring. Ég geri mér 
grein fyrir því að margir eiga við 

áfengisvanda að stríða og því þarf 
alltaf að huga að forvörnum og með-
ferð. Þess vegna þarf að fylgja strangt 
eftirlit með reglum um löglegan aldur 
til að versla áfengi, brot á þeim reglum 
ætti því að verða strax til að viðkom-
andi verslun missi leyfi sitt til að selja 
þessa vöru ásamt sekt. Skilyrði þess 
að fá að selja áfengi yrðu einnig að 
vera skýr og afmörkuð. Hvað varðar 
hvernig ætti til dæmis að fjármagna 
auknar forvarnir er ekkert óeðlilegt 
að það sé ákveðin upphæð sem ríkið 
innheimtir við innflutning á víni sé 
eyrnamerkt forvörnum og meðferð 
líkt og bensíngjald ætti að fjármagna 
að hluta vegaframkvæmdir. 

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfull-
trúi Vinstri-Grænna og félags-
hyggjufólks
1. Ég er andvígur 
frumvarpinu.
2. Ástæður þess eru 
margþættar. Mark-
mið um lýðheilsu 
samrýmast engan 
veginn því að bæta 
aðgengi að vímugjöfum. Hundruð 
rannsókna út um allan heim hafa 
sýnt línulegt samband milli aukins 
aðgengis áfengis og neyslu. Ég get 
ekki séð að það sé skynsamlegt og 
að réttlæta það á forsendum þess að 
hér sé um eitthvert anti-einokunar-
mál að ræða er það fjarstæðukennt. 
Þeir sem hafa fyrst og fremst hag af 
því að selja áfengi í almennum versl-
unum eru þeir sem flytja áfengi inn og 
kaupmenn. Það er engin nauðung að 
versla í verslunum ríkisins, og þær eru 
á fyllilega nógu mörgum stöðum til að 
fullnægja eftirspurn. Í dag yrði hver 
sá sem flytti frumvarp á Alþingi um 
að gera aðgengi að tóbaki betra, eða 
tóbak sýnilegra í verslunum álitinn 
í besta falli skrýtinn, enda algerlega 
á skjön við öll lýðheilsumarkmið og 
röksemdir um skaðsemi tóbaks. Það 
sama á að gilda um fáránlegar hug-
myndir eins og þessa. Það mæla engin 
skynsemisrök með samþykkt frum-
varpsins, eingöngu rök sem snúa að 
meintu frelsi og hagræði innflytjenda 
og verslunarmanna.
3. Færi svo óhöndulega að Alþingi 
samþykkti frumvarpið færi það vænt-
anlega eftir endanlegri gerð þess hvort 
og þá hvernig ráðstafana bærinn gæti 
gripið til. Væri slíkt í boði teldi ég 
skynsamlegt að bærinn leitaði allra 
leiða til að draga úr áfengisneyslu 
frekar en að auka hana.

555-3888
Bæjarhraun 26
220 Hafnarfirði
granithollin.is Legsteinar

Graníthöllin

Hér hvíla hjónin

Rósa Jónsdóttir
f. 1. 3. 1922    d. 4. 9. 2008

Margeir Jensson
f. 9. 7. 1921    d. 7. 2. 2014

Blessuð sé minning þeirra

Hér hvíla hjónin

Helgi Rúnarsson
f. 8. 9. 1934    d. 3. 3. 2009

Elín Ómarsdóttir
f. 13. 9. 1938   d. 2. 6. 2012

Hver minning er dýrmæt perla

Haukur Jónsson
f. 10. 12. 1939    d. 8. 1. 2013

Guð blessi þig

Hér hvílir

Takmarkað magn í boði

Rýmum fyrir 
nýjum legsteinum

35 - 50%
Afsláttur

SALA
RÝMINGAR

Spurningar 
blaðsins
Bæjarblaðið Kópavogur sendi fólki 
eftirfarandi spurningar og hafa 
sumir viðmælendur svarað þeim í 
samsvarandi liðum og aðrir í sam-
feldum texta.
1. Ertu fylgjandi eða andvíg/ur 

frumvarpinu?
2. Hvers vegna?
3. Telur þú, yrði frumvarpið að 

lögum, að bæjarfélög ættu að 
grípa til sérstakra aðgerða, t.d. 
varðandi eftirlit og/eða forvarnir?

4. Hvaðeina sem þú vildir segja um 
málið, t.d. um samkeppnisstöðu á 
matvörumarkaði, auglýsingar eða 
slíkt.

Óvíst um afstöðu
Ása Richardsdóttir, Samfylkingu, 
og Theodóra Þorsteinsdóttir, odd-
viti Bjartrar framtíðar báðust undan 
því að svara fyrirspurn blaðsins um 
sinn vegna mikilla anna. Sigurjón 

Sigurðsson, formaður HK, sagðist 
ekki sjá sér fært að svara fyrirspurn 
blaðsins, þar sem „HK er íþróttafélag 
sem tekur ekki afstöðu í pólitískum 
málum.“
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Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjar-
fulltrúi Samfylkingarinnar
Almennt séð er ég 
fylgjandi frelsi í við-
skiptum og frekar á 
móti ríkiseinokun. 
Mín skoðun er sú að 
málum sé betur fyrir 
komið hjá einkaað-
ilum með þeim undantekningum 
þegar samkeppni verður ekki við 
komið svo sem í heilbrigðismálum, 
menntamálum, löggæslu ofl. þar sem 
ríkið veitir mikilvæga þjónustu sem 
borgararnir greiða fyrir með sköttum 
sínum.

Hinsvegar er ég ekki fylgjandi 
frumvarpinu eins og það er sett 
fram. Áfengi er vara sem getur valdið 
miklum skaða sé það ofnotað og 
valdið mikilli óhamingju. Það þarf 
að skoða miklu betur hvort aukin út-
breiðsla og þannig aukinn aðgangur 
hér á landi verði til þess að neysla 
aukist, sér í lagi hjá börnum og ung-
lingum.

Ég tel að það skipti miklu máli 
að  verði frumvarp sem þetta sam-
þykkt þá fylgi því vel útfærð áætlun i 
forvörnum sem ætlað verði að koma 
í veg fyrir mögulega aukna neyslu.

Willum Þór Þórsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins
1. Ég er fylgjandi 
frumvarpinu. 
2. Almennt er ég 
á þeirri skoðun 
að ríkið eigi ekki 
stunda rekstur eða 
starfsemi sem að 
getur verið í höndum markaðarins 
eða einkaaðila á markaði.  Ég sé ekki 
ástæðu fyrir því að við getum ekki 

sett þessi viðskipti í hendur einkaað-
ilum, án þess að virða samfélagslega 
ábyrgð, lýðheilsusjónarmið og eftirlit 
með aðgengi.  Þetta frumvarp er til 
þess fallið að láta á það reyna og fá 
fram upplýsingar og sjónarmið. Þá er 
það mín skoðun að í þessu geti falist 
sparnaður í húsnæði og dreifikerfi.  
Verslunin á móti tekur til sín aukin 
viðskipti og getur bætt sína fram-
leiðni, sem að mér skilst er ekki van-
þörf á.  Sparnaður á opinberu fé, lægra 
vöruverð og aukin þjónusta.
3. Forvarnir, sérstaklega með fræðslu 
og eftirlit með aðgengi, á alltaf að eiga 
sér stað.  Í frumvarpinu er lagt til að 
forvarnarsjóður verði efldur og er 
það vel.  Lagt er til að í forvarnar-
sjóð muni 5% af áfengisgjaldi renna í 
forvarnarsjóð í stað 1% áður og áætlað 
er að sjóðurinn muni fara, við gefnar 
forsendur úr 120 milljónum í 580 
milljónir.
4. Ég sé hér tækifæri til hagræðingar 
bæði í opinberum rekstri og möguleika 
til aukinnar framleiðni í verslun, sem 
á þá að koma þjóðfélaginu vel, hvort 
sem er út frá sjónarhorni skattborgar-
ans eða neytandans.  Þetta getum við 
gert með því skilyrði að við virðum 
reglur og umgengni um þessa vöru, 
forvarnir og lýðheilsusjónarmið, sem 
fyrst og síðast eiga að byggja á fræðslu 
um skaðsemi þessarar vöru.

Elín Hirst, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins
„Ég er ekki búin 
að móta mér mína 
afstöðu til frum-
varpsins enda er það 
bara á fyrstu stigum 
í þinginu.“

Birgitta Jónsdóttir, þingmaður 
Pírata
„Ég hef ekki al-
veg 100% gert upp 
hug minn, ætla að 
gera upp hug minn 
endanlega þegar ég 
er búin að hlusta 
á rök með og á 
móti útfrá þessari tilteknu útfærslu. 
Finnst furðulegt að áfengi fæst ekki í 
öllum byggðarlögum og finnst gæta 
ákveðins misræmis á milli landshluta. 
Það eru voða fínar vínbúðir í bænum 

en þetta eru óttaleg skot víðsvegar um 
land og ég sé bara engan mun á að 
flytja þetta á milli húsa.“

Hannes Strange, formaður 
Breiðabliks
1. Ég er andvígur 
því að breyta núver-
andi fyrirkomulagi 
og því, já má segja, 
að ég sé andvígur 
frumvarpinu.
2. Ég tel að núver-
andi fyrirkomulag sé betra, auðveldara 
að hafa eftirlit með því. Aðgengi í dag 
er gott - vel framsettar verslanir sem 
bjóða upp á þessa sérhæfðu þjónustu 
eru oftast staðsettar í og við fjölfarna 
verlsunarkjarna þannig að það telst 
nú ekki mikill aukasnúningur að gera 
áfengiskaup í þessum verslunum. Ég 
er ansi hræddur um að þetta geti ýtt 
undir aukna neyslu og auðveldað 
aðgengi að þessum vörum og ef það 
er minnsti vafi á því að það geri það 
þá  tel ég það vera siðferðilega skyldu 
mína sem forsvarsmaður í íþróttafé-
lagi að mæla á móti slíku. 
3. Já ég held að bæjarfélagið þyrfti að 
auka eftirlit í verslunum og stórauka 
fjármuni í forvarnir.

Árni Guðmundsson, formaður 
Foreldrasamtaka gegn áfengisaug-
lýsingum
1. Foreldrasamtök 
gegn áfengisaug-
lýsingum eru alger-
lega mótfallin sölu 
áfengis í matvöru-
verslunum.
 2. Áfengi er ekki 
matvara. Versluninni hefur gengið 
illa árum saman að höndla með 
tóbak sbr. áralangar kannanir ÍTH 
(Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnar-
fjarðar) um aðgengi barna að tóbaki í 
verslunum. Áfengisframleiðendur og 
innflytjendur virða í engu bann við 
áfengisauglýsingum og beina kröftum 
sínum sérstaklega að börnum og ung-
mennum. Að taka síðan upp svipað 
sölufyrkomulag og Danir viðhafa er 
alls ekki gott. Danir státa af þeim vafa-
sama heiðri að eiga heimsmet í ung-
lingadrykkju. Verulegur hluti starfs-
manna stórmarkaða eru ungmenni, 
eiga ungmenni að selja áfengi? For-
eldasamfélagið og samfélagið í heild 

hefur ýmis góð markmið að leiðarljósi 
varðandi uppeldi æskufólks t.d um 
vernd barna og ungmenna gangvart 
áfengi og vímuefnum. Aukin mark-
aðsvæðing áfengis gengur þvert á þau 
markmið. 
3. Vonandi verður þetta frumvarp 
ekki að lögum. Bæjarfélög eiga alger-
lega óháð þessu einstaka máli ávallt að 
sinna forvörnum og mörg hver gera 
það með ágætum. Hvað þetta frum-
varp varðar þá eru í greinargerðinni 
með frumvarpinu kaflar sem nefnast 
„Meint neikvæð áhrif á neytendur ef 
smásala á áfengi er gefin frjáls“ og 
„áhrif á neyslu“. Með öðrum orðum 
þá viðurkennir greinargerðarskrif-
ari ekki, eða veit ekki af, eða hefur 
ekki kynnt sér fjölmargar rannsóknir 
sem sýna glögglega afar neikvæðar 
afleiðingar af því sölufyrirkomulagi 
á áfengi er frumvarpið gerir ráð fyrir. 
Hér er ein rannsókn sem Félagsvís-
indadeild Stokkhólms háskóla gerði. 
Rannsókn sem ég hvet lesendur til að 
kynna sér.  http://people.su.se/~totto/
downloadable_publications/A50.pdf. 
4. Uppeldisleg markmið samfélags-
ins eins og standa vörð um æskuna 
og búa henni uppbyggilega umgjörð 
og heilbrigðar uppeldisforsendur er 
miklu mikilvægara viðfangsefni en 
áfengisala er lýtur ítrustu viðskipta-
sjónamiðum matvöruverslana. Nú-
verandi fyrirkomulag er gott, ÁTVR 
veitir bæði góða og trygga þjónustu, 
og engin ástæða til breytinga. Vel-
ferðarsjónarmið barna og ungmenna 
eiga ávallt að vera í öndvegi. Slíku er 
ekki fyrir að fara í þessu frumvarpi.

Jón Gerald Sullenberger, kaup-
maður í Kosti í Kópavogi
1. Ég hef ekki kynnt 
mér frumvarpið 
náið, en ég er fylgj-
andi því að léttvín 
og bjór séu leyfð til 
sölu í matvöruversl-
unum.
2. Ég er á móti öllum boðum og 
bönnum. Ég tel að hið opinbera beri 
skylda til að fræða og leiðbeina, en 
eigi ekki að skylda okkur til að gera 
eitt eða annað. Einstaklingur á að geta 
tekið ákvörðun sjálfur, hvort sem það 
tengist mat og drykk, hreyfingu eða 
hverju sem er. Að öðrum kosti er hið 
opinbera að taka ábyrgðina af einstak-

lingnum og ég tel það vera af hinu 
slæma. Ég tel annars að vöruúrval 
muni stórbreytast og lagast. Ég hef 
búið í Bandaríkjunum í næstum 30 ár 
og í matvöruverslunum er þetta partur 
af kúltúrnum og partur af matar-
gerðinni. Við ættum að vera orðin það 
þroskuð í dag að við getum höndlað 
þetta. Ég horfi hins vegar öðruvísi á 
sterka vínið. Við höfum fyrirmyndir 
til dæmis frá Flórída, þar sem sterkt 
vín er selt í sérstökum verslunum. 
3. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu 
að þetta verði tekið í einhverjum 
skrefum. Þannig mætti til dæmis fyrst 
um sinn hafa léttvín og bjór á sérstöku 
svæði í versluninni. Þarna verði sér-
stakt afgirt svæði og sérstakur kassi, 
þar sem manneskja afgreiðir áfengi. 
Þetta er kannski ákveðin aðlögun. 
Það gætu auðvitað orðið vandamál, 
til dæmis í sambandi við þjófnaði, ef 
þetta yrði í almennu verslunarrými. 
En svo er þetta kannski ekki ósvipað 
og tóbak, sem ekki má vera sýnilegt í 
verslunum. En ég sel ekki tóbak. Það 
hefur verið nefnt við mig. En þá erum 
það að sjálfsögðu við sjálf sem tökum 
slíkar ákvarðanir. Eins myndum við 
sjálf taka ákvörðun um hvort við 
seldum áfengi í versluninni.

4. Það er engin samkeppni á mat-
vörumarkaði á Íslandi og það veldur 
mér miklum áhyggjum. Aðföng, 
innflutnings- og dreifingarfyrirtæki 
Haga, selur allar matvörur í Bónus, 
Hagkaup, 10-11, Iceland, Skeljung 
og Kaupfélag Skagfirðinga. Þetta er 
nær algjör einokun af hálfu þessa 
fyrirtækis. Kaupás kemst ekki með 
tærnar þar sem Hagar hafa hælana. 
Eignarhaldið á þessum stærstu fyr-
irtækjum er sömuleiðis áhyggjuefni. 
Það er grafalvarlegt að samkeppnis-
yfirvöld láti þetta viðgangast. Þetta 
hefur auk þess í för með sér stöðnun í 
vöruúrvali og vöruþróun. Það er ekki 
fyrr en við komum til sögunnar, með 
eina búð, að við förum að flytja inn 
annað vöruúrval en fengist hefur á 
Íslandi. Það er alltaf flutt sú afsökun 
að þetta þurfi að vera svona stórt til 
að tryggja lágt verð og að þetta beri 
sig. Ég skora hins vegar á fólk að koma  
og bera saman verðið og vöruúrvalið 
miðað við þessar verslanir sem Hagar 
dreifa til. Ég er sannfærður um að við 
komum vel út úr þeim samanburði 
með okkar einu verslun. 

Eldfimt mál
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem frum-
varp af þessu tagi er lagt fyrir Al-
þingi. Síðast var mál af þessu tagi 
rætt í þingsölum í janúar 2009. 
Þá var bankakerfið nýhrunið og 
forgangsröðun Alþingis vakti al-
menna hneykslan. Hávær mótmæli 
sem höfðu staðið frá haustinu náðu 
hámarki og ríkisstjórn Sjálfstæð-
isflokksins og Samfylkingarinnar 
hrökklaðist frá völdum.
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Alþjóðleg kvikmynda 
hátíð í Kópavogi
Hluti hinnar Alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðar Reykjavíkur (RIFF) fer fram 
í Kópavogi. Sýningar hófust í vik-
unni og stendur hátíðin til laugar-
dagsins 4. október. Fram kemur í 
kynningu á hátíðinni að meðal 
viðburða verði sundbíó í Kópavogs-
laug, kvikmyndatónleikar í Salnum, 
bílabíó í Smáralind, einnar mínútu 
myndanámskeið í Molanum og pall-
borðsumræður leikstjóra og rithöf-
unda í Bókasafni Kópavogs. 
RIFF heldur einnig stuttmyndanám-
skeið fyrir grunnskólanemendur Kópa-
vogs í næstu viku og verður afrakstur-
inn sýndur í Smárabíó, 4. október. Þann 
dag verður einnig margt menningar-
kyns í boði í bænum. Á menningar-
torfunni verða meðal annars kvik-
myndasýningar í Héraðsskjalasafninu 
og Tónlistarsafni Íslands.

Fjölbreytt dagskrá
Í dag verður opnunarmynd hátíðar-
innar Land Ho! Sýnd í félagsaðstöðu 
eldri borgara í Gjábakka klukkan þrjú. 
Aðgangur er ókeypis. 

Myndin fjallar um tvo eldri menn frá 
Ameríku, fyrrverandi mága, sem leggja 
land undir fót og fara í hringferð um Ís-
land og lenda þar í ýmsum ævintýrum. 
Von er á aðstandendum myndarinnar 
til landsins að þessu tilefni og munu 
þeir spjalla við gesti um gerð og tilurð 
myndarinnar. 

Í kvöld verður síðan bílabíó í Smára-
lind, en aðgangseyrir er 1000 krónur 
á mann. 

Sýnd verður myndin Dumb and 
Dumber, klassísk mynd Farrely-
bræðra frá 1994. Þessi vegamynd var 
ein af þeim fyrstu á ferli Jim Carrey og 
átti þátt í að gera hann að stórstjörnu. 
Sýningin fer fram fram á annarri hæð 
bílaplansins við Smáralind við inn-
gangin að Smárabíó. Smárabíó sér um 
veitingasölu á svæðinu.

Bíófólk í pottinn
Á þriðjudag, 30. september, verður 
svo bíó í Sundlaug Kópavogs. Sund-
laugagestir þurfa aðeins að borga sig 
ofan í laugina, en bíóið verður milli 
klukkan 17 og 20. Aðstandendur há-
tíðarinnar orða það svo að „potta-
menningin“ verði tekin skrefinu 
lengra. Sýndar verða þrjár íslenskar 
stuttmyndir og Deep Blue einnar 
mínútu myndasería sem varð til í 
tengslum við Einnar mínútu mynda-
keppni RIFF, í samvinnu við The One 
Minutes og Reykjavík Bókmenntaborg 
UNESCO. Stuttmyndadagskráin verður 
flutt tvisvar. Hlé verður gert á stutt-
myndasýningum kl. 18:30 og þá hefst 
pottaspjall þar sem kvikmyndagerðar-
menn mæta í pottana og ræða allt milli 
himins og jarðar um kvikmyndagerð, 
en þetta eru Ari Eldjárn, Sigríður Soffía, 
Marínó Thorlacius og Haukur Viðar 
Alfreðsson.

Stríð og friður
Daginn eftir, 1. október, verður haldið 
myndanámskeið fyrir grunnskólanem-
endur í Bókasafni Kópavogs, milli 
klukkan 10 og 13.

Hópur 5. bekkinga í grunnskólum 
í Kópavogi fær kennslu í einnar mín-
útu myndagerð. Viktoría Guðnadóttir, 
listakona, sem hefur sérhæft sig í gerð 
einnar mínútu mynda kennir á nám-
skeiðinu. Þema námskeiðisins er stríður 
og friður og verður ungmennaráð 
UNICEF með fræðslu. Sjónum verður 
beint að stríðshrjáðum svæðum svo 
sem Gaza og Suður-Súdan og einnar 
mínútu myndir sýndir eftir börn sem 
búa á fyrrnefndum stöðum. En að-
gangur að þessu er takmarkaður, því 
aðeins geta farið sjö nemendur úr 
hverjum grunnskóla bæjarins.

Um kvöldið koma svo Sólstafir fram 
í Salnum, klukkan 19:30 og flytja tón-
list sína við kvikmyndina Hrafninn 
flýgur. Aðgangseyrir á tónleikana er 
3900 krónur.

Fimmtudagskvöldið 2. október kl. 
20, verður svo kynning á einnar mínútu 
kvikmyndagerð í Molanum í Hátúni. 
Aðgangur er ókeypis og eru allir á aldr-
inum 16-25 ára velkomnir.

Viktoría Guðnadóttir, listakona, 
mætir í Molann með það að leiðarljósi 
að fræða ungmenni um þetta örmynda-
form og kenna hvað þurfi að huga að 
við gerð slíkra mynda. Fólk er hvatt til 
að taka með sér tækjabúnað til þess 
að taka upp og klippa einnar mínútu 
mynd. Það geta verið snjallsímar, 
spjaldtölvur eða hvaðeina. Einnig má 
koma án tækja.

Fjölbreytt dagskrá 
lokadaginn
Laugardaginn 4. október verður svo 

fjölbreytt dagskrá í Kópavogi. Meðal 
annars RIFF rölt í bænum. Þá verða 
frumsýndar stuttmyndir af stutt-
myndanámskeiði RIFF í hádeginu í 
Smárabíói. Einnig verður dagskrá í 
Héraðsskjalasafninu milli klukkan 13 
og 17. Þar verða sýnd verða atriði úr 
viðtali Marteins Sigurgeirssonar við 
Sigurð Grétar Guðmundsson og Pétur 
Sveinsson um hernámsárin og fleira. 
Einnig verða upptökur sýndar frá starfi 
Vinnuskóla Kópavogs um 1985. Sérstök 
sýning um Kópavogsbíó verður opnuð í 
anddyri safnsins af þessu tilefni.

Milli klukkan 14 og 16 verða pall-
borðsumræður í Bókasafni Kópavogs 
undir yfirskriftinni „Bók verður bíó“. 
Þátttakendur eru leikstjórarnir Hilmar 
Oddsson, Guðný Halldórsdóttir, Ágúst 
Guðmundsson, Baldvin Z, Óskar Þór 
Axelsson og Ása Hjörleifsdóttir og 
rithöfundarnir Einar Kárason, Kristín 
Marja Baldursdóttir, Hallgrímur Helga-
son, Ólafur Haukur Símonarson, Ingi-
björg Reynisdóttir og Silja Hauksdóttir.

Einnig verður fjölbreytt dagskrá í 
Tónlistarsafninu, en Bjarki Sveinbjörns-
son, forstöðumaður, kynnir verkefni 
sitt um tónlistararf Íslendinga. Hann 
hefur ferðast um landið og tekið viðtöl 
um tónlist við fólk sem man tímana 
tvenna. Sýnd verður stutt heimildar-
mynd. Útskriftarverkefni Einars Jóns 
Kjartanssonar úr grafískri hönnun frá 
LHÍ verður kynnt. Það er tæknileg 
varðveisla á sýningunni um ballmenn-
ingu, sem stendur nú yfir í safninu. 
Þetta verður milli klukkan 16 og 18.

Einnig verður sérstök sýning í Mol-
anum klukkan 17. Þá verða sýndar 
keppnismyndir Gullmolans, Stutt-
myndakeppni Kópavogs sem fram fór 
í sumar. Fjölbreytt dagskrá verður til 
klukkan 19.

Fyrir utan þessa fjölbreyttu dagskrá 
verða einnar mínútu myndir sýndar af 
og til allan tímann sem hátíðn stendur, 
í Café Catalínu, Molanum og í anddyri 
sundlaugar Kópavogs.

Aðalpersónur myndarinnar Land Ho! sem sýnd verður í Gjábakka.

Sólstafir leikur undir Hrafninum.

Helgi Skúlason var eftirminnilegur í 
hlutverki sínu í Hrafninn flýgur.
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70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

50% 
afsláttur 

af flutningi á 
GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
miðað við verðskrá 

Flytjanda á allar 
þjónustustöðvar 

Flytjanda.
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Hefurðu búið erlendis?
Já bjó í Þýskalandi í eitt og hálft ár 
1987-88 við nám.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Ísland var best þá, en við þurfum að 
taka okkur á til að ná aftur þeirri stöðu.
Hver er stærsti sigur þinn?
Fæðing barnanna stendur upp úr 
þegar maður lítur til baka.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fjölskyldan, skák, golf og fótbolti.
Hver er þinn helsti kostur?
Er ábyggilega ekki dómbær um það 
sjálfur.
En galli?
Er ábyggilega ekki dómbær um það 
sjálfur.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Traðarhyrnan í Bolungarvík.
En í Kópavogi?
Golfvellirnir hjá GKG, einstaklega vel 
staðið að öllu hjá þeim klúbbi.
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik og HK !
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
354
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Simple Minds.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Lambahryggur og maltöl (samt ekki 
endilega saman!).
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Skák sem Friðrik Ólafsson vann Bent 

Larsen í Hollenskri vörn í einvígi í Sjó-
mannaskólanum árið 1956. Við bræð-
urnir fengum bókina „Við skákborðið 
í aldarfjórðung“ eftir Friðrik í jólagjöf 
frá foreldrum mínum árið 1976. Ég 
heillaðist strax af taflmennsku og frá-
sögnum Friðriks og hún hafði mikil 
áhrif á að mig langaði til að sökkva 
mér í skákina.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Aðallega á netið í dag. Beinar út-
sendingar frá skákmótum á netinu eru 
orðnar mjög vandaðar og skemmti-
legar í dag.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Bakari.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Byrjaði sem tæknimaður hjá EJS hjá 
Helga Þór Guðmundssyni. Ég tók þar 
við af nafna mínum Halldóri Grétari 
Gestssyni sem var að fara í framhalds-
nám, skemmtileg tilviljun! Núna starfa 
ég sem deildarstjóri Kerfisþjónustu 
Vodafone.
Af hverju Skákin?
Ég varð fljótt efnilegur í skák og 
fékk mjög góðan stuðning frá fólki 
í Bolungarvík. Ég las skákbækur og 
uppgötvaði hve skák er mikil list, 
en einnig vísindi. Svo gekk mér vel í 
skákmótum, ferðalög erlendis fylgdu 
og félagsskapurinn var góður. Maður 
verður ekki peningalega ríkur af skák, 

en ég myndi ráðleggja öllum sem 
skákin hentar að sökkva sér aðeins í 
þennan heillandi heim!
Ef þú værir ekki á fullu í skákinni, 
hvað tækirðu þér fyrir hendur?
Ég hef svo sem nóg annað fyrir stafni!
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Helgi Þór Guðmundsson hjá EJS í 
starfi, Birgir Leifur í golfinu og Frið-
rik Ólafs í skákinni.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Að búa öllum bæjarbúum góðar 
aðstæður til þess að lifa og dafna í 
heiðarlegu, sanngjörnu og dugandi 
samfélagi.
Að því sögðu, hvað mega bæjaryfir-
völd gera betur?
Við eigum bestu íþróttamannviki á 
Íslandi, en Íþróttaráð og Íþróttadeild 
þurfa að átta sig á að hjarta alls íþrótta-
starfs byggist á sjálfboðaliðastarfi. 
Sjálboðaliða þarf að hvetja áfram bæði 
með orðum og fjármagni. Því hvert 
hrós og króna sem fer til þeirra skilar 
bæjarbúum margföldum verðmætum 
til baka.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Með góðum vinum og fjölskyldu á 
góðum stundum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Passleg blanda af fjölskyldulífi, skák, 
golfi og fótbolta.
Leiðinlegast?
Ef eitthvað er leiðinlegt þá er bara 
skemmtilegt þegar maður er búinn 
að klára það.
Hvað er svo framundan hjá Halldóri 
Grétari Einarssyni?
Ýmis persónuleg málefni, lækka for-
gjöfina í golfi og fjölga skákstigunum.
Lífsmottó:
Sælla er að gefa en þiggja.

Halldór Grétar Einarsson, deildarstjóri kerfisþjónustu Vodafone og for-
maður Skákdeildar Breiðabliks, gerir ekki upp á milli Blikanna og HK 
þegar hann er spurður um eftirlætis íþróttafélag. Hann er Bolvíkingur 
að uppruna, en nú rótgróinn Kópavogsbúi. Hann á þrjú börn með konu 
sinni Önnu Sigríði Brynjarsdóttur, stærðfræðikennara í FG. Hann ætl-
aði að verða bakari þegar hann yrði stór, en hlutirnir tóku aðra stefnu. 
Hann hvetur fólk til að glíma við skákina, enda þótt enginn verðir ríkur 
í peningum, þá sé skákin heillandi heimur. Halldór Grétar Einarsson er í 
yfirheyrslunni að þessu sinni. 
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Tandurhreinn þvottur með Bosch þvottavél!

Opið virka daga 
frá kl. 11 - 18 

og á laugardögum 
frá kl. 11 - 16.

Þvottavél Þvottavél
WAB24166SN

WAS32365SN

Tekur mest 6 kg. 
Hámarksvinduhraði 
1200 sn./mín. 
Stórt lúguop (30 sm), 
165° opnun.

Tekur mest 8 kg. 
Hámarksvinduhraði 
1600 sn./mín. 
Hljóðlátur, kolalaus 
mótor. 10 ára ábyrgð 
á mótor. 

Tilboðsverð: Tilboðsverð:

Fullt verð: 109.900 kr. Fullt verð: 199.900 kr.

79.900 159.900kr. kr.

FRÁBÆRT
VERÐ!

Halldór Grétar Einarsson:

Ætlar að fjölga skákstigunum

Fjölskyldan á Ítalíu í sumar. Halldór Grétar er staddur hinum megin við mynda-
vélina.

Halldór Grétar ásamt Vigni Vatnar Stefánssyni, 11 ára nemanda úr Hörðu-
vallaskóla, sem tekur við verðlaunum á Meistaramóti Breiðabliks í skák. Vignir 
teflir nú á Heimsmeistaramóti barna í S-Afríku, í flokki 12 ára og gerir atlögu 
að heimsmeistaratitlinum.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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ÚRVAL AF SNYRTI- OG HREINLÆTISVÖRUM

Adidas Deep Energy 
og Ice Dive svitalyktareyðir

Dove handsápa
2 í pk.

Bead Head
batasjampó/hárnæring

Bead Head
silkikrem fyrir hár

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

298 2998 kr.
stk.

Batiste 
þurrsjampó

498kr.
stk.

WC pappír
12 rúllur

598 kr.kr. 398 stk.
kr. 2998 kr.

stk.

BLEIUTILBOÐ
Nýttu tækifærið og nældu þér 

í Pampers bleiur á frábæru verði!

PAMPERS ORIGINAL SIMPLY DRY
BLEIUR

2098
kr. pk.

LÆKKAÐ
VERÐ!


