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Oddvitar meirihlutaflokkanna vildu ekki hitta fulltrúa SfK:

Kjaradeilan á viðkvæmu stigi
Framganga og viðhorf Kópavogs-

bæjar til SfK hefur ekki verið til að 
bæta stöðuna,“ segir Jófríður Hanna 

Sigfúsdóttir, formaður Starfsmannafélags 
Kópavogs. 

Hún segir að hvorki bæjarstjórinn, 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, né oddviti 
Bjartrar framtíðar hafi viljað hitta fulltrúa 
starfsmannafélagsins. SfK vildi fund til 
að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

Theódóra Þorsteinsdóttir, oddviti Bf 
segist fylgjast vel með deilunni, sem sé 
á viðkvæmu stigi. „Ég tel ekki æskilegt 
að stjórnmálaflokkur sé að ræða við SfK 
þegar bæjarfélagið hefur veitt Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga umboð til kjara-
samningagerðar.“ 

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, bætir 
við: „Samkvæmt lögum um vinnudeilur 
stýrir ríkissáttasemjari viðræðum aðila 

og því geta ekki átt sér stað viðræður milli 
aðila nema við hans borð.“ Hann tekur 
einnig fram „að ég trúi því og vona að 
samninganefndirnar nái saman“.

SfK hefur átt í deilu við bæinn og höfðu 
félagsmenn samþykkt verkfallsaðgerðir 
sem hefðu getað lamað þjónustu Kópa-
vogsbæjar. Tilkynnt var um miðja viku að 
aðgerðum hefði verið frestað. 

Sjá bls. 2.

Turninn rís í fjarska. Umfangsmiklar byggingaframkvæmdir hafa verið í Smáranum og er nýja turnbyggingin komin langt á veg.
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Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur. 
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK  
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Prjóna- og handavinnuklúbbur Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 17-19. Komdu í 
Listvang á 3. hæð og vertu með í skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni! 
Prjóna- og handavinnuklúbbur
Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 17-
19. Komdu í Listvang á 3. hæð og vertu með í 
skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni! 

„Svikamylla kommúnista“
Sýnir þetta betur en allt annað hví-

líkur endemis skrípaleikur allt 
athæfi kommúnista er, ætlað til þess 
eins að tefja hið sjálfsagða réttindamál 
íbúanna, að hreppurinn fái kaupstaðar-
réttindi,“ sagði í frétt Morgunblaðsins 
í apríl 1955, þar sem fjallað var um 

íbúakosningu um sameiningu við 
Reykjavík, ellegar að Kópavogur fengi 
full kaupstaðarréttindi. Og áfram hélt 
Mogginn: „Er því eina leiðin fyrir fram-
farasinnaða menn í Kópavogi sem vilja 
vöxt og viðgang sveitarfélags síns að 
svara þessu fádæma hneyksli komm-

únista með því að sitja heima við þessa 
skrípakosningu.“ 

Þetta mál er rifjað upp og litið er á 
nokkrar fréttir úr blöðum frá þessum 
tíma. Þar kom meðal annars fram að 
um haustið þetta sama ár, þegar kosið 
var til bæjarstjórnar í fyrsta sinn, að eitt 
helsta stefnumál Sjálfstæðisflokksins 
var sameining við Reykjavík. Sjá bls. 12. 

Starfsmannafélag Kópavogs frestaði boðuðum verkfallsaðgerðum:

Neituðu að hitta starfsmenn
Framganga og viðhorf Kópavogs-

bæjar til Sfk hefur ekki verið 
til að bæta stöðuna. T.d. neit-

aði meirihluti D – lista í bæjarstjórn 
Kópavogs að hitta stjórn SfK til að hún 
gæti komið sínum sjónarmiðum á fram-
færi. Einnig var reynt að fá fundi með 
fulltrúum hins listans í meirihlutanum, 
Bjartrar framtíðar en hann guggnaði 
á því að hitta okkur líka. Bæjarstjóri 
Kópavogs vildi heldur ekki hitta stjórn 
SfK ásamt formanni BSRB til að fara 
yfir málin,“ segir Jófríður Hanna Sig-
fúsdóttir, formaður Starfsmannafélags 
Kópavogs í samtali við blaðið.

Hún segir að bæjaryfirvöld hafi vísað 
til þess að Samband sveitarfélaga færi 
með fullnaðarumboð til samninga 
fyrir hönd bæjarins. „Sem vissulega er 
rétt, en hvers vegna ekki heyra báðar 

hliðar málsins, ég velti því fyrir mér 
hver ástæðan er.“ 

Tilbúinn í  
9 prósenta hækkun
„Ég hef ítrekað að Kópavogsbær vill 
undirrita þann kjarasamning sem 
önnur sveitarfélög hafa gert og munu 
skila allt að 9% launahækkun á einu ári. 
Bæjarstjórnin hefur falið Sambandi ís-
lenskra sveitarfélaga samningsumboðið 
en Sfk vísaði málinu til ríkissáttasemjara 
og þar með ákvað starfsmannafélagið að 
ágreiningurinn skyldi leystur við það 
borð. Samkvæmt lögum um vinnudeilur 
stýrir ríkissáttasemjari viðræðum aðila 
og því geta ekki átt sér stað viðræður 
milli aðila nema við hans borð,“ segir 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri og 
oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi. 

Theódóra Þorsteinsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar staðfestir að full-
trúar flokksins hafi ekki vilað hitta 
SfK á fundi. „Ég tel ekki æskilegt að 
stjórnmálaflokkur sé að ræða við SfK 
þegar bæjarfélagið hefur veitt Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga umboð til 
kjarasamningagerðar. Ég tel að það gæti 
truflað það ferli og eiginlega óæski-
legt. Á meðan samningsumboðið er 
hjá Sambandinu þá sjá þeir algjörlega 
um samninga fyrir sveitarfélagið. Við 
verðum að virða þær leikreglur.“ Hún 
segist annars fylgjast vel með kjara-
deilunni. „Og þykir auðvitað mjög 
miður hvernig hún hefur þróast. Efn-
islega þá vil ég ekki tjá mig um deiluna 
því samningaviðræður eru enn í fullum 
gangi milli aðila og málið því á við-
kvæmu stigi.“

Sérkröfur til SfK
Starfsmannafélagið hefur um margra 
mánaða skeið átt í kjaradeilu við bæ-
inn og höfðu félagsmenn samþykkt að 
fara í aðgerðir síðar í þessum mánuði. 
Tilkynnt var um miðja viku að að-
gerðunum hefði verið frestað.

Jófríður segir að öll önnur aðildar-
félög BSRB hafi samið um sömu eða 
sambærilegar breytingar á kjarasamn-
ingi fyrr á árinu, „en hjá SfK var gerð 
krafa um að tekið út veigamikið atriði 
sem fullljóst var að þarnaðist lengi tíma. 
Kópavogsbær hefur haldið því fram að 
umrætt ákvæði sé ekki að finna í neinum 
öðrum kjarasamningum á landinu. 
Sú fullyrðing er röng,“ segir Jófríður 
og segir að til dæmis ríkið og Reykja-
víkurborg hafi samið um slík réttindi. 
„Með afstöðu sinni vill Kópavogsbær 

ekki tryggja jafnræði óháð stéttarfélags-
aðild og er vandséð hvernig það muni 
ekki hafa áhrif á stéttarfélagsaðild starfs-
manna. Það hefur óhjákvæmilega áhrif á 
félagafrelsi þeirra. Áhrif þessarar afstöðu 
Kópavogsbæjar eru þau,  að rúmlega 
1000 félagsmenn SfK hafa ekki fengið 
sömu launahækkarnir og aðrir starfs-
menn sveitarfélaga,“ segir Jófríður. 

Hins vegar hafi háskólamenn í SfK 
fenigð launahækkanir vegna háskóla-
bókunarinnar. Það tryggi jafnræði í 
launum þar til næst verði samið. 

„Af þessum sökum er vandséð hvert 
mikilvægi þess að háskólabókunin verði 
felld brott úr kjarasamningi nú, eða af-
hverju umræða um það hefði ekki getað 
átt sér stað við gerð næsta kjarasamnings 
þegar heildarendurskoðun samninga á 
sér stað.“ 

Áhyggjur kaupmanna vegna frumvarps um sölu áfengis í matvöruverslunum: 

Ráðandi aðilar geta stýrt framboðinu
Ég er í sjálfu sér ekki viss um að 

það sé heppilegt skref að færa 
áfengið inn í kjörbúðirnar, mér 

þykir það mjög tvíbent. Við munum 
hins vegar eflaust selja þessa vöru ef 
til þess kemur,“ segir Sveinn Sigur-
bergsson, verslunarstjóri Fjarðarkaupa 
í Hafnarfirði. Hann bætir því við að 
hann telji að ÁTVR sinni áfengissölu 
vel „og er ekkert viss um að það verði 
þjóðinni til framdráttar að auðvelda að-
gengi að áfengi, ekkert frekar en öðrum 
vímugjöfum. Ég held líka að það gæti 
leitt til þess að ráðandi aðilar á matvöru-

markaði stýrðu framboðinu þannig að 
drægi úr vöruúrvali. Við hefðum þá úr 
enn færri tegundum að velja. Ég er ekki 
viss um að fólk vilji það,“ segir Sveinn 
Sigurbergsson í Fjarðarkaupum. 

Jón Gerald Sullenberger, kaupmaður 
í Kosti í Kópavogi, segist vera fylgjandi 
því að bjór og vín verði á boðstólum 
í matvöruverslunum, en hann vill að 
sterkt áfengi verði selt í sérverslunum. 

Finnur Árnason, forstjóri Haga, sem 
meðal annars eiga verslanir Bónus og 
Hagkaupa, hefur í fréttum lýst yfir 
stuðningi við frumvarp Vilhjálms Árna-

sonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins 
og fleiri. 

Sterkt afgreitt yfir borð
Í frumvarpinu er meðal annars gert 
ráð fyrir að ríkið hætti áfengissölu með 
öllu, ÁTVR verði TVR, tóbaksverslun 
ríkisins. Gert er ráð fyrir því í frum-
varpinu að áfengi verði selt í matvöru-
verslunum, en ekki annars staðar. Sterkt 
áfengi verði hins vegar afmarkað frá 
öðru áfengi og aðeins afgreitt yfir búðar-
borð. Afgreiðslufólk verði að hafa náð 
18 ára aldri, en áfengiskaupaaldur verði 

áfram 20 ár. Þess má geta að í greinar-
gerð með frumvarpinu eru verslanir 
Bónuss nefndar sex sinnum og Hag-
kaupa tvisvar. Kaupás sem er eigandi 
Krónunnar og Nótatúns er nefndur einu 
sinni og Samkaup sem meðal annars 
reka Nettó eru einu sinni nefnd. 

„Engin samkeppni“
Jón Gerald viðrar eins og Sveinn 
áhyggjur af markaðsstöðunni á mat-
vörumarkaði. „Það er engin samkeppni 
á matvörumarkaði á Íslandi og það 
veldur mér miklum áhyggjum. Að-

föng, innflutnings- og dreifingar-
fyrirtæki Haga, selur allar matvörur 
í Bónus, Hagkaup, 10-11, Iceland, 
Skeljung og Kaupfélag Skagfirðinga. 
Þetta er nær algjör einokun af hálfu 
þessa fyrirtækis. Kaupás [eigandi Nóa-
túns og Krónunnar] kemst ekki með 
tærnar þar sem Hagar hafa hælana. 
Eignarhaldið á þessum stærstu fyrir-
tækjum er sömuleiðis áhyggjuefni. Það 
er grafalvarlegt að samkeppnisyfirvöld 
láti þetta viðgangast. Þetta hefur auk 
þess í för með sér stöðnun í vöruúrvali 
og vöruþróun.“ 

Fram hefur komið hér í blaðinu að 
samanlögð markaðshlutdeild verslana 
Haga og Kaupáss á matvörumarkaði 
á höfuðborgarsvæðinu er í kringum 
80 prósent. 

Jazz og blúshátíð í Kópavogi
Fremstu hljóðfæraleikarar lands-

ins koma saman næstu helgi á 
tvennum tónleikum Jazz- og 

blúshátíðar í Kópavogi. 
Fram kemur í fréttatilkynningu 

frá bænum að á föstudag verða tón-
leikar með Guitar Islandico. Hljóm-
sveitin hefur gert garðinn frægan 
með skemmtilegum útsendingum á 
íslenskum þjóðlögum. Tríóið skipa 
Gunnar Þórðarson (gítar), Björn 

Thoroddsen (gítar) og Jón Rafnsson 
(kontrabassi). 

Á laugardag spila spilar svo Icelandic 
All Star Jazzband í Salnum. Sveitin er 
skipuð jazzleikurum sem hlotið hafa 
víðarkenningu víða. Í henni eru: Sig-
urður Flosason (saxófónn), Tómas R. 
Einarsson, (kontrabassi), Einar Valur 
Scheving (trommur), Kjartan Valde-
marsson (píanó) og Björn Thoroddsen 
(gítar). 

Jazz- og blúshátíð Kópavogs 
hófst liðna helga þegar þegar Björn 
Thoroddsen gítarleikari hélt um 20 
mínútna tónleika í heimahúsum í 
Kópavogi. Bæjarbúar gátu sótt um 
að fá tónleikana heim til sín, en þeir 
voru haldnir á föstudags- og laugar-
dagskvöld. Þá eru í vikunni tónleikar 
í Gullsmára, félagsmiðstöð aldraðra, 
í Molanum ungmennahúsi og í Snæ-
landsskóla. 

Sunnuhlíð leitar enn til Kópavogsbæjar
Stjórnendur hjúkrunarheimilisins 

Sunnuhlíðar biðja Kópavogsbæ 
um að kaupa húsnæði samtak-

anna og taka við rekstri heimilisins 
frá áramótum. Að öðrum kosti er 
Kópavogsbæ boðið húsnæði heimil-
isins til sölu, geng fullnaðaruppgjöri 
á skuldum. 

Hafni bærinn þessum málaleitunum, 
hyggst Sunnuhlíð leita til ríkisins. Þetta 

kemur fram í erindi Þóru Þórarins-
dóttur, stjórnarformanns Sunnuhliðar 
til Kópavogsbæjar. 

Skuldir vegna rekstrar Sunnuhlíðar 
námu hátt í 470 milljónum króna sam-
kvæmt uppgjöri síðasta árs og hafa þær 
farið vaxandi. 

Bæjarráð Kópavogs hefur lagt 
áherslu á að finna lausn á rekstrarvanda 
heimilisins. 

Ríkið tók yfir rekstur Sunnuhlíðar í 
desmeber í fyrra. 

Sunnuhlíð er sjálfseignarstofnun 
sem var sett á fót árið 1979 af níu 
klúbbum og félögum í Kópavogi en 
heimilið sjálft tók til starfa árið 1982. Á 
heimilinu eru 73 hjúkrunarrými og 18 
dagdvalarrými. Sunnuhlíðarsamtökin 
reka einnig rúmlega 100 íbúðir fyrir 
aldraða, í aðskildum rekstri. 



Thin Crust-botninn okkar er ljúffengur, stökkur og brakandi léttur. 

Pizzur með Thin Crust-botni henta alveg sérstaklega vel fyrir partíið 

því þær eru skornar í minni sneiðar, þvert og endilangt.

�in Crust-botninn er 0,3 cm þykkur

  OFURÞUNNAR, PARTÍVÆNAR OG SKEMMTILEGA SKORNAR PIZZUR

BRAKANDI BOTN FRÁ DOMINO’S

BAHAMAS: Skinka, ananas, beikon og aukaostur
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Opnunartími sundlauga 
Það eru mikil lífsgæði sem fel-

ast í aðgengi almennings að 
upphituðum sundlaugum árið 

um kring gegn sanngjörnu gjaldi, þar 
með talið hér í voginum sem kenndur 
er við kópa. 

Undirritaður sækir sundlaugarnar 
í Kópavogi reglulega, til slökunar 
sem og líkamlegra heilsubóta allan 
ársins hring, þar hittir hann jafnan 
fyrir elskulegt og gott viðmót starfs-
manna lauganna.

Fátt er betra en að byrja virkan dag 
á heimsókn í Salarlaugina á opnunar-
tíma, taka aðeins á því í ræktinni og í 
framhaldi  dvelja um stund í heitum 
og rúmgóðum pottum,  láta hugann 
reika áður en haldið af stað í eril-
saman dag.

Um helgar eru laugarnar sóttar með 
barnabörum með öðrum áherslum.

Það truflar mig alltaf svolítið þegar 
ég heimsæki okkar góðu sundlaugar 
að sjá uppi um alla veggi auglýstan 

lokunartíma,  þetta á sérstaklega við 
þegar Páskar og föstu frídagarnir 
nálgast á vorin.

Sveitarfélög  og þ.m.t.  Kópavogs-
bær  ættu að kappkosta að rýmka 
opnunartímann á frídögum almenn-
ings,  eins og kostur er, þar sem fátt er 
betra og fjölskylduvænna en að heim-
sækja sundlaugarnar á þeim dögum.     

Taflan hér að neðan sýnir að 
Kópavogsbúar sjá sig knúinna til að 
leita í önnur nágranna sveitarfélög 
ef þeir ætla að sækja sundlaugar á 
almennum frídögum.   Það er lítil 

huggun í því að hafa aðra laugina 
opna eins gert er yfir Páska,  örtröð 
er þá daginn út í lauginni sem opin 
er og heimsóknin miður ánægjuleg.  

Ég hef ritað og rætt málið við Ár-

mann Kr. Ólafsson bæjarstjórann 
okkar ágæta, sem og Jón Júlíusson 
íþróttafulltrúa, og tóku þeir báðir 
málinu ágætlega og voru áhugasamir 
um breytingar í opnunar átt, en báru 
fyrir sig kostnaði.

Ég mun glaður greiða fyrir hóf-
lega hækkun á árskorti ef það tryggir 
aukinn opnunartíma og einnig mætti 
hafa staka gjaldið hærra á rauðu 
dögunum.

Að lokum skora ég á okkar ágætu 
bæjaryfirvöld að beita sér fyrir 
fjölgun opnunar daga í báðum sund-
laugunum okkar, sem er skref í að 
gera bæinn okkar góða enn betri.

Með sund-kveðju

UT-stefnumótun Kópavogsbæjar:

Barn síns tíma?
Upplýsingatækni og tölvumál 

eru á dagskrá. Um þessar 
mundir er verið að dreifa 

spjaldtölvum í leikskóla Kópavogs-
bæjar og von er á fleiri tölvum á 
grunnskólastigið. Það er mikilvægt 
með tilliti til þess að læsi og lesskiln-
ing fer hrakandi og margir kostir hafa 
opnast hvað varðar kennsluhætti með 
tölvum.

Skoðum þá stefnu sem nú er í gildi:
 Metnaðarfull áætlun og 

stefnumótun var kynnt í árslok 2012 * 
og var gerð til fimm ára. Áætlunin er 
því enn í gangi og hlýtur að koma við 
spjaldtölvuvæðingu grunnskólanna.

Í kaflanum um hlutverk segir:
„Stuðlað skal að fjölbreyttum 

vinnubrögðum og nemendum veitt 
jöfn tækifæri til að afla sér þekk-
ingar og upplýsinga og tækifæri til að 
miðla þeim á skapandi og gagnrýninn 
hátt. Til þess að svo geti orðið þurfa 
kennarar að hafa góða þekkingu á 
upplýsingatækni og aðgang að tækja-
búnaði sem uppfyllir þær kröfur sem 
gerðar eru á hverjum tíma.“

Nú eru liðin tæp tvö ár frá því að 
þetta markmið var sett. Eins og ég sé 
stöðuna þá hefur harla lítið gerst og 
seint miðar.

Eftirlitshlutverkið er hjá skólanefnd 
og þar hef ég hvatt til skoðunar 
á þessum málum enda stendur í 
stefnumótuninni:

Grunnskóladeild, í umboði 
skólanefndar, sér um mat og eftirlit 
með skólastarfi í sveitarfélaginu. 

Það felur í sér að fylgst er með hvort 
stefnu Kópavogsbæjar í upplýsinga-
tækni sé framfylgt.

Engin matsskýrsla hefur litið dags-
ins ljós og því erfitt að átta sig á því 
hvort stefnunni hafi verið framfylgt.

En þá er komið að þeim hluta sem 
einna helst hefur dregist aftur úr:

Hingað til hefur reglan verið sú 
að grunnskólar hafa fengið úthlutað 
einni tölvu (hér eftir nefnd einka-
tölva) fyrir hverja 5 nemendur. 
Skólunum hefur síðan verið frjálst 
að ráðstafa einkatölvum að eigin 
vild og gátu þeir ákveðið hve margar 
þeirra voru notaðar í kennslu og hve 
margar voru notaðar í innra starf. 
Úthlutun kostnaðar hefur síðan verið 
þannig að allur tölvukostnaður Kópa-
vogsbæjar hefur verið settur saman í 
eina upphæð og þeirri upphæð hefur 
verið deilt jafn á milli allra einkatölva 
í kerfinu.

Ef 400 nemenda skóli er tekinn 
þá er hann með 80 tölvur, meðtalið 
tölvur kennara og stjórnun. Sam-
kvæmt þessu eru allt að 12 nemendur 
um hverja tölvu. Menn vildu stiga 
varlega til jarðar enda sveitarfélagið 
enn að jafna sig eftir Hrun.:

Með tilliti til stöðu fjárhags okkar 
sveitarfélags þá er lagt til að byrja 
varlega í að bæta tölvukost skólanna. 
Halda okkur við eina einkatölvu/
spjaldtölvu á hverja 5 nemendur en 
leyfa skólunum að velja um mismun-
andi búnað eftir því sem hentar þeim 
best. Einnig þurfum við nú að huga 

að endurnýjun einkatölva.
Að þessu eru skólarnir bundnir 

enda segir:
Skólinn yrði bundinn af ákvörðun 

sinni næstu 5 árin. Þetta þýðir að 
skóli sem velur sér ákveðinn búnað 
árið 2013 þarf að gera ráð fyrir að 
nota hann fram til ársins 2018. UT 
deild mun hugsanlega bjóða upp á 
fleiri valkosti síðar og reikna út raun-
kostnað vegna þeirra.

Það er því ljóst að verk er að vinna. 
Spjaldtölvan er komin til að vera og 
kennsluhættir breytast hratt vegna 
þessa. En sá hængur er að hver skóli 
getur ekki bætt við tölvukost skól-
ans hvort sem um er að ræða gamlar 
tölvur eða nýjar, viðmiðið 5 tölvur 
stendur. 

Mikilvægt er að reiknað verði upp 
á nýtt, og gert ráð fjölgun tölva  á 
nemenda strax á nýju fjárhagsári.

Mikilvægt er að forgangsraða í hag 
skólanna. Skila því fjármagni sem  
skorið var í Hruninu.

*http://www.kopavogur.is/media/
pdf/Stefna-upplysingataekni-i-grunn-
skolum.pdf 
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Höfundur er
Gísli Baldvinsson

fulltrúi Vinstri grænna og félags-
hyggjufólks í skólanefnd

Valdatíð forsætisráðherrans var enn mæld í dögum, þegar hann stakk 
niður penna og byrjaði að væla undan „loftárásum“. Þetta hefur verið 
gegnumgangandi siður, ekki bara hjá ráðherranum, heldur einnig öðrum 

stjórnmálamönnum og valdafólki. 

Í dag rifjum við upp frásagnir nokkurra blaða af kosningum í Kópavogi um 
sameiningu við Reykjavík, frá árinu 1955. Tónninn í fréttunum er nokkuð frá-
brugðinn því sem við eigum að venjast nú um stundir. Enda er það svo að sé 
hreyft við gagnrýni í fréttum nú til dags, að þá eru blaða- og fréttamenn oftar en 
ekki sakaðir um hlutdrægni, herferðir, einelti, lygar eða loftárásir. Stundum fyrir 
þær sakir einar að birta staðreyndir.

Íslenskir fjölmiðlar nútímans eru um margt fátækir og oft gagnrýndir fyrir linku 
og kranablaðamennsku. Allir eiga þeir þó sína spretti annað veifið. En víst má telja 
að valdafólk sem kvartar undan sjálfsagðri og hversdagslegri umfjöllun veikburða 
nútímafjölmiðla, entist ekki lengi væri skrifað með þeim hætti sem áður tíðkaðist.

***

Utanríkisráðherra, Gunnar Bragi Sveinsson, lýsti því yfir í vikunni að Ísland styddi 
aðgerðir gegn samtökunum Íslamska ríkinu. Þau hafa farið með grimmdarverkum 
um Írak og víðar, eins og fram hefur komið í fréttum. Þrátt fyrir það hljótum við að 
spyrja hvort farsælt sé að fljúga þarna yfir og varpa sprengjum á fólk. Aðgerðirnar 
svokallaðar hingað til hafa falist í því. Ekki er annað heyra en að þessi samtök 
séu í fullu fjöri, þrátt fyrir tvö þúsund sprengjuleiðangra Bandaríkjamanna, 
Breta, Dana og fleiri. Þetta þykir ekki duga og eru raddir um landhernað þegar 
byrjaðar að heyrast.

Fleiri verða fyrir sprengjum en illmenni. Innviðir, vegir, lagnir, raflínur og hús, 
eru líka lögð í rúst. Venjulegt fólk er drepið og slasað. Þau standa eftir vatnslaus 
og rafmagnslaus á vergangi. Allslaus og vonlaus. Um þetta eru fleiri dæmi en tölu 
verður komið á í fljótu bragði í hernaði vestrænna ríkja í fjarlægum heimshlutum 
undanfarin ár.

Einhvern veginn urðu þessi íslömsku bókstafstrúarsamtök til. Þau hafa fengið 
að blómstra án þess að nokkurt hinna valdamiklu ríkja með öllu sínu eftirliti og 
leyniþjónustum hafi hreyft litla fingur. En eins og upp úr þurru eru þau orðin 
alvarleg ógn við öll vesturlönd.

Spyrja má: Hvar fá samtökin peninga? Í Speglinum, fréttaþætti Ríkisútvarpsins, 
var nýlega greint frá því að þau hefðu núorðið tekjur af olíusölu, auk þess sem 
ýmsir aðilar hefðu mokað í þau fé um langa hríð og margir geri enn. 

Í framhaldi má spyrja. Væri ef til vill farsælla, í baráttunni gegn þessum sam-
tökum, að beina henni í þann farveg að skrúfa fyrir peningana og hætta að kaupa 
af þeim olíu? 

Hvað er unnið með því að beita heila þjóð, milljónir manna, ennþá meiri terror en 
hún upplifir þegar af hendi þessara ömurlegu samtaka? Hvert getur verið mark-
miðið með slíkum aðgerðum? Að auka lífsgæði, ævilengd og hamingju íbúanna? 
Bæta innviði samfélagsins? Getur það verið, þegar hvort tveggja er sprengt í tætlur?

Blasir ekki við að það þarf að reyna eitthvað annað fyrst? Hlutverk Íslands hlýtur 
að vera að beita sér fyrir friðsamlegum lausnum.

Ingimar Karl Helgason

Loftárásir

Höfundur er
Theodór Brynjólfsson

Leiðari

Bugltónleikarnir framundan
Þann 13. nóvember n.k. verða 

haldnir hinir árlegu Bugltón-
leikar í Grafarvogskirkju. 

Þetta er í 12. skiptið sem Lions-
klúbburinn Fjörgyn stendur fyrir 
slíkum tónleikum til styrktar Barna 
og unglingageðdeld Landspítal-
ans. Um mikla tónlistarveislu er 

að ræða, segir í fréttatilkynningu, 
þar sem fjöldi landskunnra tón-
listarmanna hefur ávallt gefið alla 
sína vinnu og gert tónleikana að 
veruleika öll þessi ár. Að þessu sinni 
kemur fram úrvalslið sem endra 
nær og má þar nefna m.a. Ragga 
Bjarna, Friðrik Ómar, Matta og 

Jógvan, Voices Masculorum, Pál 
Rósinkranz og Margréti Eir, KK, 
Bergþór Pálsson, Gissur Pál, Reg-
inu Ósk, Guðrúnu Gunnarsdóttur, 
Guðrúnu Árný Karlsdóttur, Krist-
ján Jóhannsson og Karlakór Reykja-
víkur. Hægt verður að nálgast miða 
m.a. á Midi.is. 



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 

lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

ORMSSON HEFUR AFNUMIÐ VÖRUGJÖLD 
Í ÖLLUM VERSLUNUM SÍNUM FYRSTIR ALLRA

LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p 
Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, 
tónlist · Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

UE 32/40/48H5005

40"=  NÚ: 111.920
ÁÐUR: 139.900

48"=  NÚ: 151.920
ÁÐUR: 189.900

32"=  NÚ: 87.920
ÁÐUR: 109.900

2014/2015 módel

Skjár: Micro Dimming fyrir betri svartann lit · AllShare: Auðvelt að streyma frá öðrum raftækjum í Smart TV · Betri örgjörvi: 
Quad Core tryggir frábært viðmót í Smart TV · Sérstakt Football Mode sem gerir íþróttaviðburði líflegri · Endalaust úrval af 
frábærum forritum í Smart Hub · USB upptaka og afspilun · Tvenn þrívíddargleraugu fylgja með og tvær góðar fjarstýringar · 
Hægt að stýra afruglara með sjónvarpsfjarstýringu · Gervihnatta móttakari

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p 
· 3D · SMART TV 

UE 40/48/55H6675

48"=  NÚ: 231.920
ÁÐUR: 289.900

55"=  NÚ: 295.920
ÁÐUR: 369.900

40"=  NÚ: 183.920
ÁÐUR: 229.900

LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 1920x1080p 
SMART TV · CURVED 

UE 46/55/65H8005

55"=  NÚ: 511.920
ÁÐUR: 639.900

65"=  NÚ: 719.920
ÁÐUR: 899.900

46"=  NÚ: 399.920
ÁÐUR: 499.900

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt 
að afnema þessi gjöld nú þegar. Fólk þarf því ekki að bíða eftir nýju ári til 

að gera hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í verslanir 
ORMSSON um allt land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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Ný menningarstefna í bígerð
„Já, hér er í gildi menningarstefna sem er margra ára gömul en í þessum 
töluðu orðum er verið að vinna að mótun nýrrar stefnu. Sú vinna hófst 
í sumar og vonandi tekst að klára hana í nóvember eða desember.“ segir 
Arna Schram, forstöðumaður Listhúss Kópavogsbæjar. Listhúsið fer með 
umboð bæjarstjórnar til að sjá um málefni menningarstofnana bæjar-
ins; Gerðarsafns, Tónlistarhúss Kópavogs, Bókasafns Kópavogs, Héraðs-
skjalasafnsins og Náttúrufræðistofu Kópavogs. Arna segir það í höndum 
lista –og menningarráðs, ásamt bæjarstjórn, að samþykkja endanlega 
útgáfu menningarstefnunnar en hún sé einskonar vegvísir þeirra sem vinna 
að menningarmálum í bænum. Hún telur þörf fyrir skýrari stefnu og sýn í 
menningarmálum auk þess sem mikilvægt sé að átta sig á þeirri sérstöðu 
sem er þegar fyrir hendi. Meðal þess sem unnið er að í stefnumótunarvinnu 
fyrir nýja menningarstefnu er að forgangsraða, skoða hvað vel er gert og 
hvernig megi gera enn betur. 

Aukið fjármagn  
til menningar á ný
Aðspurð hvernig menningin hafi þró-
ast í Kópavogi á undanförnum árum 
segir Arna bæinn hafa sinnt menn-

ingarmálum af metnaði sem best sjáist 
á myndarlegum húsum sem reist hafa 
verið undir hina ýmsu fræði –og list-
greinar á Borgarholtinu. Menningar-
mál hafi þó ekki verið undanskilin í 

niðurskurði árin eftir hrun og hafi 
meðal annars þrjár stöður í yfirstjórn 
menningarmála verið lagðar niður og 
framlög til Kópavogsdaga og menn-
ingarhátíðar Kópavogsbæjar verið 
strikuð út af fjárhagsáætlun. Ákveðið 
hafi verið að halda Kópavogsdaga 
áfram hátíðlega en fyrir afar lítið 
fjármagn. „Því er ekki að neita að 
niðurskurðurinn hefur auðvitað haft 
sín áhrif á málaflokkinn hér í bæ, en 
það er ekki þar með sagt að þau áhrif 
séu endilega slæm í sjálfu sér þegar til 
lengri tíma er litið því það getur líka 
verið ágætt að fá áminningu um að 
ekkert er sjálfgefið í þessum efnum 
og að stundum þurfi einfaldlega að 
stokka upp á nýtt.“ Síðastliðið vor 
ákvað lista –og menningarráð að láta 

meira fé renna til hátíðarinnar sem 
Arna segir ákveðna yfirlýsingu um 
að nú eigi að gera menningarstarf-
semi aftur hærra undir höfði. Einnig 
hafi ákvörðun bæjarstjórnar um að 
skapa starf hennar, sem hún hefur 
gegnt síðan í mars, verið merki um 
aukið svigrúm. Þá megi líta svo á að 
nýleg vegglistaverk í Hamrabrekkunni, 
eftir Kristínu Þorláksdóttur og Guido 
Van Helten séu merki um að gera eigi 
listina sýnilegri í bænum og færa hana 
meira út í almenningsrými í hinum 
stóra bæ sem Kópavogur er. 

Sérsniðin RIFF dagskrá
Nýverið tók bærinn þátt í alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni RIFF í fyrsta sinn. 
Arna segir að þegar Reykjavíkurborg 
hafi neitað að styrkja RIFF á sínum 
tíma hafi kviknað hugmynd að sam-
starfi. Ákveðið var að veita RIFF styrk 
úr lista- og menningarsjóði gegn því 

að dagskráin yrði sniðin að menn-
ingarhúsum Kópavogs. „Til að gera 
langa sögu stutta þá útbjuggu starfs-
menn RIFF í góðu samstarfi við lista- 
og menningarráð og forstöðumenn 
menningarhúsanna frábæra og vel 
heppnaða dagskrá fyrir bæinn. Sam-
starfið við RIFF hefur verið einstak-
lega gott og gefandi og við sem höfum 
starfað með RIFF að þessu verkefni 
erum ánægð með hvernig til hefur 
tekist. Til dæmis mætti nefna kvik-
myndatónleika í Salnum sem voru 
hreint út sagt frábærir, málþing í 
Bókasafni Kópavogs, stuttmyndagerð 
grunnskólabarna, sögusýningu um bíó 
í Héraðsskjalasafninu, harmónikku 
bíótónleika í Tónlistarsafni Íslands 
og stuttmyndasýningar í Kópavogs-
laug, svo dæmi séu nefnd. Það er svo 
í höndum lista- og menningarráðs að 
ákveða framhaldið – að því gefnu að 
RIFF vilji halda samstarfinu áfram.“ 

Ótrúlegt úrval húsgagna

Syrusson Hönnunarhús
Síðumúla 33

syrusson.is

MENNING Hildur Björgvinsdóttir

Arna Schram.

 Fjölmargir, á öllum aldri og úr öllum stéttum, hafa sótt og tekið þátt í menningarviðburðum í Kópavogi.



ÞETTA ER EKKI 
RÉTTLÁTT!

Hækkun á matvælum

Hækkun á matarskatti er aðför að launafólki sem ver stórum 

hlutum tekna sinna til kaupa á brýnustu nauðsynjum. 

Heilbrigðismál

Með meiri kostnaðarþátttöku vegna lyfja og heilbrigðis

þjónustu er gróflega vegið að hagsmunum sjúklinga og 

þeirra sem þurfa á þessari þjónustu að halda. 

Menntamál

Fyrirheit um eflingu starfs, verk og tæknimenntunar eru 

svikin og möguleikar fólks á vinnumarkaði með litla form

lega menntun til að sækja sér nám eru skertir verulega.

Starfsendurhæfing

Niðurskurður til starfsendurhæfingar er aðför að fólki sem 

veikist eða slasast og þarf á starfsendurhæfingu að halda til 

að komast aftur út á vinnumarkaðinn.

Skattalækkanir

Ríkisstjórnin hefur að undanförnu afsalað ríkissjóði tekjum 

fyrir tugi milljarða króna til að bæta hag þeirra ríkustu.

Atvinnuleysistryggingar

Stytting bótatímabils er fordæmalaus aðför að atvinnu

lausu fólki og mun auka enn á fátækt í landinu.

Húsnæðismál

Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að 

mæta miklum vanda í húsnæðismálum.

Jafnræði í lífeyrismálum

Skert framlög til jöfnunar örorkubyrða almennra lífeyris

sjóða valda skertum lífeyrisgreiðslum til félagsmanna ASÍ. 

Fjárlagafrumvarpið 2015 er aðför að launafólki á Íslandi.

Fjöldi stéttarfélaga á landinu hefur mótmælt 

fjárlagafrumvarpinu harðlega í formi ályktana.
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Vagnstjórum Strætó 
hótað uppsögn í fjöldapósti
„Strætó bs. gerir þá kröfu að allir 
starfsmenn sem sinna farþegaflutn-
ingum á vegum fyrirtækisins, hafa 
umsjón með ökutækjum eða eftirlit í 
vögnum samþykki búnaðinn,“ segir 
í tilkynningu sem send var á vagns-
stjóra Strætó bs. vegna fyrirætlana 
um að hefja myndbandsupptökur 
í vögnum fyrirtækisins og uppsetn-
ingar búnaðar. „Starfsmenn hafa 
andmælarétt en nýti þeir sér hann 
leiðir það til starfsmissis,“ segir enn-
fremur í bréfinu. 

Strætó b. s. vinnur nú að upptöku 
eftirtlitsbúnaðar í vögnum fyrirtæk-
isins en þegar er myndavélabúnaður í 
um 30 vögnum. Undirbúningur fyrir 
þetta hefur staðið í nokkurn tíma en 
óánægju gætir meðal starfsmanna 
vegna málsins. Það var svo ekki til að 
minnka þá óánægju þegar fjöldapóstur 
var sendur út þar sem starfsfólki var 
gerð grein fyrir að nýttu þeir sér and-
mælarétt leiddi það til atvinnumissis. 
„Það hefur verið tekin ákvörðun um 
að setja kerfið í gang,“ segir Reynir 
Jónsson, framkvæmdastjóri Strætó um 
málið. Hann segir það augljóslega ekki 
ganga upp að einstaka starfsmenn séu 
undanþegnir upptökukerfinu og því 
sé leitað samþykkis allra. „Ef það eru 
starfsmenn sem sætta sig bara alls ekki 
við, eins og starfsmenn annara fyr-
irtækja þar sem myndavélakerfi eru 
uppsett, að þeir verði í mynd þá gengur 
það auðvitað ekki upp.“ Reynir segir 
víðtækt samráð hafa átt sér stað vegna 
málsins. „Annað hvort tökum við upp 
kerfið og þá verða allir starfsmenn að 
sætta sig við að vinna undir því eða 
við tökum það bara alls ekki í notkun.“

Á borði stéttarfélagsins
„Þetta er náttúrulega mjög illa orðað 
bréf svo ekki sé meira sagt,“ segir Hall-
dór Snorri Gunnarsson, starfsmaður 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, 
um málið. Hann furðar sig á að ekki 
hafi einfaldlega verið beðist afsökunar 
á þessu bréfi heldur hafi yfirstjórn 
Strætó sent annað bréf þar sem útskýrt 
er nánar hvað átt var við. 

- Er þetta aðeins illa orðað 
bréf en ekkert meira? 
„Já, ég held það að þetta sé fyrst og 
fremst að menn hafi ekki áttað sig 
á því hvað þeir voru að skrifa. Við 
höfum reyndar ekki rætt þetta við 
stjórn Strætó vegna þess að svo kom 
reyndar leiðréttingabréf. Því miður 
voru þeir ekki að biðjast afsökunar á 
þessu en þeir voru að draga úr þessu 
orðalagi,“ segir Halldór. 

Rétt er að send var útskýring á 
starfsfólk Strætó um hvað hefði verið 
átt við. Þar segir: „Það sem er í raun 
verið að segja er að starfsmenn geta 
mótmælt (andmælt) því að aka öku-
tækjum með öryggismyndavélum í en 
þá geta þeir ekki sinnt fyrrgreindum 
störfum hjá Strætó bs. Það verður t.d. 
ekki hægt að óska eftir að keyra bara 
vagni sem er ekki með myndavél!“ 

„Auðvitað átti bara að einfaldlega að 
biðjast afsökunar á því hvernig þetta 
var orðað,“ bætir Halldór við. 

Fáir kannast við samráð
„Við höfum verið í mjög góðu sam-
starfi við persónuvernd í þessu ferli 
og göngum í raun miklu lengra í þessu 
heldur en persónuverndarákvæði segja 
til um,“ segir Reynir og bætir við að 
að baki sé langt ferli vegna málsins. 
„Málið er að það hefur verið til um-
ræðu bæði hjá fyrirtækinu og meðal 
starfsmanna að það væri eðlilegt, rétt 
og skynsamt að hafa eftirlitsmynda-
vélakerfi í vögnunum. Meðal annars 
til þess að tryggja öruyggi vagnstjór-
anna sjálfra. Síðan hefur þetta nú verið 
í vinnslu og gerjun um langt skeið. Í 
marga mánuði eiginlega, nokkur ár 
hreinlega. Nú er svo komið að það er 
búið að gefa út og vinna starfsreglur 
um meðhöndlun allra myndskeiða 
sem tekin eru upp og svo framvegis. 
Það er búið að eiga fundi með trúnað-
armönnum um þetta fyrirkomulag og 
svo framvegis.“ Viðmælendur blaðsins 
deildu ekki þeirri sýn Reynis að ítarlegt 
og langt samstarf við starsfmenn hefði 
átt sér stað. 

Tilkynnt um breytingar
„Það sem við hjuggum kannski mest 
í er að i fyrsta bréfinu til starfsmanna 
er sagt að búið sé að vinna að þessu 
í eitt ár. Það var haft samstarf við 
systurfélög erlendis, persónuvernd og 
einhverjar en við tökum eftir því að 
það var ekkert haft neitt samstarf við 
starfsmannafélagið,“ segir Halldór og 
bendir á að vissulega hafi ákvðrðunin 
verið tilkynnt trúnaðarmönnum en 
samráð feli í sér fleira en að tilkynna 

um ákvörðun sem þegar hafi verið 
tekin. „Fundur var haldinn með 
trúnaðarmönnum og þeim tilkynnt 
um þessar breytingar. Það var ekkert 
samstarf þeim var bara tilkynnt þetta. 
Á þeim fundi komu trúnaðrmenn 
með athugasemdir og það var farið 
eftir þeim. Ef þér er tilkynnt eitthvað 
svona og þú færð engan tíma til að 
undirbúa þig þá kemur þú auðvitað 
með einhverjar athugasemdir strax 
en þú vilt kannski fá einhvern tíma 
til að hugsa málið líka. Ef menn eru 
búnir að undirbúa þetta mál í heilt 
ár þá hefði kannski verið sniðugra að 
hafa samstarfarf við trúnaðarmenn á 
sama tíma. Það virðist ekki hafa verið 
gert og svo er sent út þetta bréf sem er 
orðað mjög illa að mínu viti.“

Hörð stjórnun
Á framkvæmdastjóra Reynis má 

greina að yfirstjórn fyrirtækisins telji 
sig hafa unnið vel og ítarlega með hags-
munaaðilum. „Það er búið að halda 
fund og það er búið að kynna þetta 
fyrir trúnaðarmönnum. Það er búið að 
vinna þetta með Persónuvernd og það 
er búið að vinna þetta með stéttarfé-
laginu,“ segir Reynir um málið. Þetta 
er á skjön við þær upplýsingar sem 
fengust hjá Starfsmannafélagi Reykja-
víkur. 

- Óttastu ekki að ferlið sé raunar 
ónýtt vegna þess einmitt að þessi hótun 
var send út. Starfsfólk þitt telur sig vart 
hafa raunverulegan andmælarétt af 
honum fylgir atvinnumissir? 

„Ég óttast það ekki. Ég skal bara 
svara þessu alveg strax. Það kemur mér 
ekkert í opna skjöldu að fólk spyrji 
spurninga. Það er bara eðlilegt.“ Þá 
segist hann telja að fólk muni átta sig 
á umræða, líkt og sú sem átt hefur sér 
stað í kringum innleyðingu mynda-
véla hjá Strætó, sé eðlileg. Hann telur 
að starfsfólk verði sáttara þegar kerfið 
er komið í gang og óvissu verði eytt. 
„Það er alltaf möguleiki að það séu 
einn tveir eða þrír starfsmenn sem 
segja bara; ég get ekki hugsað mér að 
vinna í mynd. Við höfum heyrt þetta 
úr bönkunum og fólki finnst þetta 
bara óþægilegt. Hvað á að gera þá? Þá 
allavega getur þú ekki sinnt starfi þar 
sem eftirlitsmyndavélar eru notaðar. 
Þess vegna segjum við kann að leiða til 
starfsmissis vegna þess að það er ekkert 
víst að við getum fundið þessum starfs-
manni annað starf. Við getum ekki 
lofað því. Ef hann ætlar að vera vagn-
stjóri þá verður hann að undirgangast 
þetta, ellegar verðum við að hætta við 
upptöku kerfisins og það gildir þá um 
alla. Það er þannig að annaðhvort er 
þetta á eða ekki.“

Þáttur Persónuverndar
Vert er að benda á að Persónuvernd 
veitir aðeins upplýsingar um þær 
reglur sem þegar eru í gildi. Samráð 
við Pérsónuvernd felur því aðeins í 
sér að leitað er upplýsinga um hvernig 
innleiðingu ákvarðanna um rafrænt 

eftirlit skal háttað samkvæmt lögum. 
Persónuvernd leggur ekki fyrirfram 
mát á réttmæti slíks eftirlits né á í sam-
starfi um innleiðingu slíks kerfis. Þetta 
var margítrekað hjá Persónuvernd 
þegar blaðið ræddi við starfsmann þar. 
Þá var bent á að Persónuvernd hefði 
að undanförnu fært sig frá því sem 
kallað er samþykki starfsfólks við inn-
leiðingu rafrænna eftirlitskerfa enda sé 
samþykki afar flókið þegar kemur að 
atvinnu fólks. Innleiðing slíkra kerfa 
sé því á ábyrgð vinnuveitenda en ekki 
starfsfólks. 

- Ert þú ekki í raun að biðja fólk 
um að afsala sér réttinum til að leita 
til Persónuverndar með því að krefja 
starfsfólk um samþykki ellegar missi 
það vinnuna? „Nei, nei það geta allir 
sett fram athugasemd til persónu-
verndar um að Strætó bs. hafi ekki 
staðið þá rétt að þessari innleiðingu.“

Hörmulegur starfsandi
Í samtölum við starfsfólk Strætó og við 
fulltrúa stéttarfélagsins að undanförnu 
hefur komið fram að starfsandinn á 
Strætó sé afar slæmur. Stéttarfélaginu 
berist til að mynda töluvert magn 
af kvörtunum. Þá er stjórnunarstíll 
fyrirtækisins sagður afar harkalegur. 
Yfirmenn fyrirtækisins eru sagðir úr 
tengslum við almenna starfsmenn og 
leyfi sér bæði hótanir og hrokafulla 
framkomu sem ekki myndi lýðast hjá 
hvaða fyrirtæki sem er. Í samtali við 
blaðið sagðist Reynir telja að aðeins 
einn starfsmaður væri óánægður með 
upptöku eftirlitskerfisins en að aðrir 
væru ánægðir. Þetta er í andstöðu 
við viðmælendur blaðsins sem segja 
megna óánægju með upptökukerfið 
í ljósi þess að innan fyrirtækisins ríki 
ekki traust milli starfsfólks á gólfi og 
yfirmanna. Starfsfólk óttist að kerfið 
verði misnotað og notað í öðrum til-
gangi en að það sé kynnt. Hótanir um 
atvinnumissi voru ekki til að draga úr 
ótta starfsfólks um að yfirmenn Strætó 
bs. myndu ekki temja sér að virða þau 
mörk sem sett yrðu um notkun upp-
taka af störfum starfsmanna. 

ÚttEkt

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Bryndís Haraldsdóttir, stjórnarformaður Strætós:

Stjórnin utan við málið
„Ég hef ekki séð þessa pósta en ég hef 
heyrt af þessari óánægju sem þarna 
er,“ segir Bryndís Haraldsdóttir, bæj-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Mos-
fellsbæ og stjórnarformaður Strætó 
um málið. „Ég stóð í þeirri meiningu 
að þetta hefði verið leiðrétt. Stefnan 
hefur verið að setja þessar eftirlits-
vélar inn í vagnana en að sjálfsögðu 
geta vagnstjórar haft á því skoðanir. 
Allir eru frjálsir til þess og það ætti 
aldrei að leiða til þess að fólki verði 
sagt upp“ 

- Hefur stjórn átt einhvern þátt í 
innleiðingaferli myndavélaakerfisins? 

„Nei, stjórnin hefur ekki verið 
þátttakandi í innleiðingaferli. Okkur 

hefur aðeins verið sagt frá þessum 
fyrirætlunum og þær kynntar fyrir 
okkur. Þá hefur okkur verið kynnt að 
einhverjar tilraunir hafi staðið yfir.“

Bréfið alræmda þar sem vagnstjórum er í raun hótað brottrekstri hyggist 
þeir nýta rétt sinn.
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Sannkallaðar fjölskylduíbúðir
Afar hagstætt fermetraverð

Til afhendingar strax

Íbúðir á bilinu 112-166 fm, 3-5 herbergja með stæði í bílageymslu.

Gott skipulag, rúmgóð alrými og veglegar innréttingar frá Axis 

Sturta og baðkar í öllum íbúðum. Húsin eru viðhaldslétt að utan.

Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr og eða 30-40 fm viðbótargeymslu

Afar hagstætt fermetraverð. 

Til afhendingar strax!

miklaborg.is
Með þér alla leið

569 7000

Vindakór 2-8
Nánar á  
vindakor.is

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 12. okt. 

16:00 – 17:00

Þarftu að stækka við þig 
                Í boði eru eignaskipti á ódýrari fasteignum?

Nánari upplýsingar veita:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

mklb_101014_Vindakór.indd   1 9.10.2014   12:35
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Galdur hinnar fullkomnu eldunar – Sous Vide
Margir kannast við vandræðaganginn sem getur fylgt því að reyna að elda 
nautakjöt eins og maður vill hafa það. Oft er það annað hvort of mikið 
eða of lítið eldað. Þetta á auðvitað við um aðrar gerðir af kjöti og ýmsan 
annan mat. Hver getur soðið egg þannig að það sé fullkomlega linsoðið í 
hvert skipti? Ekki ég. En á veitingastöðum er eldunin hins vegar oft í nánd 
við fullkomnun. Hvert er leyndarmálið?

Leynibragð  
matreiðslumanna
Í fyrsta lagi skiptir menntun, reynsla og 

þekking matreiðslumannana sköpum. 
Við Íslendingar búum svo vel að eiga 
matreiðslumenn á heimsmælikvarða. 

Okkar menn ná gjarnan langt í alþjóð-
legum keppnum og þykja framarlega. 
Einhverju sinni var sagt að franskur 
matur væri eins og venjulegur matur 
– bara með meiri rjóma og smjöri. 
Veitingastaðamatur er líka eins og 
venjulegur matur, nema betur eldaður 
og framreiddur. En matreiðlumenn 
kunna líka ýmis brögð til að elda góðan 
mat. Eitt þeirra er að elda Sous Vide, 

eða í  lofttæmi og vatnsbað eins og 
þetta franska hugtak myndi íslenskast. 

Hárnákvæm vísindi
Frá því á áttunda áratugnum hefur Sous 
Vide eldamennska verið að ryðja sér 
til rúms. Aðferðin gengur út á vatn er 
hitað upp í ákveðið hitastig, með mjög 
nákvæmum hætti. Hálf gráða til eða frá 
skiptir máli. Hitastigið er mismunandi 
eftir því hvað skal elda, oft á bilinu 50 
til 90 gráður. Svo er matnum pakkað 
í sérstaka þar til gerða poka sem eru 
lofttæmdir og innsiglaðir (vaccum 
sealed). Pokinn er svo settur ofan í 
vatnsbaðið. Til þess að hitastigið sé 
nákvæmt og vatnið allt jafn heitt þarf 
sérstakar græjur í þetta, annað hvort 
tæki með lítilli skrúfu og hitara sem 
sett er á brúnina á venjulegum potti, 
eða sérstakan Sous Vide vatnsofn.

Mýkri og safaríkari matur
Með því að elda mat á þennan hátt, 
með mikilli nákvæmni við vægari hita 
í lengri tíma í lofttæmdum og innsigl-
uðum poka, næst einstaklega góður 
árangur. Maturinn verður mýkri og 
safaríkari og það er nánast ekki hægt að 
ofelda. Góða steik má t.d. elda við 55,5 
gráður í einn til tvo tíma. Þótt hún sé í 
þrjá eða fjóra tíma í Sous Vide baðinu 
gerir það ekkert til, hún ofeldast ekki 
af því hitastiginu er stýrt. Svo er hún 
tekin úr pokanum og snögg brúnuð á 
sjóðandi heitri pönnu. Með þessu næst 
eintaklega góður árangur, steikin er 
safarík og girnileg eins og að var stefnt. 
Þetta er auðvitað ástæða þess að þessi 
aðferð hefur verið notuð í vaxandi mæli 
síðustu áratugi á bestu veitingastöðum 
heims. 

Eignað frönskum  
Michelin kokki
Þótt aðferðin hafi verið komin fram 
nokkrum árum fyrr er Sous Vide 
eldun oft eignuð franska Michelin 
kokkinum Georges Pralus sem fór að 
nota hana í kringum 1975. Hann vildi 
reyna að elda hina fullkomnu frönsku 
gæsalifur (foie gras) með stöðluðum 
og einföldum hætti. Í kjölfarið fengu 
farþegar á fyrsta farrými Air France 
nú fullkomlega eldaða gæsalifur í flug-
ferðum. Sumir telja að maturinn hafi 
skipt sköpum varðandi vinsældir og af-
komu flugfélagsins Aðferðin varð strax 
vinsæl meðal fagmanna sem þróðuðu 
hana áfram svo nú er orðið hægt að 
elda allan mat Sous Vide.

Nú orðið einfalt heima
Það eru nokkur atriði sem þarf að var-
ast í Sous Vide eldamennsku. Ekki má 
nota hvaða plastpoka sem er, heldur 
eingöngu poka úr sérstöku plasti sem 
gefur ekki frá sér nein eiturefni. Búið 
er að rannsaka þetta nokkuð ítarlega 
bæði austan hafs og vestan, og óhætt 
að nota poka sem gefnir eru upp fyrir 
Sous Vide eldamennsku (að minnsta 
kosti þá sem eru á markaði hér). Svo er 
auðvitað ákveðin slysahætta af því að 
vera með stóra potta með heitu vatni 
uppi á borði í langan tíma. Við þessu 
hefur verið brugðist með því að smíða 
og framleiða sérstaka fasta og stöðuga 

Sous Vide potta fyrir veitingastaði. Nú 
eru þessir pottar hins vegar líka komnir 
á markaðinn fyrir okkur hin – til að 
nota heima. Hver sem er getur  nú-
eldað meinhollan mat af vísindalegri 
nákvæmni með lágmarks fyrirhöfn. 
Matarblaðamaður er búinn að prófa. 
Árangurinn er stórkostlegur – hin full-
komna steik! 
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Matarsíða svavars

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að lesa blaðið á 
www.fotspor.is
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Myndir: Kristján Maack

Eldhús Meistaramánaðar
Nú er október genginn í garð í enn eitt skiptið. Rok og rigning einkenna 
þennan haustmánuð í hugum margra og maður gæti haldið að drunginn 
væri skipulagður sem þáttur í einhvers konar andlegum undirbúningi 
fyrir jólin. Það er auðvitað fagnaðarefni þegar jólaljósin fara að blika í 
skammdeginu, sérstaklega eftir nokkrar vikur af veðri eins og við höfum 
mátt þola síðustu daga og vikur. En svona til að létta okkur biðina er orðið 
vinsælt að gera október að Meistaramánuði.

Meistaramánuður snýst fyrst og fremst 
um að efla eigin heilsu og dáð, taka 
sig saman í andlitinu, vakna snemma, 
hreyfa sig og sitthvað í þeim dúr. En 
hann getur verið miklu meira. Margir 
strengja heit sem koma heilsunni ekki 
beinlínis við, heldur ákveða að vera 
duglegir á einhverjum öðrum sviðum í 
október; læra betur heima, eyða meiri 
tíma börnunum, færa bókhaldið 
reglulega o.s.frv. Ein hugmyndin er 
að vera duglegri í eldhúsinu. Þá er 
Meistaramánuðurinn orðinn að Eld-
hús Meistaramánaðar.

Okkur er nefninlega öllum hollt að 
skoða matarvenjur okkar öðru hverju. 
Hversu oft kaupum við tilbúin mat? 
Hversu oft fá börnin snarl í kvöld-
mat? Hversu hollan mat borðum við 
og gefum fjölskyldunni í amstri hins 
daglega lífs? Svörin eru auðvitað æði 
misjöfn, en hjá flestum eru þau öðru 
vísi en við vildum. Það er nefninlega 

frekar flókið að vera manneskja og 
þegar við erum búin að eyða megninu 
af kröftum okkar í vinnu, þrif, sjón-
varpsgláp og annað daglegt amstur. 
Stundirnar sem við eyðum í það sem 
við helst vildum – svona ef við værum 
spurð – eru ævinlega allt of fáar hjá 
okkur flestum. 

Þess vegna er Meistaramánuðurinn 
kærkominn áminning. Við þurfum 
stundum að setjast niður og hugsa 
um hvað það er sem skapar bestu 
minningarnar úr daglega lífinu fyrir 
okkur og fjölskylduna? Hjá mér, og 
vonandi fleirum, eru margar af bestu 
minningunum af því þegar fjölskyldan 
hefur komið saman og eldað góðan 
mat og borðað hann. Fátt er betra 
en að líta yfir kvöldverðarborð með 
hollum og góðum mat sem maður 
ber á borð fyrir fjölskylduna. Það er 
að minnsta kosti skoðun matarblaða-
manns. 

Í Eldhús Meistaramánuði er því 
hægt að ákveða að elda allan mat frá 
grunni þennan mánuð, ekki borða 
skyndibita, gæta að hollustu og reyna 
að fá alla með í matargerðina. Innst 
inni vitum við flest hvað er hollt og 
gott fyrir okkur. Þess vegna er stóra 
málið varðandi hollt mataræði að vita 
hvað við erum að láta ofan í okkur. 
Það getur verið erfitt með tilbúnum 
mat sem ekki er eldaður frá grunni. 
Það er líka erfiðara að vita með vissu 
hvað er í innfluttum mat en íslenskum, 
einfaldlega af því framleiðslan er svo 
langt frá okkur.

Af því nú er brostið á með sláturtíð, 
er tilvalið að borða íslenskt lambakjöt 
á meðan það fæst ferskt. Svo er líka 
gott að nýta sér það mikla úrval sem 
til er af íslensku grænmeti á þessum 
árstíma. Hér á síðunni fylgir uppskrift 
að einfaldri kjötsúpu þar sem uppi-
staðan er íslenskt lambakjöt og íslenskt 
grænmeti. Þetta er afskaplega einfalt, 
allir geta hjálpað til og útkoman er 
bæði bragðgóður og hollur kvöld-
matur. Athugið, að því smærri sem 
bitarnir eru sem settir eru út í, þeim 
mún styttri er eldunartíminn. Verði 
ykkur að góðu og eigið gifturíkan 
Eldhús Meistaramánuð.

svavar@islenskurmatur.is

HRÁEFNI: 
1 kíló af íslensku lambakjöti (má 
alveg vera feitt)
300 grömm af íslenskum gul-
rótum
300 grömm af íslenskum rófum
Þrír íslenskir sellerístilkar
Einn og hálfur lítri af vatni
Lúka af ferskri íslenskri steinselju
Þrjár sætar íslenskar paprikur
Íslenskt sjávarsalt
Svartur pipar

AÐFERÐ: 
Setjið vatnið í pott. Skerið lamba-
kjötið niður í bita og setjið út í. 
Mjög gott getur verið að setja bein 
út í veiða þau upp úr í lokin, til að 
fá aukin kraft. Látið malla í 20 -30 
mínútur.

Skerið grófa grænmetið niður (gul-
rætur, rófur og sellerí) og bætið því 
út í. Látið malla í 10-15 mínútur í 
viðbót.

Saxið steinseljuna og sætu 
paprikurnar og bætið út í. Saltið og 
piprið eftir smekk. Látið malla í 10-
15 mínútur.

Berið fram með grófu brauði og ís-
lensku smjöri.

Íslenska lambakjötið klikkar ekki. Myndir: Svavar Halldórsson.



Kópavogsbær vekur athygli á rétti fólks til að sækja um 
styrki skv. 27. grein laga um málefni fatlaðs fólks.

Bænum er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar 
sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga, 
enda teljist námið hafa gildi sem hæfing eða endurhæfing.

Einnig er heimilt að veita þeim sem eru 18 ára og eldri 
styrk til verkfæra- og tækjakaupa vegna heimavinnu eða 
sjálfstæðrar starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi 
sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því 
að auðvelda fötluðu fólki að skapa sér atvinnu.

Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði ásamt 
greinargerð til þjónustuvers Kópavogsbæjar, Fannborg 
2, 200 Kópavogur. Eyðublaðið má nálgast í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar eða á vef bæjarins, kopavogur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2014.

Styrkir vegna námskostnaðar 
og verkfæra- og tækjakaupa 
fólks með fötlun

kopavogur.is
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Vildu sameiningu
Sameiningarhugmyndir á höfuðborgarsvæðinu eru ekki nýjar af nálinni. 
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi Vinstri grænna og félagshyggjufólks, 
hefur lagt til að hugsanlegar sameiningar til suðurs yrðu ræddar meðal 
bæjarbúa og raunar að íbúar fái að greiða atkvæði um slíkar hugmyndir. 

En sameining við Reykjavík hefur 
einnig verið á dagskrá. Það var 
raunar svo að árið 1955 sam-

þykktu kjósendur í Kópavogshreppi 
sameiningu við Reykjavík í íbúakosn-
ingu þá um vorið. Ekki varð af því, en 
sama ár fékk Kópavogur kaupstaðar-
éttindi. 

Hart var deilt um málið í blöðum, og 
verður hér fjallað um nokkrar þeirra 
frétta sem skrifaðar voru um málið 
á sínum tíma. Ef marka má frásagnir 
dagblaða var ekki síður um að ræða 
valdabaráttu stjórnmálaflokka og ofsa 
í stjórnmálaumræðunni, heldur en al-
mennt sveitarstjórnarmál og umræðu 
um kaupstaðarréttindi sveitarfélagsins 
Kópavogs. 

Langt í frá er hér um nokkra tæm-
andi sagnfræði að ræða, heldur er að-
eins drepið niður fæti niður á nokkrum 
stöðum í þessari sögu, bæði til þess að 
rifja hana upp, og ekki síður til að varpa 
örlitlu ljósi á stjórnmálaumræðu þessa 
tíma. Rétt er að hafa í huga að dæmin 
sem hér eru tekin úr blöðum eru úr al-
mennum fréttum, en ekki leiðurum eða 
öðrum skoðanaskrifum. 

„Svikamylla kommúnista“
Kópavogur og Seltjarnarnes voru í nánu 
sambandi, en Kópavogshreppur varð 
sjálfstæð stjórnsýslueining árið 1948. Í 
mars árið 1955 var flutt frumvarp um 
að Kópavogur fengi kaupstaðarréttindi 
og var það samþykkt sama ár. Einnig 
var boðað til íbúakosninga í Kópavogs-
hreppi til að kanna vilja íbúa til kaup-
staðarstofnunar og til sameiningar við 
höfuðstaðinn. 

Sunnudaginn 24. apríl 1955 var 
gengið til kosninga í Kópavogi. Á for-
síðu Morgunblaðsins þennan dag mátti 
lesa þetta í aðalfyrirsögn: „Spurningar 
á kjörseðlum í Kópavogi svo óljósar og 
furðulegar að einsdæmi er hér á landi.“ 
Þar segir einnig að almenningur neiti 
að taka þátt í þeim skrípaleik sem at-
kvæðagreiðslan sé. „Sýnir þetta betur en 
allt annað hvílíkur endemis skrípaleikur 
allt athæfi kommúnista er, ætlað til þess 
eins að tefja hið sjálfsagða réttindamál 
íbúanna, að hreppurinn fái kaupstaðar-
réttindi.“ Og áfram hélt Mogginn: „Er 
því eina leiðin fyrir framfarasinnaða 
menn í Kópavogi sem vilja vöxt og við-
gang sveitarfélags síns að svara þessu 
fádæma hneyksli kommúnista með því 
að sitja heima við þessa skrípakosningu.“ 
Málið var í sömu grein kallað „fáheyrð 
svikamylla kommúnista“. 

Í þessari forsíðugrein Morgunblaðsins 
er Finnbogi Rútur Valdemarsson 
[hreppsnefndarformaður og þingmaður] 
sakaður um að vilja „leggja Kópavog 
undir Reykjavík“. 

Í Tímanum og Alþýðublaðinu birt-
ist einnig þennan dag áskoranir frá 
oddvitum Sjálfstæðisflokksins, Alþýð-
uflokks og Framsóknarflokks um að 
kosningarnar yrðu sniðgengnar. 

Tvær spurningar
Á kjörseðlum Kópavogsbúa vorið 1955 
voru tvær spurningar: 

„Viljið þér að Kópavogur sameinist 
Reykjavík og verði áfram hreppsfélag 

þangað til sameining hefir farið fram?“ 
stóð á öðrum seðlinum. 

„Viljið þér að Kópavogur fái kaup-
staðarréttindi? “ sagði á hinum. 

Niðurstaða kosninganna varð sú að 
533 samþykktu að sameinast Reykjavík, 
en 29 sögðu nei. Þá sögðu 494 nei við 
spurningunni um kaupstaðarréttindin 
en 46 sögðu já. Einhverjir seðlar voru 
auðir. Þátttakan var hins vegar ekki 
mikil, þar sem hátt í 1.400 voru á kjör-
skrá. 

„Hneykslanleg  
vinnubrögð“
Þjóðviljinn greindi svo frá úrslitum 
kosninganna í tölublaðinu sem kom út 
þriðjudaginn 26. apríl: 

„Og til þess að fylgja ósvífni sinni 
eftir, og sannfæra hvern kjósanda um 
að valdastreitumönnum væri fullkomin 
alvara með að stimpla hvern mann og 
ofsækja sem mætti á kjörstað, röðuðu 
handlangarar afturhalds flokkanna 
þriggja sér við dyr og ganga kjörstaðar-
ins. Tóku þeir menn tali og ógnuðu 
þeim með reiði flokka sinna tækju þeir 
þátt í atkvæðagreiðslunni. Voru nokkur 
dæmi þess að menn sneru frá kjörstað af 
þessum sökum. Þeir sem ekki létu ógna 
sér og kusu voru skrásettir af sendi-
mönnum flokkanna og óspart gefið 
í skyn á hverju þeir ættu von fyrir að 
hlýða ekki dagskipan afturhaldsflokk-
anna! Þessi framkoma forkólfa Sjálf-
stæðisflokksins, Framsóknar og Alþýð-
uflokksins í Kópavogi er hneyksli sem á 
sér enga hliðstæðu þar sem lýðræði er 
í heiðri haft. Með þessu er kjósandinn 
sviftur helgi og vernd hins leynilega 
kosningaréttar og þessi réttindi laga og 
stjórnarskrár að engu gerð.“

„Fagurt fordæmi“
Yfirbragð frétta Alþýðublaðsins og Tím-
ans af málinu virðist heldur yfirvegaðra 
en til dæmis má lesa í Morgunblaðinu. 

Í forsíðufrétt Al-
þýðublaðsins er 
greint frá því að 
Finnbogi Rútur 
hafi ekki kosið, 
ásamt nokkrum 
samstarfsmönnum 
sínum, „og gáfu 
þar með öðrum 
kjósendum „fagurt 
fordæmi“ um, að hlýða áskorun lýð-
ræðisflokkanna“. Alþýðublaðið heldur 
áfram, bætir við túlkun, og segir að vafa-
laust eigi að skilja þetta þannig að þeir 
hafi ekki treyst sér til að mæla með sam-
einingu við Reykjavík „og þaðan af síður 
standa gegn því að hann [Kópavogur] 
öðlaðist kaupstaðarréttindi“. 

Gleymdu sér við smölun
Frásögn Tímans einkennist af húmor í 
frásögn af þessu, en þar er fullyrt að Finn-
bogi Rútur og hans menn hafi gleymt að 
kjósa, því þeir hafi verið uppteknir við 
annað. „En það vakti eina mesta kátínu 
í sambandi við þessar kosningar og mun 
vera einsdæmi að Finnbogi oddviti og 
tveir höfuðprestar hans gleymdu að kjósa 
unz kjörfundi hafði verið slitið.“ Tíminn 
var með skýringar á þessu í sinni frétt: 
„Höfðu þeir verið svo önnum kafnir við 
smölun sína, að þeir gleymdu að þeir áttu 
kosningarétt sjálfir.“

Talsmaður ógreiddra  
atkvæða
Annars vekur útlegging Tímans á úr-
slitum kosninganna nokkra athygli, því 
eins og framan greinir var meirihluti 
annars vegar með sameiningu við 
Reykjavík og hins vegar gegn kaup-
staðarréttindum. Þetta rekur Tím-
inn skilmerkilega en segir svo: „Af 
þessum úrslitum sést, að vopnin hafa 
snúist í höndum þeirra sem vildu 
koma í veg fyrir kaupstaðarréttindi í 
Kópavogi, og atkvæðagreiðsla hrepps-
nefndarmeirihlutans sýnt enn betur, 
að meirihluti íbúanna vill kaupstaðar-
réttindi.“ Því er ljóst að „talsmaður 
ógreiddra atkvæða“ – sem stundum 
hefur verið kallaður svo í stjórnmála-
umræðu samtímans – er ekki alveg nýtt 
fyrirbæri í íslenskum stjórnmálum. 

Viðsnúningur
Annars vekur athygli, að minnsta kosti 
þeirra sem ekki hafa lagst á kaf í sagn-
fræði þessara mála, að í bæjarstjórnar-
kosningum í Kópvogi þetta sama haust, 
setti Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi 
sameiningu við Reykjavík á oddinn sem 
eitt af sínum helstu stefnumálum, og er 
greint frá því í forsíðufrétt Morgun-
blaðsins sunnudaginn 25. september 
1955. 

Í sama tölublaði birti Gunnar 
Thoroddsen, þá borgarstjóri í Reykjavík 
og oddviti meirihluta Sjálfstæðismanna í 
höfuðborginni, sérstaka yfirlýsingu, þar 
sem hann lýsti því að undibúningsvið-
ræður um sameiningu hefðu þegar farið 
fram: „Reykjavíkurbær er að sjálfsögðu 
reiðubúinn til þess að hefja samninga um 
sameiningu við fulltrúa hinnar nýkjörnu 
bæjarstjórnar í Kópavogi, hvenær sem 
þess verður óskað.“

Virðast þeir Morgunblaðsmenn nú 
hafa gleymt málflutningi sínum frá því 
um vorið um kommúnistasvikamylluna 
sem vildi „leggja Kópavog undir Reykja-
vík“, svo sem áður var frá greint. 

Ekki er annað að sjá en að Þjóðvilja-
menn hafi tekið vel í þessa yfirlýsingu 
Gunnars Thoroddsens. 

Finnbogi Rútur 
Valdemarsson



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.
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Hver er stærsti sigur þinn?
Ég veit það ekki.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Leiklist, tónlist, kvikmyndir, bridds, 
fótbolti.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er góður að elda mat.
En galli?
Leti.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Fyrir utan Dalvík þá er það Djúpivogur.

En í Kópavogi?
Borgarholtið og í Lækjarbotnum.
Eftirlætis íþróttafélag?
Dalvík/Reynir og Blackpool.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
1000 ca held ég.
Uppáhaldstónlistarmaður  
eða tónlistarstefna?
AmabaDama er í sérstöku uppá-
haldi,–Pink Floyd, Bob Dylan, The 
Clash, John Lennon,King Crimson, 

The Smiths, Bob Marley, Jethro Tull, 
Bubbi, Megas og Bítlarnir ... allskonar 
og hinsegin rokk og ról.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Fiskur og skeldýr allskonar, nautakjöt 
og sætabrauð. Vatn, viskí og vín.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
T.d. Life of Brian og Meaning of life 
e. Monty Python. Það er hægt að vera 
fyndinn, frumlegur og segja eitthvað 
sem er merkilegt og skiptir máli. Komst 
að því þegar ég sá Monty Python.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Í allt þetta.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Bakari.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrst vann ég í bæjarvinnunni á Dalvík, 

vann í fiski á Dalvík og Djúpavogi. 
Síðar við gluggaþvott, sem sviðsmaður 
í Sjónvarpinu og svo allskonar í leik-
húsum og fjölmiðlum. Leikari í Iðnó og 
Þjóðleikhúsinu og mikið í útvarpi og 
sjónvarpi við þáttagerð, leik og hand-
ritsskrif. Og talsvert mikið við talsetn-
ingu á barnaefni og teiknimyndum sem 
leikari og leikstjóri.
Af hverju leiklistin?
Af því bara. Ég veit það ekki. kannski 
bara af tilviljun.
Ef þú værir ekki á fullu í því, hvað 
tækirðu þér fyrir hendur?
Ætli ég myndi ekki bara fá mér inni-
skó og skrifa rómantískar spennu-
sögur. Eða gerðist prestur. Eru ekki 
allir orðnir prestar núorðið?
Það er þægileg innivinna.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Já. George Clooney og Bill Murray.
Af hverju fórstu í póltík?
Ég veit það ekki. Þetta var gert í bríaríi 
og ýmsum tilviljunum háð. Reiknaði 
fyrir það fyrsta ekki með að vera kosinn 
á sínum tíma.
Verður framhald á þeim ferli?
Nei. Ég á ekki von á því. Tíma mínum 
og orku er betur varið í annað held ég.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Í stórum dráttum er samvinna, sérstak-
lega við önnur sveitarfélög og í framtíð-
innni sameining þeirra mikilvæg fyrir 
Kópavog. Það er reyndar líka mikilvægt 
fyrir Garðabæ og Hafnarfjörð. Það er 
dáldið kjánalegt og dýrt að reka þessi 
bæjarfélög sem enginn sér skil á, svona 
út af fyrir sig. Sameining myndi bæði 
spara pening og bæta þjónustuna.
Að því sögðu, hvað mega bæjaryfir-
völd gera betur?

Að því sögðu mætti huga að frekara 
samstarfi og samrekstri milli þessra 
sveitarfélaga og horfa jákvæðum 
augum til sameiningar þeirra. Svo 
mættu yfirvöld gjarnan vera aðeins 
hressari og opnari fyrir nýjum og 
óvenjulegum hugmyndum. Stjórnvöld 
í Kópavogi eru afar íhaldssöm og aft-
urhaldssöm að mörgu leyti.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þær stundir þegar eitthvað gleðilegt 
gerist og öllum líður vel og gengur vel.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Mér finnst skemmtilegast að skapa og 
búa eitthvað til, einn og með öðrum.
Leiðinlegast?
Að bíða og að borða vondan mat.
Hvað er svo framundan hjá Hjálmari 
Hjálmarssyni?
Á næstu vikum klára ég að lesa bók 
sem heitir Náðarstund fyrir Hljóð-
bókasafnið, klára að leikstýra talsetn-
ingu á mynd sem heitir Mörgæsirnar 
frá Madagaskar og klára leikstjórn á 
revíu hjá Leikfélagi Keflavíkur sem 
heitir Með ryk í auga. Svo veit ég ekki 
meir. Ertu með eitthvað handa mér?
Lífsmottó:
Það er alltaf eitthvað vesen.Fullt 

af nýju 
efni!

Skólavefurinn.is

LUNDINN  & HVALURINN 

Skólavefurinn.is

Bættu námsárangurinn!

Hjálmar Hjálmarsson:

„Eru ekki allir orðnir prestar núorðið?“
Hjálmar Hjálmarsson, leikara og fyrrverandi bæjarfulltrúa þarf vart að 
kynna Kópavogsbúum. Hjálmar fór fyrir Næst-Besta flokknum í bæjarstjórn 
á síðasta kjörtímabili og vakti athygli fyrir vasklega framgöngu. Hann er 
uppalinn á Dalvík en festi síðar rætur í Kópavogi. Hann fór snemma að 
huga að leiklist, stunaði nám við Leiklistarskóla Íslands og „allskonar“ eins 
og hann segir sjálfur, enda þótt hann hafi ætlað að verða bakari þegar hann 
yrði stór. Monty Python hópurinn hefur haft mikil áhrif á hann. Þegar 
hann sá myndir hópsins hefði hann komist að því að „það er hægt að vera 
fyndinn, frumlegur og segja eitthvað sem er merkilegt og skiptir máli.“‘
Kona Hjálmars er Guðbjörg Ólafsdóttir kennari og eiga þau þrjú börn. 
Hjálmar Hjálmarsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Hjálmar í góðum félagsskap þegar Kópavogsbær gekk til samstarfs við al-
þjóðlegu kvikmyndahátiðina Riff.
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Gler n speglar n sandblástur n slípun

Sandblásum myndir og texta á spegla,  
lýsing á bakvið spegla

                                        afmælis 
afsláttur 

af speglum
30% 

Opið alla virka daga 08:00-17:00
Sendum um allt land

45 ára  

framleiðsla


