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Hluti tónlistarskólakennara í verkfalli og bæjarstarfsmenn á leiðinni

Verkfall samþykkt í annað sinn
Yfirgnæfandi meirihluti félaga í 

Starfsmannafélagi Kópavogs sam-
þykkti í atkvæðagreiðslu sem lauk 

í vikunni að boða allsherjarverkfall frá 10. 
nóvember. 94 prósent þeirra 538 sem tóku 
þátt í atkvæðagreiðslunni samþykktu verk-
fallsboðun. 

Um 800 manns í félaginu starfa hjá 
bænum, meðal annars á bæjarskrifstofum, 
íþróttahúsum grunnskóla, leikskólum, sund-
laugum og víðar. Félagar eru hátt í þriðj-
ungur allra starfsmanna Kópavogsbæjar. 
Ljóst er því að verkfall getur haft umfangs-
mikil áhrif í bænum, takist samningar ekki 

fyrir 10. nóvember. Þjónusta við fatlaða í 
Kópavogi er hins vegar undanskilin verkfalli. 

Verkfall tónlistarkennara í Kennara-
sambandinu hófst á miðvikudag. Tónlist-
arkennsla raskast að hluta í Kópavogi, en 
stór hluti tónlistarkennara í Kópavogi er í 
FÍH og því ekki í verkfalli.  Sjá bls. 2. 

Áfanga náð. Leikskólinn efstihjalli fékk fyrsta grænfánann sinn á dögunum og börn og starfsfólk fögnuðu um leið 32ja ára 
afmæli leikskólans.
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Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Þreföldun sjálfvirkra vopna hjá lögreglunni: 

Engar byssur hjá 
Kópavogslöggunni
Eftir því sem næst verður komist 

eru engin skotvopn geymd á 
lögreglustöðinni í Kópavogi. 

Þar voru hins vegar haldin skotvopn 
fyrir sameiningu lögregluembættanna 
á höfuðborgarsvæðinu í ársbyrjun 
2007. 

Samkvæmt skýrslu innanríkisráð-
herra til Alþingis árið 2012 voru 28 
skammbyssur þá í vörslu lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt 
heimildum blaðsins eru þær geymdar 
á lögreglustöðinni við Hverfisgötu í 
Reykjavík. 

Alls voru 254 skammbyssur hjá 
lögreglunni á Íslandi árið 2012 sam-
kvæmt skýrslu innanríkisráðherrans. 
78 voru hjá Ríkislögreglustjóra, 28 

hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins, 
18 hjá Lögregluskólanum, 42 hjá Lög-
reglunni á Suðurnesjum auk þess sem 
skammbyssur eru jafnframt hjá lög-
regluembættum vítt og breitt um land. 

Fram hefur komið í fréttum vik-
unnar að lögreglan hafi fengið 150 
hríðskotabyssur frá norskum yfir-
völdum, að líkindum norska hernum. 
Þetta hefur vakið upp umræðu um 
almennan vopnaburð lögreglu. 

Samkvæmt sömu skýrslu innan-
ríksráðherra voru 60 „sjálfvirk vopn“ 
í eigu lögreglunnar árið 2012. 58 voru 
hjá Ríkislögreglustjóra en 2 hjá lög-
reglunni á Suðurnesjum. Þannig hefur 
fjöldi sjálfvirkra vopna nær þrefaldast 
hjá lögreglunni.

Íbúarfundur framundan
Til stendur að halda íbúafund 

í Smárahverfi fimmtudaginn 
13. nóvember. Tilgangurinn 

er að kynna hverfisáætlun Smár-

ans og vinnu við skipulagslýsingu 
að deiliskipulagi fyrir suðursvæði 
Smáralindar. Skipulagsráð bæjarsins 
samþykkti þetta á dögunum. 

Útboð notuð til að 
halda launum niðri
Hótanir um útboð eru not-

aðar í kjaraviðræðum við 
vagnstjóra Strætó bs. Fullyrt 

er að við kjarasamningagerð komi 
ávallt upp slík umræða og fulltrúar 
byggðasamlagsins Strætó bendi á að 
vilji stéttarfélagið taka harkalega á í 
kjaraviðræðum, þá væri hægt að bjóða 
út allar ferðir. 

Bæði Hafnarfjörður og Garðabær 
eru aðilar að byggðasamlaginu og á 
hvor bær sinn stjórnarmann. Reykjavík 
er hins vegar stærsti eigandi byggða-
samlagsins. 

„Útboð eru í eðli sínu gerð til að ná 
fram hagræði í rekstri. Það er alveg ljóst 
að ekinn kílómetri í útboðnum akstri er 
lægri en ekinn kílómetri í okkar eigin 
akstri. Þannig að við erum bara sem 

stjórn að gæta hagsmuna eigenda og sjá 
til þess að hægt sé að reka Strætó með 
sem hagkæmasta hætti,“ segir Bryndís 
Haraldsdóttir, stjórnarformaður Strætó 
bs. og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
í Mosfellsbæ. 

- Þú ert þá að segja að þið eruð með-
vituð um það að hluti kostnaðarins 
við hægræðingu er borinn á herðum 
óbreyttra starfsmanna Strætó í formi 
verri starfskjara? 

„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað gert 
þetta með hagkvæmari hætti en við.“

Theódóra Þorsteinsdóttir, fulltrúi 
Kópavogs í stjórn Strætó bs. hafði ekki 
svarað fyrirspurn blaðsins um málið, 
þegar blaðið fór í prentun.

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 8.

 Yfirvofandi verkfall bæjarstarfsmanna í Kópavogi: 

Búist við röskun á 
þjónustu við aldraða
Viðbúið er að þjónusta við 

eldri borgara í Kópavogi 
muni raskast, komi til verk-

falls félagsmanna í Starfsmannafélagi 
Kópavogs. 

Kjaradeila félagsins við Samtök 
sveitarfélaga hefur staðið mánuðum 
saman, en aðilar hófu að hittast hjá 
Ríkissáttasemjara í júlí. 

Alls störfuðu um 2800 manns hjá 
Kópavogsbæ í fyrra í um 2000 stöðu-
gildum, en félagsmenn í Starfsmanna-
félagi Kópavogs sem vinna hjá bænum 
eru um 800, eða um 29 prósent allra 
starfsmanna bæjarins. Ljóst er því að 
boðaðar aðgerðir geta haft umtalsverð 
áhrif í bænum. Hér verður stiklað á 
stóru. 

Skipuleggjendur heimaþjónustu 
aldraðra eru í hópi félagsmanna 
Starfsmannafélagsins. Unnið verður 
samkvæmt áætlunum en viðbúið er að 
starfsemin geti raskast, komi til verk-
falls. Eins munu félagsmiðstöðarnar í 
Gjábakka og Gullsmára loka, en opið 
verður í Boðaþingi. 

Undanþágur frá verkfalli eru vegna 
sólarhringsvistunar fatlaðra. Þá verður 
hæfingarstöðinni á Dalvegi lokað, en 
stöðin í Fannborg verður opin, komi 
til verkfalls, en með skertri þjónustu. 

Sundlaugar bæjarins verða lokaðar 
en verkfallið mun einnig hafa töluverð 
áhrif í öllum leikskólum bæjarins. 
Verkfallið mun hafa áhrif í grunn-
skólunum, en þessar stofnanir verða 
opnar þótt til verkfalls komi. Einnig 
má búast við því að íþróttahúsum verði 
lokað, en þó ekki Kórnum og Fífunni 
sem íþróttafélögin reka. 

Enn er verið að taka saman upplýs-
ingar um hugsanleg áhrif af verkfalli, 
en samkvæmt upplýsingum frá Kópa-
vogsbæ stendur til að láta alla vita ef 
til verkfalls kemur, hvernig þjónustu 
eða hugsanlegum skerðingum á henni 
verður háttað. Upplýsingarnar verða 
sömuleiðis aðgengilegar á heimasíðu 
bæjarins. 

Mikill hugur var í tónlistarkennurum 
á fjölmennum fundi í Hörpu í vikunni. 
Verkfall tónlistarkennara í Kennara-
sambandi Íslands hófst á miðvikudag. 
Nokkrir kennara við tónlistarskóla í 
Kópavogi eru í félaginu og því í verkfalli 
til að fylgja kröfum sínum eftir. Starf-

semi skólanna raskast því eitthvað, en 
margir kennaranna eru félagar í FÍH 
og því ekki í verkfalli. FÍH á enn í við-
ræðum við launanefnd sveitarfélag-
anna. Sigrún Grendal formaður Félags 
tónlistarkennara sagðist á fundinum 
vera bjartsýn á að verkfallið yrði stutt. 

Starfsmenn dekkjaverkstæða áttu erfitt með að komast til vinnu á þriðjudag: 

„Allt á hvínandi hvolfi“
Menn komust ekki inn á 

planið þegar þeir mættu 
til vinnu,“ segir Gunnar 

Gunnarsson hjá Sólningu á Smiðju-
vegi, en mikil örtröð myndaðst á 
dekkjaverkstæðum bæjarins í snjó-
komunni á þriðjudagsmorgun. 

Hjá Sólningu er opnað klukkan átta 
á virkum dögum. Margir vöknuðu við 
vondan draum á vanbúnum bílum, 
þegar snjór lá yfir öllum götum. Ítar-
lega hefur í fjölmiðlum verið fjallað 
um ófærðina, einkum í efri byggðum 
Kópavogs þar sem um tíma var 
ófremdarástand í umferðinni. Kvört-
unum rigndi yfir fjölmiðla, bæjarskrif-
stofur og lögreglu. Bærinn fer nú yfir 
verklagsreglur sínar varðandi ruðning 
og mokstur. 

Fyrsti snjórinn
„Menn voru að til tíu um kvöldið og 
það hefur verið brjálað að gera,“ segir 
Gunnar Gunnarsson. Þetta sé árviss 
viðburður. Yfirleitt verði örtröð á verk-
stæðinu þegar fyrsti snjórinn kemur, 
og mjög mikið sé að gera næstu dag 
á eftir. „En þetta verður viðráðanlegt 
eftir það, svona fram í miðjan nóvem-
ber,“ segir Gunnar. 

„Það var allt á hvínandi hvolfi. 
Langar biðraðir og mikil pressa á verk-
stæðinu,“ segir Guðni Gunnarsson hjá 
Bílkó á Smiðjuveginum. . 

Mættir klukkan 6
„Það er vægt til orða tekið að það hafi 
verið mikið að gera. Það verkstæði 

sem ekki hefur nóg að gera þessa dag-
ana, það má nú bara loka,“ segir Einir 
Einarsson hjá Dekkjahúsinu við Auð-
brekku. Hann segir að þriðjudagur-
inn hafi verið „rugl“. „Það var bara 
alveg botnlaust. 30-40 bíla röð. En 
við vorum mættir sex og gátum gert 
þetta vel með góðu skipulagi. En við 

vorum líka að fram undir miðnætti, 
og mættir aftur sjö morguninn eftir.“

Á slöppum dekkjum
Runólfur Oddsson hjá Kaldaseli á 
Dalvegi tekur undir með að mikið 
hafi verið að gera. Hann segir brögð 
að því að dekk séu í slæmu ástandi. 
„Stór hluti af bílaflotanum er á ónýtum 
dekkjum og menn eru ekki að gera 
neitt við því,“ segir Runólfur. „Ég 
veit ekki hvað skýrir þetta. Þetta var 
óþekkt fyrir hrun.“ 

Algengt verð
Algengt verð fyrir umfelgun á „venju-
legum fjölskyldubíl“. Ætla má að á 
dekkjaverkstæðum í Kópavogi megi 
láta umfelga fyrir á bilinu 5.500 krónur 
og upp í 6.500 krónur.
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Fróðleg könnun
Eftirfarandi tillaga var samþykkt 

í bæjarstjórn Kópavogs: 
Bæjarstjórn Kópavogs láti 

skoða kosti og galla þess að innrita 
börn í grunnskóla og leikskóla bæjarins 
tvisvar á ári. Tillagan og greinargerðin 
verði kynnt skólastjórnendum leik- og 
grunnskóla í Kópavogi og leitað um-
sagnar þeirra. Skýrsla verði lögð fyrir 
bæjarstjórn Kópavogs eigi síðar en á 
fyrsta fundi bæjarstjórnar í apríl 2015. 
(svo breytt)

Pétur Hrafn Sigurðsson og Ása Ric-
hardsdóttir
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
(Tillaga fyrir bæjarstjórnarfund 23. 
september 2014)

Meðfylgjandi greinargerð 
var með tillögunni: 
Í Kópavogi eru um 300 börn á biðlista 

eftir leikskólaplássi og hafa foreldrar 
lent í vandræðum vegna þessa. For-
eldrar vilja að börn komist í leikskóla 
þegar fæðingarorlofi lýkur. Bygging 
nýrra leikskóla til að mæta þörfinni er 
dýr framkvæmd. Byggja þarf þrjá leik-
skóla til viðbótar til að anna þörfinni. 
Kostnaður gæti orðið einn milljarður 
króna, fyrir utan vandamál við að 
manna skólana með menntuðu starfs-
fólki Samfylkingin í Kópavogi vill leita 
leiða til að leysa þetta vandamál. Við 
viljum skoða breytt fyrirkomulag á 
upphafi skólagöngu barna í Kópavogi, 
þannig að grunnskólinn taki tvisvar á 
ári inn börn úr leikskólanum. Fyrir-
komulagið verði þannig að um áramót 
á sjötta aldursári hefji börn fædd fyrri 
hluta árs skólagöngu í grunnskóla og í 
ágúst það sama ár þau sem fædd eru 
síðari hluta ársins. Með því að taka 

helming hvers árgangs, um 250 börn 
inn í grunnskóla eða 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 
fæðingarorlofs að skólagöngu. Annar 
kostur við það fyrirkomulag er að oft er 
töluverður munur á þroska barna sem 
fædd eru t.d. í janúar og síðan í desem-
ber. Út frá þeim forsendum gæti verið 
gott fyrir börnin að innritun í skólana 
fari fram tvisvar á ári. Við getum tekið 
dæmi af Jóni og Gunnu sem eignast 
barn í febrúar 2014 og taka 9 mánaða 
fæðingarorlof. Fæðingarorlofi lýkur í 
nóvember. Þau þurfa leikskólapláss fyrir 
barnið En þar sem elstu börnin í leik-
skólanum byrja í grunnskóla að hausti 
verða Jón og Gunna að leita annarra 
úrræða frá nóvember og fram í júní/júlí 
því það losna engin pláss fyrr en haustið 
þegar elsti árgangurinn fer úr leikskóla 
í grunnskóla. Ef börn eru tekin í grunn-

skólann tvisvar á ári, í janúar og ágúst, 
fara elstu hópar barna úr leikskóla í 
grunnskóla tvisvar á ári og biðtími Jóns 
og Gunnu eftir leikskólaplássi styttist. 
Þetta er gott fyrir börnin, foreldrana og 
samfélagið í Kópavogi. 

Er það lausn við vanda leikskólans? 
Er ekki vandinn sá að vegna launakjara 
fæst ekki menntað starfsfólk? Má ekki 
þar slá í klárinn? 

Ýmiss vandi er við þessari lausn. 
Gerður er starfssamningur við grunn-
skólakennara við upphaf skólaárs 
þannig að um 9 x ½ stöðugildi tapast 
þar sem námshópur hans kemur um 
áramót. 

Er það svo að námsþroski sé mark-
verður almennt séð á börnum fædd 
í janúar eða desember? Hvaða rann-
sóknir liggja að baki þessari tilgátu? 
Eiga slíkar rannsóknir við í íslensku 
skólakerfi? Hvernig fer útskrif fram hjá 
slíkum nemanda við lok grunnskóla? 

Hér set ég í stuttri grein ýmsar 

spurningar sem vafalaust verður 
svarað. Einnig læt ég fljóta með 
vangveltur til bæjarstjórnar: Hvernig 
hyggst bæjarstjórn láta kanna kosti og 
galla? 

Hvaða aðferðarfræði verður notuð 
við slíka könnun? Verða foreldrar 
spurðir? 

Það verður fróðlegt að fylgjast með 
framgangi þessa máls. 

Arnarnesvegur
Kópavogsbúar eru nú að nálgast 

þrjátíu og þrjú þúsund. Ekk-
ert byggðarlag á Íslandi hefur 

vaxið jafn ört á síðustu 30 árum. 
Vel hefur tekist til við uppbyggingu 

bæjarins til að mæta þessari íbúa-
fjölgun. Áætlunargerð hefur verið 
framsýn og markviss. Byggðir hafa 
verið skólar, leikskólar, íþróttamann-
virki og svo framvegis þannig að íbúar 
Kópavogs geti vel við unað. 

Ávallt hefur verið tryggt að til séu 
lóðir undir atvinnuhúsnæði sem og 
íbúðarhúsnæði og eru þessir þættir 
frumskyldur þeirra sem fara með stjórn 
sveitarfélagsinns. 

En það er ekki nóg að byggja upp alla 
innviðina. Það þarf líka að tengja þá 
saman. Kópavogsbær hefur staðið sig 
vel í þeirri vegagerð sem bæjarfélagið 
á að sinna en sama verður því miður 
ekki sagt um vegagerð ríkisins. 

Nú er það svo að vegtenging sú 
sem nefnist Arnarnesvegur og byggir 
á samningi sem gerður var milli 
Kópavogsbæjar og Garðabæjar þann 
18.05.1983 eða fyrir þrjátíu árum 
hefur enn verið tekinn út úr fjárlögum 
þannig að ekki er gert ráð fyrir áfram-

haldi hanns á næsta ári þrátt fyrir lof-
orð um annað. 

Fyrsti hluti vegarins var gerður 
um 1990 á milli Hafnafjarðar-
vegar og Reykjanesbrautar. Á ár-
inu 2004 var lagður vegkafli á milli 
Fífuhvammsvegar og Rjúpnavegar og 
síðan hafa framkvæmdir legið niðri 
hvað þessar mikilvægu vegafram-
kvæmdir varðar. 

Nærsti áfangi vegarins er frá 
Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi 
og hefur sá áfangi verið á vegaáætlun 
frá árinu 2006 og nú er svo komið að 
ekki verður lengur við unað. 

Um Fífuhvammsveginn fara nú 
á degi hverjum um tuttugu þúsund 
bílar og vegateppa er þar daglegur 
viðburður. 

Nú þegar vetur fer að minna á sig 
með hálku og snjóum þurfa íbúar í 
efstu byggðum Kópavogs að búa sig 
undir að vera jafnvel góðan klukkutíma 
að fara leið sem víðast annarstaðar tæki 
fimmtán mínútur. 

Íbúar þar, sem í góðri trú hafa fjárfest 
í íbúðum, kalla eftir loforðum þing-
manna sinna um að haldið verði áfram 
með Arnarnesveginn. 

Ætla má að um Arnarnesveginn 
færu tíu til fimmtán þúsund bílar á 
dag, enda verið að tengja þrettán 
þúsund manna byggð við þær stofn-
brautir sem fyrir eru. Það álag sem er á 
Fífuhvamsveginum og nálægum götum 
má ekki vara mikið lengur. Það hamlar 
orðið eðlilegum vexti og þjónustu í efri 
byggðum Kópavogs og skapar hættuá-
stand ef t.d. slys verða. 

Kostnaður ríkisins við að efna þetta 
tíu ára loforð og standa við vegaá-
ætlunina frá árinu 2004 er áætlaður 
sexhundruð milljónir, eða eins og 
fjögurhundruð metra kafli í Héðins-
fjarðargöngunum kostaði á sínum tíma 
en þar fara um 200 bílar á dag. 

Kópavogur
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Höfundur er
Guðmundur Geirdal,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
Fréttir af 150 hríðskotabyssum frá Noregi í hendur íslenskra lögreglumanna 

vekja skiljanlega athygli. Það er eins og þessar upplýsingar hafi ekki átt 
að ná til almennings. Hvers vegna hafa yfirvöld ekki upplýst um málið 

að fyrra bragði? Hvers vegna færast þau undan því að svara sjálfsögðum og 
eðlilegum spurningum?

Nú kynnu yfirvöld að hafa einhvern rökstuðning fyrir því að vígbúa lögreglu með 
þessum hætti. Hann hefur hins vegar ekki komið fram ennþá.

Samkvæmt upplýsingum um vopnaeign lögreglu í skýrslu innanríkisráðherra frá 
2012 átti íslenska lögreglan 60 sjálfvirk vopn, hríðskotabyssur. Rökstuðningur 
lögregluyfirvalda og annarra yfirvalda hefur verið tvíþættur. Hér sé verið að 
endurnýja vopnabúnað. Hann hafi fengist gefins frá Norðmönnum (svo vitnað 
sé í orð aðstoðarmanns forsætisráðherra).

Seinni röksemdin á ekki við. Auðvitað skiptir það máli í öðru samhengi hvernig 
við forgangsröðum fjármunum, ekki síst á tímum þar sem sífellt er skorið niður 
í almannaþjónustu og heilar starfsstéttir neyðast til að leggja niður vinnu til að 
fylgja eftir sanngjörnum kröfum. Svo mætti líka spyrja: Ættu Íslendingar að koma 
sér upp F16 þotum ef þær fengjust gefins?

Hin röksemdin kallar á annars konar svör. Ef lögreglan býr yfir 60 hríðskotabyssum. 
Er eðlilegt að tala um endurnýjun þegar þeim er fjölgað í 150? Hefði lögreglan 
fengið 60 nýjar hríðskotabyssur og fargað þeim 60 sem fyrir voru, liti málið öðru-
vísi út. Hér er hins vegar stigið töluvert stærra skref. Það er verið að þrefalda eign 
lögreglunnar á þessari tegund árásarvopna.

Þess utan, þótt vopn af þessu tagi hafi verið í höndum sérsveitar Ríkislögreglustjóra 
og tvær byssur á Suðurnesjum, þá ræða menn nú um að þessi tæki verði fyrir 
hendi hjá almennum lögreglumönnum út um land. Að skipta kindabyssum út 
fyrir sjálfvirk árásarvopn. Það er í sem allra stystu máli stefnubreyting.

Enda þótt ríkislögreglustjóra, eða öðrum, finnist þetta ekki stórt skref, þá er þetta 
engu að síður skref í áttina að aukinni vopnavæðingu lögreglunnar. 

Það er ekki einkamál hennar. Það er mál samfélagsins. Vill íslenskur almenningur að 
lögreglan verði búin skotvopnum í meira mæli en nú er? Hefur umræðan farið fram?

Svarið er nei. Hún er að fara fram núna, eftir að upplýst var að vopnabúnaður hefði 
verið þrefaldaður með leynd.

Það er skiljanlegt að yfirmenn lögreglunnar hugsi um öryggi sinna manna og 
borgaranna. En er aukin vígvæðing skynsamleg leið að því markmiði? Viðbúið er 
að afleiðingin verði einmitt hin gagnstæða. 

Ingimar Karl Helgason

Einkamál lögreglu?

Leiðari

Höfundur er
Gísli Baldvinsson,

fulltrúi VG og félagshyggjufólks í 
skólanefnd Kópavogsbæjar

Óeining í bæjarráði vegna erindis frá Sunnuhlíð: 

Sögðu nei við Sunnuhlíð
Meirihluti bæjarráðs Kópa-

vogs hafnaði erindi 
hjúkrunarheimilisins 

Sunnuhlíðar um að kaupa húsnæði 
Sunnuhlíðar og taka við rekstrinum. 

Sunnuhlíð sendi bænum erindi um 
þetta fyrr í haust. 
Meirihluti bæjarráðs, fulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins og Bjartrar framtíðar 
sögðu í bókun að afar brýnt væri að 
leysa úr fjárhagsvanda Sunnuhlíðar, en 
það sé ríkisins að sjá um það. Mála-
flokkur eldri borgara heyri undir ríkið. 
„Því hafnar bæjarráð erindi stjórnar 
Sunnuhlíðar en áréttar að Kópavogs-
bær leggi þunga áherslu á að ríkið 
sinni lögbundinni þjónustu á þessu 
sviði í bænum.“

Fulltrúar minnihlutans telja hins 
vegar mikilvægt að Kópavogsbær 
komi að lausn málsins. Fulltrúar 
Samfylkingar, Vinstri grænna og 

félagshyggjufólks auk Framsóknar-
flokksins, létu bóka sérstakan stuðn-
ing við Sunnuhlíðarsamtökin „í bar-
áttu þeirra við ríkisvaldið um lausn á 
vanda hjúkrunarheimila. Við teljum 
mikilvægt að bærinn komi að lausn 
málsins.“

Sunnuhlíð hafði einnig boðið Kópa-
vogsbæ að kaupa húsnæði heimilisins. 
Stjórnendur Sunnuhlíðar hafa sagst 
munu leita til ríkisins, hafni Kópa-
vogsbær erindi samtakanna. 

Skuldir vegna rekstrar Sunnuhlíðar 
námu hátt í 470 milljónum króna sam-
kvæmt uppgjöri síðasta árs, en þær 
jukust um næstum 140 milljónir króna 
í fyrra. 

Bæjarráð Kópavogs hefur lagt 
áherslu á að finna lausn á rekstrar-
vanda heimilisins. 

Ríkið tók yfir rekstur Sunnuhlíðar 
í desmeber í fyrra. Í yfirlýsingu um 

það kom fram að þjónusta við íbúa 
yrði óbreytt, sem og réttarstaða starfs-
manna. 

Hjúkrunarheimilið er sjálfseignar-
stofnun 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 hjúkrunar-
rými og 18 dagdvalarrými. Í nálægð 
við hjúkrunarheimilið reka Sunnu-
hlíðarsamtökin rúmlega 100 íbúðir 
fyrir aldraða. Rekstur íbúðanna er að-
skilinn rekstri hjúkrunarheimilisins 
en íbúar þeirra hafa hins vegar getað 
notið tiltekinnar þjónustu á hjúkr-
unarheimilinu. 
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

* 3.5%
 lántökugjald

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
fiRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is · opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15
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Satis.is
Eigum fyrirliggjandi Sky HD 500 GB  
upptökumóttakara frá SKY. 
Fullkomin HD og 3D gæði. 

Aðeins 49.990 kr.

Allar nánari upplýsingar á www.satis.is og síma 551 5100

Njóttu þess sem best þykir.  

MENNING Hildur Björgvinsdóttir

Kvartett í Boss peysum
„Í byrjun fluttum við „gömul“ lög frá 1930-1950 og settum þau í okkar 
búning. Svo þróaðist tónlistin og raddsetningarnar og við litum jú mjög til 
Manhattan Transfer og tókum efni frá þeim, en við reyndum alltaf að aðlaga 
tónlistin að okkar smekk og sönggetu.“ segir Þór H. Ásgeirsson einn meðlima 
hópsins MK-kvartettsins sem kom saman í Salnum í vikunni eftir 25 ára 
hlé en sönghópurinn var stofnaður þegar meðlimir hans stunduðu nám í 
Menntaskólanum í Kópavogi. „Á efnisskránni á tónleikunum í Salnum voru 
lög frá öllum ferlinum. Við tókum lög þar sem íslenski textinn er gerður 
af Hrafnhildi Halldórsdóttur - og má segja að séu okkar bernskubrek.“ 
Upphitunarsveit  
fyrir Ríó Tríó
MK-kvartettinn hélt áfram að starfa 
eftir að meðlimir hans útskrifuðust 
úr menntaskóla en auk þess að syngja 
á tónleikum komu þau fram á árhá-
tíðum og menntaskólaskemmtunum, 
í útvarpi og sjónvarpi. Aðspurður 
um skemmtanir sem standa uppúr 
í minningunni nefnir Þór tvær sem 
séu honum ofarlega í huga: „Það var 
mjög minnistætt að troða upp með Ríó 
Tríó á Broadway skemmtistaðnum (þar 

sem Sambíó í Mjóddinni er núna), en 
Ríó Tríó var með söngskemmtun þar 
góðan part af vetri og vorum við eins 
konar upphitunarsveit fyrir þá félaga. 
Við hituðum einnig upp fyrir þekktan 
breskan sönghóp - The Flying Pickets - 
í Háskólabíói sem var mjög minnistæð 
uppákoma.“ 

Öflugt tónlistarlíf  
í Kópavogi
Þór segir að á þeim árum sem söng-
hópurinn var starfandi hafi verið 

mikil gerjun í tónlist meðal nemenda 
Menntaskólans í Kópavogi. Hann 
nefnir sem dæmi að Fræbblarnir hafi 
verið stofnaðir í skólanum á þessum 
tíma og meðlimir kvartettsins hafi allir 
orðið fyrir miklum áhrifum af öflugu 
tónlistarfólki sem starfaði í Kópavogi 
á þessum árum, Ólafur Þórðarson, 
Þórunn Björnsdóttir og Gunnsteinn 
Ólafsson en kvartettsmeðlimir voru 
allir í MK kórnum sem Gunnsteinn 
stjórnaði. 

Breytilegur hópur
Fjöldi meðlima sönghópsins var 
nokkuð breytilegur á meðan hann 
starfaði þótt kjarninn væri ávallt sá 
sami. „Þegar við byrjuðum að syngja 
saman vorum við fimm talsins, og 
síðan urðum við að sextett, og að 
lokum enduðum við sem fjögur í 
kvartettinum ásamt gítarleikaranum 
Ara Einarssyni sem vann með okkur 
öll árin. Við vorum öll í MK á þessum 
tíma, en við útskrifuðumst og héldum 
áfram að syngja sem MK-kvartettinn. 
Reyndar kom Hjörleifur Hjartarson 
inn fyrir Skarphéðinn í lokin, en Hjör-
leifur er ekki MK-ingur.“ 

Á líðandi stundu
Þór segir það sérstaka tilfinningu að 
skoða gamlar ljósmyndir og mynd-
bönd frá árum kvartettsins. „Frægt 
er myndbandið frá þættinum „Á líð-
andi stundu“ sem við vorum fengin 
til að koma fram í. Við vorum klædd í 
Boss peysur sem voru svo rosalegar að 
menn muna enn eftir okkur í þessum 
peysum.“



Leikfélag 
Kópavogs

eftir Harold Pinter

Þar til sannleikurinn 
aðskilur

Frumsýning 
sun. 26. okt. kl. 20.00

Aðrar sýningar:
Fim. 30. okt.
Sun. 2. nóv.
Fim. 6. nóv.
Fös. 7. nóv.

Miðaverð 2.000 kr. 

midasala@kopleik.is / S. 554 1985

Sjá nánar á www.kopleik.is

Sérstakt tilboð!
Eldri borgarar í Kópavogi fá frítt á 2. sýningu fim. 30. okt. 
Hafið samband við miðasölu og nefnið boðið. 

LK-Elskhuginn-255x380.indd   1 22.10.2014   22:15
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Allir þurfa hjarta
Í flestum bæjum, þorpum og hverfum í veröldinni, þar sem byggð er þétt, 
verða til einhvers konar einhvers konar samkomustaðir fyrir fólkið í ná-
grenninu. Oftar en ekki verða slíkir staðir að hjarta hverfisins. Stundum 
þjóna kirkjur eða torg þessu hlutverki en víðast eru þetta barir, veitingastaðir 
eða kaffihús. Ísland er hins vegar að vissu leyti undantekning vegna þess 
hversu hér er dreifbýlt og borgarmyndun í raun komin stutt á veg. Víða 
um land eru þó alls kyns bryggjukaffistaðir en það sem hins vegar vantar 
í flesta bæi og hverfi er lítil hverfiskaffihús sem opið er frá morgni til kvöld 
og flestir úr nágreninu koma á nokkrum sinnum í viku. Óskandi væri að 
slíkir staðir yrðu til í hverfum Kópavogs. 

Samkomustaður
Jafnvel þótt fjöldi kaffihúsa hafi 
sprottið upp síðustu ár í miðbæ Reykja-
víkur og miklu víðar, eru fæst þeirra 
hverfiskaffihús. Margir þeir sem matar-
blaðamaður hefur rætt þessi mál við, 
telja að erfitt sé að reka svoleiðis staði 
og benda benda á mörg sorgleg dæmi 
máli sínu til stuðnings. En til er fólk 
sem hefur þó enn trú á þessari hug-
mynd – fólk sem telur að samkomu-

staður sé hverju samfélagi nauðsyn. 
Í byrjun mánaðarins var opnað nýtt 
kaffihús á móts við Melabúðina og 
Vesturbæjarlaugina í Reykjavík. Það 
er hugsað sem svona staður, miklu 
frekar samkomustaður en kaffihús, 
segir Margrét Matreinsdóttir, vertinn 
á Kaffihúsi Vesturbæjar. 

Heiðarlegt kaffihús
Það sem af er hefur gengið vel og 

þegar matarblaðamaður leit inn eitt 
síðdegið á dögunum var nánast fullt út 
úr dyrum. Setið var við öll borð og fólk 
skrafaði og sötraði kaffi eða maulaði 
eitthvað góðgæti. Margrét segir að 
viðtökurnar hafi farið fram úr björt-
ustu vonum. Allt frá því að opnað var 
6. október, hafi verið svona mikið að 
gera. „Maður heyrir og sér á fólki að 
allir eru ofboðslega þaklátir fyrir að 
fá nú loksins hverfiskaffihús í vestur-
bæinn“ segir Margrét. „Það eru strax 
komnir fastakúnnar og ég held að það 
megi þakka því að við reynum að vera 
heiðarlegt kaffihús.“

Gott kaffi og  
einfaldur matur
Með þessu á hún við að maturinn er 
einfaldur, kaffið er gott og það eru 
engin látalæti eða stælar. Þetta er 
hverfis kaffihús, á að vera það og er er 

það. Umhverfið er afslappað, andrúms-
loftið gott, þjónustan til fyrirmyndar og 
matseðillinn einfaldur en fjölbreyttur, 
hægt er að fá alls kyns kaffi, bakkelsi 
og mat. Matarblaðamaður er sérstak-
lega hrifinn af því að hafa vínilplötu-
spilara í veitingarýminu, þar sem gestir 
geta valið tónlist og skipt um plötu. Á 
matseðlinum má meðal annars finna 
þrjár tegundir af hafragraut, bleikju og 
harðfisk með smjöri. „Við erum líka 
ofboðslega stolt af grænmetisborgar-
anum okkar“ segir Margrét. 

Frábær „veggie“ borgari
Matarblaðamaður ákvað að láta slag 
standa og prófa hann, enda ham-
borgarar af öllu tagi hans ær og kýr. 
Grænmetisborgarinn á Kaffihúsi Vest-
urbæjar er í einu orði sagt frábær! Gott 
og safaríkt buffið með chili og frábærri 
sósu virka saman sem einstklega góð 
heild. Þetta er besti grænmetisborgari 
sem matarblaðamaður hefur smakkað 
– og þeir eru ekki fáir! Til að kóróna allt 
þetta er kaffið líka mjög gott. 

Grænt og gott
Kaffihús Vesturbæjar er líka grænt. 
Notað er lífrænt eða vistvænt hráefni 
þar sem það er hægt, afgangar fara í 
safnhaug og hvergi er að sjá plast eða 
bréfservéttur. Inni á snyrtingunum eru 
handklæði og tauservéttur og glerglös 
gera pappann óþarfan. Þetta mættu 
aðrir veitingastaðir taka sér til fyrir-
myndar. Margréti og félögum hennar 
hefur tekist að blanda hinu hárréttu 
uppskrift, góður matur, lipur þjón-
usta lærðra kaffibarþjóna, vinalegt 

andrúmsloft og afslöppuð stemming, 
gera ferð á Kaffihús vesturbæjar nánast 
að andlegri upplifun. 

Verður vonandi fyrirmynd
Fleiri mættu taka sér þetta skemmtilega 
litla kaffihús til fyrirmyndar. Staðurinn 
veit sjálfur hvað hann er . . . hann er 
vissulega heiðarlegur. Það allra besta 
er þó að svo virðist sem tekist hafi að 
sanna að hverfiskaffihús geti gengið. 
Varla er það svo að vesturbærinn, eins 
góður og hann er, sé svo einstakur að 
ekki sé hægt að gera svipaða hluti í 
öðrum hverfum. Matarblaðamaður 
hvetur Kópavogsbúa hverfum til að feta 
í fótspor Vesturbæinga og opna heiðar-
leg hverfiskaffihús . . . og gera þau að 
miðstöð og hjarta hverfisins - Salakaffi, 
Kársneskaffi, Elliðakaffi o.s.frv. Mikið 
yrði bærinn nú skemmtilegur ef það 
gengi eftir. 

Matarsíða svavars

Opnunartími:

„Maður heyrir og sér á fólki að allir eru ofboðslega þakklátir fyrir að fá nú 
loksins hverfiskaffihús,“ segir Margrét Marteinsdóttir.
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Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð 

og góðan frágang.
Markmið okkar 

hefur ávallt verið 
að veita bestu faglegu 

þjónustu varðandi 
undirbúning 

og framkvæmd útfarar.
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Stenst allar kröfur
Í sumar birti vefsíðan BabyCentre lista yfir vinsælustu barnanöfnin í 
Bretlandi. Þótt þessi listi sé auðvitað langur eru ekki birt nema hundrað 
vinsælustu nöfnin. Listinn er gefinn út árlega og fátt í sjálfu sér sem breytist 
frá ári til árs. Það bar hins vegar til tíðinda í sumar að eitt nafn hafði tekið 
gríðarlegt stökk upp listann –um 243 sæti. Þetta er kvenmannsnafnið Elsa, 
sem nú er í áttunda sæti. Vinsældir þess eru raktar til þess að aðalsögu-
hetjan í Disneymyndinni Frosin heitir einmitt Elsa. 

Vinsælasta teiknimynd 
allra tíma
Frosin er ein allra vinsælasta kvik-
mynd sem nokkurn tíma hefur verið 
gerð. Engin teiknimynd hefur halað 
inn viðlíka tekjum –jafnvirði um 140 
milljarða króna samkvæmt tölum frá í 
júní. Þá er ótalið allt það sem tengdur 
varningur, leikföng, töskur, litabækur 
o.þ.h. hefur skilað í buddu framleið-
anda. Frosin er fimmta tekjuhæsta 
kvikmynd sögunnar og er enn sýnd 
í kvikmyndahúsum sums staðar í 
heiminum. En það er líka búið 
að gefa hana út á DVD. Disk-
urinn náði því að slá öll sölu-
met á Amazon – bara með 
forsölunni. Myndin varð 
semsagt mest selda barna-
mynd á þessari stærstu 
verslunarvefsíðu heims, 
áður en hún kom út. 

Hefur rakað  
inn verðlaunum
En það er ekki bara myndin sjálf sem 
rakar inn peningum. Tónlistin ein og 
sér hefur líka skilað sínu, með a.m.k. 
milljón seldum geislaplötum og sjö 
milljón niðurhölum á tónlistarvefsíð-
unni Spotify. Þá hafa bæði myndin 
og tónlistinn halað inn fjölmörgum 
verðlaunum, Óskar, BAFTA, Golden 
Globe og svo mætti lengi telja. Mynd-
skeiðaáhorfin á myndbandavefsíðunni 

Youtube eru talin 
í hundruð um 
milljóna. Svo eru 
lögin úr Fros in 

auðvitað sungin í 
kórum, á leikskólum, 

skólum og í afmælis-
veislum um alla 
veröld. 

Fellur foreldrum í geð
Myndin byggir á sögu H. C. 
Andersens um ísprinsessuna. 
Í henni er hvorki að finna 
alvarlegt ofbeldi eða annað 
sem foreldrar reyna að forða 
börnunum sínum frá því 
að sjá. Stelpur eru í stærstu 
hlutverkum og eru hetjur 
myndarinnar. Aðalpersónur 
myndarinnar, Elsa og Anna, 
eru flóknar og mannlegar 
og kannski skiptir það líka 
máli. Myndin stenst hið 
svokallaða Bechdel próf, 
en það getur gefið vísbendingur um 
stöðu kynja í myndum. Miðað er við 
að tvær kvenpersónur eigi samtal um 
eitthvað annað en karlmann. Flestar 
myndir falla á prófinu en svo er ekki 
með þessa mynd og því hafa jafnréttis-
sinnar um allan heim tekið myndinni 
opnum örmum. 

Opnar leið að  
hjarta barnsins
Vinsældirnar eru semsagt gríðarlegar. 
Flest börn hér á landi hafa séð myndina 
og margir foreldrar líka, þ.m.t. undir-
ritaður. Hún er ágæt skemmtun, vel 
íslenskuð og talsett - framleiðendunum 
og þeirra fólki hér á landi til sóma. En 
slíkri velgengni fylgir líka mikil ábyrgð. 
Allt sem tengist Frosin kvikmyndinni 
á greiða leið inn í huga og hjörtu 
milljóna barna um allan heim. Vegna 
þess hversu vel þessi mynd er úr garði 
gerð og barnvæn – eru varnir flestra 
foreldra líklega stilltar á lægstu still-
ingu þegar kemur að myndinni sjálfri 
og afleiddum vörum. Þar af leiðandi 
er ábyrgð þeirra mikil sem búa til 
þennan varning. 

Ábyrgð útgefanda
Nú er komin út Frosinn mat-
reiðslubók á íslensku. Útgefandi 
er Edda. Bókin mun líklega eiga 
jafn greiða leið inn að kjarna hvers 
íslensks barns og aðrar vörur, tónlist 
og fleira sem tengist myndinni. Lík-
legt er að bókin skauti hæglega fram 
hjá vörnum foreldra sem einbeita sér 

frekar að vernda börnin fyrir ofbeldi 
og klámi á alnetinu og í tölvuleikjum – 
frekar en að hafa varan á varðandi þær 
Elsu og Önnu. Fólk treystir því – út 
frá því sem á undan er komið, að það 
sem tengist kvikmyndinni sé í lagi. En 
standa Disney og Edda undir þessum 
væntingum? Matarblaðamaður náði 
sér í eintak af Frosin matreiðslubókinni 
og kannaði málið. 

Titillinn lofar góðu
Matarblaðamaður rekur strax 

augun í að ekki er búið að 
íslenska vörumerkið, 

það stendur Frozen en 
ekki Frosin. En þar með 

eru mínusarnir nánast upp 
taldir. Strax á forsíðunni er 

greint frá því í undir-
titli að í bókinni sé að 
finna 63 girnilegar og 

hollar uppskriftir fyrir alla 
fjölskylduna. Hollar 

eru hér lykilorð! 
Strax á blaðsíðu 
6 til 9 er að finna 

ávarp frá Steinari B 
Aðalbjörnssyni næringar-

fræðingi hjá Matís. Þar fer hann 
stuttlega yfir það sem gerir mat 
hollan, varar lesendur (börnin) 
við því að þau láti plata sig til 
að borða óhollustu með auglýs-
ingapráli. Á innsíðu má svo sjá 
að það er enginn annar en sjálfur 
Siggi Hall sem á heiðurinn af upp-
skriftunum. Manni verður strax 
rórra. Bókin er líka skemmtilega 
uppsett með persónum úr Frosin 
og fallegum ljósmyndum Gassa af 
matnum. 

Falleg og vel  
uppsett bók

Efnisyfirlitinu er raðað upp eftir viku-
dögunum, kjötlausir mánudagar, léttir 
og auðveldir þriðjudagar o.s.frv. Við 
hverja uppskrift er svo gefið upp erf-
iðleikastig, undirbúnings- og eldunar-
tími, hver eru nauðsynleg áhöld og . 
. . kaloríur, prótein, kolvetni og fita í 
hverjum skammti. Þetta er til fyrir-
myndar! Mikið er um skemmtilegar 
fiskiuppskriftir - ávextir og grænmeti 
sýnist matarblaðamanni vera í hverjum 
rétti. Svo er líka einstaklega gaman að 
því að íslenska lambinu er gert hátt 
undir höfði. Af því að réttirnir eru svo 
sannarlega fjölbreyttir og hollir, gæti 
það haft jákvæð lýðheilsuáhrif að sem 
flest börn eignist þessa bók. 

Stendur fyllilega  
undir væntingum . . .  
og rúmlega það
Frosin matreiðslubókin stendur fylli-
lega undir væntingum . . . og rúmlega 
það. Í henni má sannarlega finna 63 
girnilegar og hollar uppskriftir fyrir 
alla fjölskylduna. Uppsetning, umbrot 
og allur frágangur er til fyrirmyndar. 
Frosin matreiðslubókin er frábært 
hjálpartæki fyrir okkur foreldra í því 
að fá börnin okkar til að borða hollan 
og fjölbreyttan mat. Aðstandendur 
bókarinnar standa svo sannarlega 
undir þeirri ábyrgð að búa til vand-
aða matreiðslubók í nafni vinsælustu 
teiknimyndapersóna heims! Bókin er 
heiðarleg, falleg og skemmtileg og að-
standendum til sóma! 



24.  Október 201412

Einkarekstur hótunartæki gegn kjarabótum
Vagnstjórar sem starfa fyrir undirverktaka Strætó bs. geta búist við lægri 
launum en þeir sem starfa beint hjá fyrirtækinu. Nokkur hluti þeirra leiða 
sem Strætó rekur í leiðakerfi sínu eru í höndum undiverktaka líkt og fyrir-
tækisins Hagvagna. Þeir starfsmenn sem þar vinna eru sumir félagsmenn 
í Bifreiðastjórafélaginu Sleipni en flestir eru þeir þó í Verkalýðsfélaginu 
Hlíf. Blaðið hefur vitneskju um að starfsfólki og jafnvel fulltrúum Starfs-
mannafélags Reykjavíkur sé hótað útboði á störfum þeirra af hálfu Strætó 
bs. fari þeir fram á bætt kjör. Hafnarfjörður og Garðabær eru báðir aðilar 
að byggðasamlaginu Strætó og eiga einn fulltrúa í stjórn hvor. 

40% í útboði
„Það eru um 40 prósent af akstrinum 
sem eru í útboði, það er ekinn af öðrum 
en okkur sjálfum. Við erum að íhuga 
þessi mál núna og ég held að stefnan 
sé að halda áfram að vera með allavega 
hluta af akstrinum boðinn út. Það er 
samt alltaf ákvörðun stjórnar hvort 
farið er í útboð eða ekki,“ segir Bryn-
dís Haraldsdóttir, stjórnarformaður 
Strætó. 
- Hvert er hagræðið fyrir strætó? 

„Það eru upplýsingar sem fram-
kvæmdastjórinn yrði að gefa þér,“ 
segir Bryndís Haraldsdóttir, stjórnar-
formaður Strætó bs. og bæjarfulltrúi í 
Mosfellsbæ. 

Blaðið óskaði upplýsinga um rök-
semdafærslu Strætó bs. fyrir útboði 
ákveðinna leiða sem og skýringu á 
þeirri pólitísku stefnumótun sem að 
baki slíkum útboða er. Engin svör hafa 
borist. 

Geta jafnað launin
„Okkar menn falla undir kjarasamning 
á almennum markaði. Aftur á móti er 
Strætó í Reykjavík undir samningum 
Reykjavíkur. Þótt grunnlaunin séu 
lægri þá hafa hér verið borgaðir ýmsir 
bónusar t.d. tjónlaus bónus og reyklaus 
bónus,“ segir Kolbeinn Gunnarsson 
formaður Hlífar og bætir við að eftir 
greiðslu bónusanna þá séu tekjurnar 
nokkuð svipaðaðar. 
- Bónusar eru samt ekki jafn traust 
kjör og grunntaxtar? 

„Ég gerði nú einhverntíman könnun 
á þessu og þá voru menn á svipuðum 
stað. En það er alveg rétt og þess vegna 
hef ég verið að reyna að gera kröfu um 
að festa þetta inn í kjarasamninginn. 
Það hefur bara gengið frekar hægt. Það 
er alveg rétt þetta er ekki alveg í hendi 
með bónusum.“ 
- Þegar þú segir festa þetta áttu þá við 
að setja bónusa í kjarasamninga eða 
ná upp grunnlaunum? 

„Já við erum náttúrulega alltaf að 
reyna að ná upp laununum í okkar 
kjarasamningum en því miður hafa 
laun á almennum markaði verið ívið 
lægri en hjá Strætó í Reykjavík,“ segir 
Kolbeinn og bætir við að almennt telji 
hann bílstjóra allt of lágt launaða á Ís-
landi. Starfinu fylgi mikil ábyrgð en að 
greiðslu vegna hennar sé ekki að finna 
í launakjörum. 

Unnið að nýjum  
kjarasamningum
„Það eru að koma nýir samningar og 
það er verið að fara í þessa vinnu um 
áramótin - væntanlega byrjar vinnan 
fyrir áramót. Það á að fara inn í kafla 
sem varða bílstjóra. Það er eitt af því 
sem átti að gera við gerð síðustu kjara-
samninga en var ekki gert vegna þess 
að það voru bara stuttir samningar sem 
gerðir voru í fyrra. Núna er næsta skref 

að vinna í gerð kjarasamninga fyrir 
þetta fólk,“ segir Kolbeinn. 
- Hvað hefur þessi staða, það er launa-
munur þrátt fyrir sambærilega vinnu, 
verið lengi? 

„Þetta er búið að vera til nokkurra 
ára. Það hefur alla tíð verið þessi mis-
munur á Strætó í Reykjavík og hóp-
ferðabílstjórnunum hér suður frá. Það 
hefur gengið mjög tregt að ná að sam-
ræma þetta.“

Lítið frumkvæði
Lítill hluti vagnstjóra eru félagar í Bif-
reiðstjórafélaginu Sleipni. Á skrifstofu 
félagsins fengust þær upplýsingar að 
þeir væru fáir. Félaginu hefði borist það 
til eyrna að félagsmenn þeirra væru á 
lægri launum en félagsmenn í Starfs-
mannafélagi Reykjavíkur. Sleipnir hefði 
hins vegar ekki tekið frumkvæði í mál-
inu. Þeir starfsmenn sem blaðið ræddi 
höfðu orð á launamun starfsmanna og 
sögðu þann mun notaðan til að kæfa 
gagnrýni á framkvæmdastjórn Strætó 
og óánægju með laun. Þá voru nefnd 
dæmi þess að launamunurinn væri 
notaður sem hótun um enn frekari út-
boð og einkarekstur vagnleiða Strætó. 

Nýlega var greint frá hótunum um 
starfsmissi mótmæltu vagnstjórar 
notkun öryggismyndavéla í vögnum 
fyrirtækisins. 

Uppsögn og einkavæðing
„Strætó BS. gerir þá kröfu að allir 
starfsmenn sem sinna farþegaflutn-

ingum á fyrirtækisins, hafa umsjón 
með ökutækjum eða eftirlit í vögnum 
samþykki búnaðinn,“ segir í nýlegri 
umfjöllun blaðsins en orðin eru bein 
tilvitnun í fjöldapóst sem sendur ar á 
vagnstjóra Strætó bs. „Starfsmenn hafa 
andmælarétt en nýti þeir sér hann leiðir 
það til starfsmissis,“ segir enn fremur 
í bréfinu. Í samtölum við starfsfólk 
Strætó og við fulltrúa Starfsmannafé-
lags Reykjavíkur að undanförnu hefur 
komið fram að starfsandinn á Strætó 
er afar slæmur. Stéttarfélaginu berist 
til að mynda töluvert magn af kvört-
unum. Þá er stjórnunarstíll fyrirtæk-
isins sagður afar harkalegur. Í samtali 
við blaðamann, vegna fréttar af upp-
töku öryggismyndavélakerfis sagðist 
Reynir Jónsson framkvæmdastjóri 

byggðasamlagsins telja að aðeins einn 
starfsmaður væri óánægður með upp-
töku eftirlitskerfisins en að aðrir væru 
ánægðir. Þetta er í andstöðu við við-
mælendur 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 mis-
notað og notað í öðrum tilgangi en 
kynnt hafi verið. 

Allt í útboð
Blaðið fékk staðfestingu hjá Starfs-
mannafélagi Reykjavíkur á að hótanir 
um útboð væru reglulega nýtt þegar 
semja eigi um laun og almenn kjör 
fyrir félagsmenn félagsins. Þessi um-
ræða kæmi þannig alltaf upp í kringum 

kjarasamningagerð. Fulltrúar Stætó bs. 
bentu þannig iðuleg á að hægt væri að 
bjóða út allar ferðir byggðarsamlagsins 
taki verkalýðsfélagið of harkalega á í 
samningsgerðinni. Samkvæmt þessu 
virðist framkvæmdastjórn Strætó með-
vituð um að kostnaður útboða falli 
meðal annars á herðar óbreyttra starfs-
manna. Bryndís Haraldsdóttir segir 
stjórn félagsins ekki hafa rætt útboð á 
þessum forsendum en þau séu vissu-
lega hagkvæmari fyrir Strætó sé miðað 
við kostnað á hvern ekinn kílómetra. 

Á herðar láglaunafólks
- Eruð þið í stjórn meðvituð um að 
þegar þið takið akstur í útboð að ein 
af afleiðingum þess er að laun starfs-
manna á gólfi lækka miðað við laun 
í sambærilegu starfi hjá Strætó bs. ? 

„Útboð eru í eðli sínu gerð til að ná 
fram hagræði í rekstri. Það er alveg ljóst 
að ekinn kílómetri í útboðnum akstri 
er lægri en ekinn kílómetri í okkar 
eigin akstri. Þannig að við erum bara 
sem stjórn að gæta hagsmuna eigenda 
og sjá til þess að hægt sé að reka Strætó 
með sem hagkæmasta hætti,“ segir 
Bryndís Haraldsdóttir. 
- Þú ert þá að segja að þið eruð með-
vituð um það að hluti kostnaðarins 
við hægræðingu er borinn á herðum 
óbreyttra starfsmanna Strætó í formi 
verri starfskjara? 

„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað gert 
þetta með hagkvæmari hætti en við.“

Útboð áfram
Bryndís segir að stjórn Strætó bs. muni 
á næstunni fara yfir þessi mál. Þá er 
vert að benda á að kjarasamningar ASÍ 
losna fljótlega en samningar síðasta árs 
voru tímabundnir samningar. Yfirferð 
yfir útboð Strætó fer því fram skömmu 
áður en vinna við kjarasamninga fer 
í gang. 
- Hvert er hagræðið fyrir strætó? 

„Það eru upplýsingar sem fram-
kvæmdastjórinn yrði að gefa þér,“ 
segir Bryndís. 
- Þetta er þrátt fyrir allt fyrirtæki í al-
mannaþjónustu þá spyr maður hvort 
þessi umræða, um afleiðingar fyrir 
starfsfólk sem þegar starfar við störf 
sem ekki eru beinlínis hálaunastörf, 
hafi átt sér stað innan stjórnar? 

„Umræðan hefur ekki verið tekin 
út á þeim grundvelli. Fyrst og fremst 
erum við bara að gæta hagræðingar í 
rekstri og við höfum talið það heppi-
legt fyrir Strætó að hafa hluta af þessu 
í eigin akstri og hluta hjá öðrum. Það 
hefur komið hagstætt út fyrir félagið. 
Ég held að það sé almennur vilji hjá 
stjórn og eigendum að halda því 
þannig.“ 
- Blaðið hefur fengið úr nokkrum 
áttum, þar á meðal frá Starfsmanna-
félagi Reykjavíkur sem og starsfólki 
sjálfu, að útboð sé notað sem hótun-
artæki innan fyrirtækisins gagnvart 
starfsfólki sem gerir kröfu um betri 
kjör. Hefur þú vitneskju um slíkt og 
hvað finnst þér um slíkar aðferðir? 

„Ég get ekki svarað fyrir þetta 
og þekki ekki þennan hluta. Fram-
kvæmdastjóri fer með starfsmannamál 
og hefur fullt taust og umboð stjórnar 
til þess.“

ÚttEkt

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

reynir Jónsson. bryndís Haraldsdóttir.

„Útboð eru í eðli sínu gerð til að ná fram hagræði í akstri. Það er alveg ljóst 
að ekinn kílómetri í útboðnum akstri er lægri en ekinn kílómetri í okkar eigin 
akstri,“ segir stjórnarformaður Strætó bs.

„Það hefur alltaf verið þessi mismunur á strætó í reykjavík og hópferðabílstjórunum hérna suður frá,“   segir kolbeinn 
Gunnarsson, formaður Verkalýðsfélagsins Hlífar.
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Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

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

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

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.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og 
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur nr. 577/2014. Samkvæmt 
úthlutunarreglunum er heimilt að veita styrki úr sjóðnum til:  

 viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum.  

 viðhalds annarra mannvirkja sem hafa menningarsögulegt, 
vísindalegt eða listrænt gildi.  

 byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa 
og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær. 

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.  

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2014. Umsóknir sem berast eftir að 
umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun. 

Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á 
leiðbeiningarit um viðhald og endurbætur friðaðra og varðveisluverðra húsa 
sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, undir gagnasafn og á 
Húsverndarstofu í Borgarsögusafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni. 

 
Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

Sími: 570 1300  

www.minjastofnun.is 

husafridunarsjodur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2015 

1324.  Október 2014

Níumenningum sem mótmæltu í Gálgahrauni sakfelldir: 

Reyna að áfrýja til Hæstaréttar
Níu manns sem lögregla höfuð-

borgarsvæðisins ákærði fyrir 
að óhlýðnast fyrirmælum í 

mótmælum í Gálgahrauni fyrir ári, 
voru sakfelld í héraðsdómi Reykjaness. 

Hver og einn níumenninganna þarf 
að greiða 100 þúsund krónur í sekt auk 
málskostnaðar. 

Þegar hefur verið ákveðið að leita 
eftir áfrýjun til Hæstaréttar, eftir því 
sem blaðið kemst næst. 

Níumenningarnir sem dæmdir 
voru sekir mótmæltu ásamt tugum 
annarra vegagerð í Gálgahrauni fyrir 
réttu ári. Fjöldi lögreglumanna kom 
þar að. Vinnusvæði var afmarkað um-
hverfis fólkið, og var það í kjölfarið 

beðið um að færa sig, sem það gerði. 
Þá var vinnusvæðið afmarkað að nýju, 
þannig að fólkið lenti innan girðingar. 
Þá vildi fólkið ekki fara og hóf lögregla 
að handtaka fólk. Tugir manna voru 
handteknir, en aðeins níumenningarnir 
voru ákærðir. 

Í forsendum dómanna yfir fólkinu 
segir meðal annars: „[T]elur dómur-
inn engu máli skipta hvort merkingar 
hafi verið komnar áður eða eftir að 
ákærði kom inn á svæðið, þar sem 
honum mátti vera fullljóst að þegar 
lögreglan bað hann að fara af svæðinu 
var ákærði þá þegar innan merkinga 
um vinnusvæði.“

Fram hefur komið að mótmælendur 

telja að vegagerðin um Gálgahraunið 
hafi verið ólögleg. Drepið er á þetta í 
dómunum yfir fólkinu. Þar er einnig 
fjallað um ákvæði stjórnarskrár um 
tjáningarfrelsi og sömuleiðis um heim-
ildir lögreglu til að gefa fyrirmæli. „Það 
er meginregla íslenskrar stjórnskipunar 
að enginn geti komið sér hjá því að 
hlýða yfirvaldsboði í bráð þótt hann ve-
fengi heimildir stjórnvalda, sbr. 60. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þótt ákærði teldi sig 
hafa ástæðu til að draga í efa að heimilt 
væri að ganga svo langt sem raun ber 
vitni við vegaframkvæmdir, veitti það 
ekki rétt til að hindra framkvæmdir 
hennar á þann hátt, sem ákærði gerði, 
“ segir í dómi héraðsdóms Reykjaness.

Úr niðurstöðu héraðsdóms Reykjaness
„Í ákærunni er ákært fyrir að hlýða 

ekki fyrirmælum lögreglu og 
brotið talið varða við 19. gr. , sbr. 

41. gr. , lögreglulaga. Margar lærðar 
greinar hafa verið skrifaðar um rétt 
einstaklinga til skoðana- og tjáningar-
frelsis og er sá réttur bundinn í 73. gr. 
stjórnarskrár Íslands nr. 33 frá 1944 en 
þar segir í 1. mgr. : „Allir eru frjálsir 
skoðana sinna og sannfæringar.“ Í 2. 
mgr. segir að hver maður eigi rétt á að 
láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast 
verði hann þær fyrir dómi. Ritskoðun 
og aðrar sambærilegar tálmanir á tján-
ingarfrelsi megi aldrei í lög leiða. Í 
3. mgr. segir að tjáningarfrelsi megi 
aðeins setja skorður með lögum í þágu 
allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til 
verndar heilsu eða siðgæði manna eða 
vegna réttinda eða mannorðs annarra, 
enda teljist þær nauðsynlegar og sam-
rýmist lýðræðishefðum. 

Samkvæmt 15. gr. lögreglulaga nr. 
90/1996 er lögreglu heimilt að hafa 

afskipti af borgurunum í því skyni að 
halda uppi almannafriði og allsherj-
arreglu, til að gæta öryggis einstak-
linga og almennings eða til að afstýra 
brotum eða stöðva þau. Í þessu skyni 
er lögreglu m.a. heimilt að vísa fólki 
á brott eða fjarlægja það og fara inn 
á svæði í einkaeign og fyrirskipa 
brottflutning fólks af þeim. Í 19. gr. 
er síðan að finna almennt ákvæði sem 
kveður á um skyldu borgaranna til 
að hlýða fyrirmælum lögreglunnar. 
Það er meginregla íslenskrar stjórn-
skipunar að enginn geti komið sér 
hjá því að hlýða yfirvaldsboði í bráð 
þótt hann vefengi heimildir stjórn-
valda, sbr. 60. gr. stjórnarskrárinnar. 
Þótt ákærða teldi sig hafa ástæðu 
til að draga í efa að heimilt væri að 
ganga svo langt sem raun ber vitni við 
vegaframkvæmdir, veitti það ekki rétt 
til að hindra framkvæmdir hennar á 
þann hátt, sem ákærða gerði. Í máli 
þessu liggur fyrir að ákærða hlýddi 

ekki augljósum fyrirmælum lögreglu 
um að fara út af vinnusvæðinu og láta 
af aðgerðum sínum að því marki sem 
hún gekk á rétt annarra til að halda 
áfram lögmætum framkvæmdum og 
voru aðgerðir lögreglu því nauðsyn-
legar í umrætt sinn og samrýmast 
heimildum 3. mgr. 73. gr. stjórnar-
skrárinnar. 

Telur dómurinn engu máli skipta 
hvort merkingar hafi verið komnar 
áður eða eftir að ákærða lagðist niður 
á svæðið, þar sem henni mátti vera 
fullljóst að þegar lögreglan bað hana 
að fara af svæðinu var ákærða þá þegar 
innan merkinga um vinnusvæði. 

Þá breytir engu hvort ákærða hafi 
neitað að yfirgefa svæðið eða ekki, 
heldur felast í þeirri háttsemi einni 
að standa ekki upp og yfirgefa svæðið 
þegar henni var fyrirskipað það, með 
þeim afleiðingum að lögregla þurfti 
að bera ákærðu út af svæðinu, mót-
mæli við fyrirmælum lögreglu.“

Fólkið sat í hrauninu þar til lögregla bar fólk í burtu. ragnhildur Jónsdóttir sem hér er fremst á mynd var dæmd í 
héraðsdómi.

Gunnsteinn ólafsson tónlistarmaður ræðir við tvær 
bandarískar heimildamyndagerðarkonur í héraðsdómi.

ragnhildur ræðir við ómar ragnarsson í héraðsdómi. 
ómar var borinn í burtu af lögreglu en ekki ákærður.
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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.
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HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur  
fengu 80% fyrirtækjastyrkja: 

54 milljónir 
frá fyrirtækjum
Stjórnmálaflokkar sem eiga full-

trúa á Alþingi fengu samanlagt 
um 54 milljónir króna í styrki 

frá lögaðilum, á kosningaárinu 2013. 
Lang mest fengu ríkisstjórnarflokk-
arnir, samtals 44 milljónir króna, eða 
ríflega 80 prósent allra styrkja. 

Sjálfstæðisflokkurinn  
fékk mest
Sjálfstæðisflokkurinn fékk 24 millj-
ónir króna frá ýmsum fyrirtækjum, 
samkvæmt uppgjöri flokksins til 
Ríkisendurskoðunar. Um 30 sjávar-
útvegsfyrirtæki styrktu flokkinn. Sum 
þeirra tengjast innbyrðis. Sem dæmi 
má nefna að Vinnslustöðin í Vest-
mannaeyjum styrkti flokkinn um 400 
þúsund krónur. Það sama gerði Huginn 
ehf. en samkvæmt heimasíðu Vinnslu-
stöðvarinnar þá á hún 48 prósenta hlut 
í fyrirtækinu. 

Síldarvinnslan og Samherji styrktu 
flokkinn einnig um samtals 600 þús-
und. Samherji á 45 prósenta hlut í 
Síldarvinnslunni. 

Hámarksframlag lögaðila er 400 
þúsund krónur en ákvæði laganna 
um tengda aðila virðast ekki eiga við í 
tilvikum sem þessum. 

Flokkurinn var rekinn með tæplega 
127 milljóna króna halla í fyrra. Tekjur 
flokksins, þar sem mest munar um 
ríkisframlagið, námu 244 milljónum 
króna, en útgjöldin 343 milljónir fyrir 
fjármagnsliði. 

Framsókn fékk of mikið
Framsóknarflokkurinn segist í upp-
gjöri sínu hafa fengið um 20 milljónir 
króna í styrki frá lögaðilum. 

Sjávarútvegsfyrirtæki eru áberandi 
á listanum eins og hjá Sjálfstæðis-
flokknum. Framsókn fékk líka 400 þús-
und króna styrk frá Vinnslustöðinni í 
Eyjum, auk þess að fá styrk frá Hugin 
ehf. , líkt og Sjálfstæðisflokkurinn. 

Einnig vekur athygli að í tveimur 
tilvikum hefur Framsóknarflokkurinn 

tekið við framlögum frá lögaðilum, 
sem eru umfram lögbundið hámark. 
Skinney-Þinganes greiddi flokknum 
440 þúsund krónur og Einhamar 
Seafood ríflega 460 þúsund. Tekið er 
fram í skýringum við reikninginn að 
mismuninum á þessu og 400 þúsund 
króna hámarksframlagi verði skilað. 

Framsóknarflokkurinn var rekinn 
með ríflega 19 milljóna króna halla í 
fyrra. Tekjur flokksins námu 110 millj-
ónum króna, en rekstrargjöld fyrir fjár-
magnsliði 135 milljónum króna. 

Píratar fengu enga styrki
Píratar fengu enga styrki frá fyrir-
tækjum á árinu 2013, en Alþing-
iskosningar fóru fram þetta ár. Þetta 
má lesa úr úr reikningum flokksins 
sem birtir hafa verið á heimasíðu Rík-
isendurskoðunar. Framlög einstaklinga 
og félagsgjöld námu um einni milljón 
króna. Í alls fékk flokkurinn 12 millj-
ónir króna í tekjur og var megnið af því 
ríkisframlag. Flokkurinn var rekinn 
með tæplega fjögurra milljóna króna 
afgangi í fyrra samkvæmt uppgjörinu. 

VG fékk mest  
frá einstaklingum
Vinstri græn fengu tæpar 2,3 milljónir 
króna í styrki frá 9 fyrirtækjum. Hæsti 
styrkurinn kom frá N1, 400 þúsund, en 
Arion banki styrkti hreyfinguna um 
350 þúsund krónur. Aðrir sem styrktu 
VG voru Icelandair, KEA, Atlantsolía, 
Samherji, Kjarnafæði, Höldur og Lyfja. 
Styrkir nafngreindra einstaklinga 
námu ríflega 3,6 milljónum króna og 
komu þeir allir frá kjörnum fulltrúum. 
Í rekstri VG munar mest um ríkis-
framlagið, ríflega 67 milljónir króna, 
en hreyfingin var rekinn með tæplega 
43ja milljóna króna halla í fyrra.

Styrkir fyrirtækja til Samfylkingar-
innar á kosningaárinu 2013 námu um 
5,5 milljónum króna. Styrkir fyrirtækja 
til Bjartrar framtíðar námu um 2,4 
milljónum króna.

Írskt fyrirtæki vill reisa vatnsverksmiðju í Hafnarfirði: 

Íslendingur í hópi hluthafa
Írska fyrirtækið Aqua Couture Ltd. 

vill reisa átöppunarverksmiðju í 
Hafnarfirði með vatni úr vatns-

bóli Hafnfirðinga í Kaldárbotnum. 
Rússnesk bandaríski auðmaðurinn 
Alexander Titomirov er á bak við írska 
félagið en einn Íslendingur er einnig í 
hópi hluthafa. 

Umhverfis- og framkvæmdaráð 
hefur samþykkt fyrir sitt leyti viljayf-
irlýsingu við írska félagið en samkvæmt 
henni fær Aqua Couture Ltd. einkarétt 
á vatni úr einni æð úr Kaldárbotnum 
í 25 ár. Hafnarfjörður mun eiga bæði 
vatnsból og leiðslur. Eftir á að ræða 
peningaþáttinn. 

Aqua Couture segist vilja reisa 
átöppunarverksmiðju fyrir vatnið í 
Hafnarfirði. Þetta geti haft í för með 
sér atvinnutækifæri og lofað er að 
hlýta öllum kröfum í umhverfismálum. 
Samningum á að ljúka fyrir áramót. 

Innan við árs gamalt
Aqua Couture var stofnað á Írlandi 

26. nóvember í fyrra. Stjórnendur 
og helstu eigendur eru Titomirov og 
Melody Sanger. Þau eru bæði skráð 
á Flórída í Bandaríkjunum og hafa 
hvorugt áður stýrt fyrirtækjum á Ír-
landi. Auk þeirra eru skráðir hluthafar 
Bruno Delahaye í Frakklandi, Michael 
McNamara í Mónakó og Davíð Stef-
ánsson, sem skráður er til heimilis í 
Reykjavík. 

Hlutafé í Aqua Couture nemur 121 
þúsund evrum, eða sem nemur um 18 
milljónum króna. Á Davíð rúm fjögur 
prósent hlutafjár. 

Vatnsdraumar sem  
ekki rættust
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Ís-
lendingar gera áætlanir um að selja 
vatn til erlendra aðila. Um mitt ár 
2008 ræddu Hafnfirðingar við fyr-
irtækið Glacier World ehf. , um 
vatnsverksmiðju. Sádí-arabískir 
fjárfestar voru þar á ferð, en ekkert 
varð af framkvæmdum. Þá var hug-

myndin að fyrirtækið keypti vatnið 
eins og aðrir, en hagur bæjarins yrði 
af auknum umsvifum í bænum fyrst 
og fremst. Flestum er kunnugt um 
vatnsverksmiðju Ottós Spork á Snæ-
fellsnesi sem ekki er enn risin. Þá stóð 
til fyrir nokkrum árum að gera vatns-
verksmiðju á Ísafirði. 

Íslandsvinur? 
Alex Titomirov, annar stærstu hlut-
hafanna í Aqua Couture, er þekktur 
auðmaður. Hann fæddist árið 1960 í 
Rússlandi en flutti seinna til Banda-
ríkjanna þar sem hann hefur aðsetur. 
Hann auðgaðist af líftækniiðnaði. 
Titomirov er ekki ókunnur Íslandi. 
Hann kom hingað til lands árið 
2005 í fylgd með skákmeistaranum 
Boris Spassky til þess að hitta Bobby 
Fischer. Meðal annars ræddi hann 
við fréttastofu Rúv um hugsanlegt 
skákmót, byggðu á sérstöku skák-
afbrigði Fischers, en ekkert varð úr 
framkvæmdum.

Leikfélag Kópavogs frumsýnir Elskhugann: 

Óvenjulegt hjónaband
Leikfélag Kópavogs frumsýnir 

leikritið Elskhugann eftir 
Harold Pinter, sunnudaginn 

26. október og hefst sýningin klukkan 
átta. Verkið er sýnt í Leikhúsinu, 
Funalind 2. Arnfinnur Daníelsson og 
Anna Margrét Pálsdóttir leika, en Örn 
Alexandersson leikstýrir. Einnig taka 
þátt í uppsetningunni Sigrún Tryggva-
dóttir aðstoðarleikstjóri, Skúli Rúnar 
Hilmarsson sem sér um ljós, Þorleifur 
Eggertsson sem sér um leikmynd og 
Hörður Sigurðarson sér um hljóðið. 

Harold Pinter er eitt af áhrifamestu 
leikskáldum samtímans og hlaut m.a. 
Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 
árið 2005. Eins og mörg verka hans 
er Elskhuginn margslungið verk. Það 
fjallar um samband hjóna sem lifa 

óvenjulegu hjónabandi svo ekki sé 
meira sagt og hefur af sumum verið 
lýst sem dramatískri kómedíu. 

Verkið verður sýnt fimm sinnum 
og kostar miðinn 2.000 krónur. Nánar 
má fræðast um sýninguna á heimasíðu 
leikfélagsins www.kopleik.is.



-  Ný hús, efst í Helgafellslandi Mosfellsbæ 

Gerplustræti 13-15
Um er að ræða 6 fjölbýlishús sem reist verða á 
íbúðarhúsalóðum við Gerplustræti 13-15, fyrir fé-
laga Samtaka aldraðra og aðra áhugasama, sem 
eru á þröskuldi 55 ára aldurs og vilja ganga til liðs 
við samtökin. Gerplustræti 17-19 og Gerplustræti 
21-23. Á hverri íbúðarhúsalóð verða tvö fjölbýl-
ishús. Hvert fjölbýlishús er á fjórum hæðum, tvær 
íbúðir á hæð, samtals 8 íbúðir. Heildarfjöldi íbúða 
sem reistar verða á áðurnefndum lóðum eru því 48 
talsins. Fjölbýlishúsin eru með lyftu og stigakjarna 
sem staðsettur er inni í miðju húsi en með hverri 
íbúð fylgir stæði í bílageymslu. Sjá má frekari lýs-
ingu á  byggingarnefndarteikningum sem liggja 
frammi á skrifstofu Samtaka aldraðra ásamt ná-
kvæmri sölulýsingu og verðum íbúða. Fyrsti áfangi 
er tvö 8 íbúða hús á lóð við Gerplustræti 13 - 15. 
Aðaleinkenni húsanna eru stórar útsýnissvalir – 
einskonar „andlit“ húsanna – sem þekja alla suður-
hlið frá 2. – 4. hæðar. Hverri íbúð fylgir sér geymsla í bílageymsluhúsi. Í bílgeymsluhúsi verður aðstaða til að þvo bíla og 
dekkjageymsla.  Segja má, sem næst sérbýli í fjölbýli. Gluggar íbúða á þrem útveggjum, útsýni í þrjár áttir.   Sér garðspildur 
fylgja íbúum fyrstu hæðar.
Framkvæmdir eru hafnar, kynnið ykkur þær og umhverfi þeirra.

- Bygging Kópavogsgerðis 5-7
Fyrir félaga Samtaka aldraðra og aðra áhugasama, sem eru á þröskuldi 
55 ára aldurs og vilja ganga til liðs við samtökin. Kópavogsgerði 5-7 rís 
á Kópavogstúni í Kópavogi. Húsið verður 5. hæða vandað fjölbýlishús, 
sem byggt verður af byggingarfélaginu Dverghamrar ehf. í samvinnu 
við Samtök aldraðra og í því verða 22 íbúðir, fimm á fyrstu, annarri, þriðju 
og fjórðu hæð og á fimmtu hæð verða tvær íbúðir. Íbúðarhúsið er byggt 
upp sem steinsteypt hefðbundið hús, með flötu steinsteyptu þaki, ein-
angrað ofanfrá. Bílageymslan er byggð upp á sama hátt, niðurgrafin að 
hluta með bílastæðum ofaná. Hverri íbúðinni fylgir sér geymsla í bíla-
geymsluhúsi ca. 6,0 m². Stæði í upphitaðri bílgeymslu fylgja 18 íbúð-
um. Í bílgeymsluhúsi er séreignageymslur, tæknirými, hjóla og vagna-
geymsla.
  
Framkvæmdir eru hafnar, kynnið ykkur þær og umhverfi þeirra.  Sjá 
má frekari lýsingu á  byggingarnefndarteikningum sem liggja frammi 
á skrifstofu Samtaka aldraðra ásamt nákvæmri sölulýsingu og verðum 
íbúða.    

SAMTÖK ALDRAÐRA

Allar upplýsingar hjá:
SAMTÖK  ALDRAÐRA Síðumúla 29, 108 Reykjavík - Sími 552 6410 - Fax 562 6414 - www.aldradir.is



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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VEISLUSTEMNING
Skapaðu sannkallaða veislu fyrir fjölskyldu 

og vini með gómsætum svínabógi.

SVÍNABÓGUR 
ALI 

598
kr. kg.
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OG ALLT HITT FYRIR VEISLUMÁLTÍÐINA

Ávaxtabaka
550 g

Ali beikonRósakál
900 g

Rauðkál
Ora, 580 g

298kr. 1698 kg.
kr.

Jalapeño/rauður pipar
3 tegundir, 480 g

328 stk.
kr.

Crucials-sósur
500 ml

298 stk.
kr. 498kr.298kr.

FRÁBÆRT 

TILBOÐ!

TILBOÐ!


