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UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

ALLAR ALMENNAR
BÍLAVIÐGERÐIR
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!

„Við höfum stundum sagt að Molinn sé fyrir unga Kópavogsbúa og vini þeirra enda margt sem má læra af vinum og nágrönnum,“
segir Andri Þór Lefever forstöðumaður Molans - ungmennahúss. Myndin er af tónleikum í Molanum en fjallað er ítarlega um
starfið á bls. 6.

BSRB segir aðgerðir Kópavogsbæjar hleypa illu blóði í kjaradeiluna:

Efast um lögmæti
aðgerða Kópavogsbæjar

F

élagar í Starfsmannafélagi Kópavogsbæjar sem fá fyrirframgreidd
laun, hafa einungis fengið launin
greidd til 9. nóvember. Þetta staðfestir
Kópavogsbær og vísar til leiðbeininga frá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þetta á
við 38 starfsmenn, sem einungis fengu

brot af útborguðum launum um mánaðamótin. Starfsmannafélagið hefur boðað
ótímabundið verkfall frá 10. nóvember
en viðræður standa enn yfir.
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BRSB,
segir að Kópavogsbær sé á lagalega gráu
svæði með þessa ráðstöfun. Dómur sé til

um þessi mál frá 1984 en aðstæður séu
ekki sambærilegar. Hún bendir jafnframt
á að í kennaraverkfallinu 2004 hafi sami
launagreiðandi ekki haldið eftir fyrirframgreiddum launum.
„Það er vitanlega til þess falið að
hleypa illu blóði í kjaradeiluna að greiða
þeim fáu sem eru á fyrirframgreiddu
kaupi ekki laun nema fram að fyrirhuguðum verkfallsdegi,“ segir Elín Björg í
samtali við blaðið. Gjörðir Kópavogsbæjar beri ekki vott um samningsvilja.

Sjá bls. 2.
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Getum tjakkað spíssa úr mörgum
gerðum bíla án þessa að taka heddin
Eigum rafmagnstengi
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, fyrir spíssa og tveggja
Nissan og Opel ef spíss slitnar.
til sex pinna skynjara.

Mekka

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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Munur á viðbrögðum Kópavogsbæjar eftir útgjöldum og tekjum:

Halda eftir launum en rukka fyrir þjónustu
Ólíðandi staða Kenna SfK um viðræðuslit
K
ópavogsbær sendir reikninga
fyrir þjónustu sem kann að
skerðast vegna verkfalls Starfsmannafélags Kópavogs, en heldur á
sama tíma eftir hluta af fyrirframgreiddum launum 38 starfsmanna
bæjarsins, sem eru í hópi þeirra sem
boðað hafa verkfall frá 9 nóvember.
Þetta kemur meðal annars fram í
máli Elínar Bjargar Jónsdóttur, formanns BSRB, sem ræddi kjaradeilu
Starfsmannafélags Kópavogs við
blaðið.
„Það er vitanlega til þess falið að
hleypa illu blóði í kjaradeiluna að
greiða þeim fáu sem eru á fyrirframgreiddu kaupi ekki laun nema fram
að fyrirhuguðum verkfallsdegi,“ segir
Elín Björg.

„Menn fá ekki
laun í verkfalli“
Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri
kjarasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir í samtali við blaðið að það
séu eðlileg viðbrögð „því það er óvissa
um vinnuframlag“. Launin verði að
greidd um leið og deilan leysist. Árangurslaus fundur var í deilunni hjá
Ríkissáttasemjara á miðvikudag.
- Telurðu að þetta verði til að greiða
fyrir samningum?
„Það er náttúrlega á ábyrgð beggja

Elín Björg Jónsdóttir. Inga Rún Ólafsdóttir.

að ná samningi. En þetta er bara að
fara eftir þeim leikreglum sem eru á
vinnumarkaði. Við erum ekki að gera
neitt annað en það. Menn fá ekki laun
í verkfalli.“
Á gráu svæði
„Lagalega er framkvæmdin á gráu
svæði,“ segir Elín Björg Jónsdóttir.
Dómur hafi fallið árið 1984 um að
halda megi eftir fyrirframgreiddum
launum, ef fyrirséð sé að verkfall verði.
„En aðstæður þar voru ekki að öllu
leyti sambærilegar. Ákvörðun Kópavogsbæjar um að halda eftir fyrirframgreiddum launum vegna mögulegs
verkfalls hefur augljóslega verið tekin
rúmum tveimur vikum fyrir áformað
verkfall og þá var alls óvíst, og er raunar
enn, hvort til verkfalls komi. Þessi aðgerð þeirra sýnir ekki mikil merki um
samningsvilja heldur þvert á móti,“
segir Elín Björg. Hún nefnir einnig
að í kennaraverkfallinu 2004 hafi fyrirframgreiddum launum ekki verið

Áttu ekki að
þiggja miðana

B

æjarfulltrúar í Kópavogi hefðu
ekki átt að þiggja miða á tónleika
Justins Timberlake, sem haldnir voru
í Kórnum í ágúst, frá tónleikahaldara.
Hefðu bæjaryfirvöld talið að bæjarfulltrúar þyrftu að sækja tónleikana, þá
hefði farið betur á því að Kópavogsbær
hefði keypt miða af tónleikahaldara
og miðlað þeim til bæjarfulltrúanna.
Þetta kom fram í máli Guðrúnar
Ágústu Guðmundsdóttur, bæjarfulltrúa Vinstri grænna í Hafnarfirði og
fyrrverandi bæjarstjóra, í umræðu um
siðareglur í bæjarstjórn Hafnarfjarðar
fyrir skömmu.

Í umræðum Hafnfirðinga kom
meðal annars fram að íþróttafélag
þar í bæ hefði gefið bæjarfulltrúum
ársmiða á íþróttaviðburði í fyrra,
en þeim hefði verið skilað, þar sem
ekki þótti samræmast gildandi siðareglum Hafnfirðinga að þiggja slíkt
boð.
Allir bæjarfulltrúar í Kópavogi
sem svöruðu fyrirspurn bæjarblaðsins Kópavogs um miðamálið
fyrir nokkru töldu eðlilegt að þiggja
miðana. Dæmi voru um að börn bæjarfulltrúa hefðu notið boðsmiðans.

„Það er grafalvarlegt að Starfsmannafélagið sé komið í þá stöðu að
verkfall sé á næsta leyti,“ segir Ólafur
Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG
og félagshyggjufólks. „Því miður er
bærinn ekki með beint samningsumboð, heldur er það í höndum
sambands íslenskra sveitarfélaga.
Skilaboðin frá bænum eiga hins
vegar að vera þau að aukinn kraftur
verði settur í að klára samningana
þannig að forða megi verkfalli. Það
er ólíðandi að Kópavogsbær, einn
stóru sveitarfélaganna hafi ekki
klárað samninga við sitt fólk.“

Undanfarinn áratug hefur verið í
gildi svonefnd „háskólabókun“ í
samningum starfsmannafélagsins.
Þannig geti háskólamenntaðir starfsmenn í Starfsmannafélagi Kópavogs
fengið kjarabætur á pari við félagsmenn í BHM, séu þær meiri en hjá
SfK.
Inga Rún Ólafsdóttir, hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, segir að
þetta snúist ekki um kostnað, heldur
setji Kópavogsbær fram þessa kröfu,
því með henni sé starfsmönnum mismunað. Krafan um þetta komi frá
Kópavogsbæ, en Samband sveitar-

félaga taki undir hana. Stjórn BSRB
hefur bent á að við undirritun kjarasamnings í júlí hafi Starfsmannafélaginu verið tilkynnt um að fella ætti
háskólabókunina út. „Yfirlýsingin er
þýðingarmikil að því leyti að afnám
hennar vegur að félagafrelsi nokkurra
félagsmanna Starfsmannafélags
Kópavogs.“
Upp úr viðræðum slitnaði í vikunni. Kópavogsbær kennir Starfsmannafélaginu um viðræðuslitin þar
sem háskólabókunin sé ófrávíkjanleg
krafa félagsins, en Kópavogsbær fallist ekki á það.

haldið aftir af sama launagreiðenda.
Nú sé þetta gert hjá fimm prósentum
félagsmanna í Starfsmannafélaginu.

„greinilega merki um lítinn samningsvilja og virðast aðeins vera til þess
fallnar að skapa ágreining. Kjaradeilan
er látin bitna hart á örfáum einstaklingum í stað þess að leyfa þeim að
njóta vafans og senda um leið út þau
skilaboð að Kópavogsbær vilji leysa
deiluna farsællega.“

nákvæmlega fyrir hvernig þjónusta
stofnana í bænum muni skerðast,
komi til verkfalls. Leiðrétting á þjónustugjöldum verði skoðuð þegar fyrir
liggi hver skerðing á þjónustu verði.
Hvorki Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri né Theódóra Þorsteinsdóttir,
formaður bæjarráðs Kópavogsbæjar,
höfðu svarað fyrirspurn blaðsins um
kjaradeiluna þegar það fór í prentun.
Kópavogsbær og stofnanir bæjarins
munu, skv. fréttatilkynningu bæjarins,
veita upplýsingar um áhrifin af verkfallinu, takist samningar ekki.

Rukka fyrir þjónustuna
„Á sama tíma er rukkað fullu verði
fyrir leikskólagjöld og skólamáltíðir
fyrir allan nóvembermánuð þegar
fyrirséð er að starf t.d. leikskóla muni
raskast verulega komi til verkfalls.
Bærinn gerir því ráð fyrir verkfalli
þegar kemur að útgjaldahliðinni en
ekki varðandi tekjuhliðina,“ segir Elín
Björg. Gjörðir Kópavogsbæjar beri

Ætla að skoða
þjónustugjöld
Kópavogsbær segir í svari við fyrirspurn blaðsins að full þjónustugjöld
hafi verið innheimt, því ekki liggi

Krefjast loftgæðamælinga

H

eilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
krefst þess að fram fari frekari rannsóknir á loftgæðum í Lækjarbotnum. Þar eru bæði grunnskóli og
leikskóli á vegum Waldorf stefnunnar.
Fjallað var um málið á síðasta
stjórnarfundi heilbrigðiseftirlitsins í
lok október. Þar er greint frá fundi sem
haldinn var með Umhverfisstofnun
vegna málsins, en kennararáð Waldorf
skólanna hafði sent stofnuninni erindi.
Málið snýst um mengun af brennisteinsvetni frá Hellisheiðarvirkjun
Orkuveitu Reykjavíkur. Umhverfisstofnun hefur bent á að þessi mengun
frá orkuverinu sé meiri en frá stærsta
álveri landsins.
Heilbrigðiseftirlitið beinir ósk sinni
um frekari mælingar til Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, en það veitir Hellisheiðarvirkjun starfsleyfi. Ef marka
má heimasíðu Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands hefur stjórn þess ekki
komið saman síðan í lok september.

Óskað er eftir frekari mælingum á loftgæðum vegna Hellisheiðarvirkjunar OR.

Þrír ungir Blikar í erlendri vist:

Fjórtán ára hjá AZ Alkmaar

Þ

rír ungir knattspyrnumenn úr
Breiðabliki hafa undanfarið
dvalið erlendis við æfingar hjá
ýmsum erlendum knattspyrnuliðum
eða eru á útleið.
Arnór Gauti Ragnarsson leikmaður 2. flokks karla dvelur þessa

dagana við æfingar hjá ensku 1.
deildar félögunum Reading og
Brighton. Ágúst Eðvald Hlynsson
leikmaður 3. flokks karla er nýkominn heim eftir aðra dvöl sína á árinu
hjá hollenska úrvalsdeildarliðinu AZ
Alkmaar og Alfons Sampsted leik-

maður 2. flokks karla heldur utan
til Noregs eftir helgi þar sem hann
mun æfa hjá úrvalsdeildarfélaginu
Rosenborg.
Arnór Gauti er fæddur 1997 og
Alfons árið 1998. Ágúst er yngstur
þeirra en hann er fæddur árið 2000.

Fylgstu með á facebook-Lindex Iceland
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Grunnskólinn - kostnaður við nemanda:

Þarf ekki að slá í klárinn?
H

Leiðari

Verkin tala

Þ

að er margt í okkar samfélagi sem gengur vel og full ástæða fyrir okkur
að vera ánægð með. Svo er það hitt sem er það ekki. Það sást til að mynda
vel þegar þúsundir Íslendinga komu saman á Austurvelli á venjulegum
virkum degi, til að mótmæla ríkisstjórninni.

runið og eftirfylgjandi
kreppa færði margt úr
skorðun. Eitt af því var
niðurskurður í skólakerfinu. Má ætla
að um fimmtungur hafi verið skorinn
niður af því sem telst getur hefðbundin
þjónusta.

Fólk hefur haft ýmsar ástæður til að mæta. Margir eru óánægðir með áherslur
stjórnvalda sem vonlegt er og margir eru óánægðir með viðhorf og framkomu
fólks sem hefur hlotið tímabundið umboð til að halda um stjórnartaumana.
Sumir tala um hroka, skilningsleysi, virðingarleysi, jafnvel valdníðslu. Skort
á auðmýkt.
Það er margt frábært í Kópavogi og hér býr frábært og öflugt fólk. Við sjáum
dæmi um þetta á hverjum degi. Mikið og öflugt tónlistarlíf, leikfélagið,
íþróttafélögin vinna gott starf, blómlegur atvinnurekstur víða, svo aðeins sé
tæpt á örfáum þáttum og margt sé látið ónefnt.
En það þýðir ekki að allt sé frábært. Rétt eins og með ríkisstjórnina þá felum
við stjórnina hópi fólks með tiltekna sýn og stefnu. Þetta fólk hefur umboð
í fá ár til að vinna að hagsmunum bæjarbúa í nútíð og framtíð. Meirihlutar
í bæjarstjórn sæta alltaf gagnrýni. Það breytir ekki þeirri staðreynd að fólk
reynir að þjóna íbúunum, gæta hagsmuna heildarinnar og sjá fram í tímann,
þótt leiðirnar séu umdeildar. En líka þarf að sýna sanngirni og auðmýkt.
Hefur það tekist?
Ljóst er að meira eða minna öll starfsemi hins opinbera í bænum mun raskast
og hafa áhrif á alla bæjarbúa ef boðað verkfall Starfsmannafélags Kópavogs
verður raunin.
Hvers vegna? Eru félagsmenn í Starfsmannafélaginu gráðugir andskotar sem
setja bæinn á hausinn ef gengið verður að kröfum þeirra?
Nei. Þetta er ekki einu sinni spurning um peninga. Það staðfestir sviðsstjóri
kjarasviðs Sambands sveitarfélaga hér í blaðinu. Þetta er spurning um að
bæjaryfirvöld sýni svolítinn skilning og sveigjanleika.
Ágreiningurinn snýst um gamla bókun við kjarasamning sem hefur verið í
gildi í næstum áratug. Af einhverjum ástæðum hefur núverandi meirihluti
ákveðið að akkúrat núna verði að henda þessari bókun og hangir á kröfunni
eins og hundur á roði.
Hvaða óvæntu prinsippástæður valda þessu? Bæjarbúar hafa ekki fengið að
heyra rökin fyrir því að setja á bæjarfélagið á hliðina. Stjórnendur forðast
umræðu og virðast vilja vera í felum.
Er ekki kominn tími til þess að þeir sýni dálítinn skilning, dálitla auðmýkt
gagnvart verkefninu og íbúum Kópavogs og stígi fram? Stjórn bæjarfélags
er ekki keppni í átökum við eigin íbúa og starfsmenn heldur spurning um
samvinnu og skilning. Þannig töluðu sumir fyrir kosningar. Líklega er þetta
tíminn til að rifja það upp. Af verkunum skuluð þið þekkja þá.
Ingimar Karl Helgason

Íbúafundir um
nærumhverfið

F

immtudaginn 13. nóvember
klukkan 16.30 er boðað til íbúasamráðs í Smáraskóla. Fundurinn
stendur í tvo klukkutíma. Á honum verða
kynntar hugmyndir að deiliskipulagi
sunna Smáralindar. Þá verður verkefnið
hverfisáætlun Smárans kynnt og haldinn
vinnufundur með íbúum. Bæjarstjóri
Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson, flytur
ávarp í upphafi fundar og Sverrir Óskarsson, formaður skipulagsnefndar, segir
lokaorð. Íbúar eru hvattir til að mæta,
en nánari upplýsingar um skipulag má
finna á vef bæjarins.
Þá býður stjórn Íbúasamtaka Engihjalla til íbúasamráðs með fundi í Álf-

hólsskóla/Hjalla á morgun, laugardaginn
8. nóvember. Þingið byrjar hálfellefu og
á að ljúka um kl. 14. Íbúasamtökin eiga
frumkvæði að fundinum en umhverfissvið, skipulagsnefnd og umhverfis- og
samgöngunefnd Kópavogsbæjar hafa
einnig tekið þátt í verkefninu.
Helstu markmið íbúaþingsins eru
að fá hugmyndir að endurnýjun,
endurskipulagningu og viðhaldi sameiginlegrar lóðar sem mun nýtast til
stefnumörkunar á framkvæmdum og
sem hluti af langtímasýn. Á þinginu
geta íbúar komið sjónarmiðum sínum
á framfæri svo að sem flestar hugmyndir
og raddir heyrist.

Kópavogur
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Höfundur er
Gísli Baldvinsson
fulltrúi Vinstri grænna og félagshyggjufólks í skólanefnd

Hér sjáum við svo lykiltölur frá
Fræðslusviði Kópavogsbæjar:
Á þessari mynd sést hver heildarkostnaður bæjarins er á hvern
grunnskólanemanda og miðað við
nágrannasveitarfélögin og landið.
Einnig er samanburður á fjölda
nemenda á hvern kennara með sama
samanburði. Ef við gefum okkur að
grunnskólar bæjarins séu 10 þá má
umreikna muninn á milli Kópavogs
annars vegar og höfuðborgasvæð-

isins hins vegna sem svarar fjórum
stöðugildu færra í Kópavogi. Á
sama hátt má skoða hundraðþúsund króna mun á nemanda í krónur.
Gróft reiknað er það um 6 ½ miljón

á ári sem uppá vantar. Það hlýtur
því að vera verkefni núverandi bæjarstjórnar að slá í klárinn og laga
stöðuna. Skilum peningunum til
skólanna!

Skiptar skoðanir bæjarfulltrúa um vopnamál lögreglu:

Vill ekki að byssueign
sé rædd opinberlega

H

ríðskotabyssur eru síst það
sem lögreglan, í Kópavogi,
sem annars staðar, þarf á að
halda,“ segir Ása Richardsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, í svari
við fyrirspurn bæjarblaðsins Kópavogs.
Blaðið sendi öllum bæjarfulltrúum
í Kópavogi fyrirspurn, í ljósi frétta af
því að lögreglan eigi að fá 150 hríðskotabyssur, en samkvæmt skýrslu um
vopnaeign lögreglu frá 2012 átti hún
60 slík vopn fyrir, en megnið af þeim
er í vörslu sérsveitar embættis ríkislögreglustjóra. Haraldur Johannessen,
ríkislögreglustjóri hefur sagt að lögreglustjórum sé í sjálfsvald sett hvernig
farið verður með vopnin. Hvort tekið
verði við þeim, þau höfð til taks á lögreglustöðvum eða í lögreglubílum.
Þrír bæjarfulltrúar af ellefu svöruðu
fyrirspurn blaðsins.
„Gjá milli lögreglu
og þjóðar“
Ása Richarsdóttir segir í svari sínu að
blaðagrein eftir Eyrúnu Eyþórsdóttur
lögreglukonu, sem kom í Fréttablaðinu á dögunum, varpi ljósi á kjarna
málsins og vísar til lokaorða þeirrar
greinar: „Því hrýs mér hugur ef stjórnvöld og yfirmenn lögreglu sjá það sem
hagræðingu að vopnavæða lögregluna
í stað þess að efla hana fjárhagslega,
auka menntun og þjálfun og fjölga lögreglumönnum. Yfirmenn lögreglunnar
geta ekki farið gegn straumnum og
vopnað lögreglumenn þvert á skoð-

Ása Richarsdóttir.

Karen Elísabet Halldórsdóttir.

anir almennings. Stundum er talað um
gjá á milli þings og þjóðar, nú skulum
við passa að ekki verði til gjá á milli
lögreglu og þjóðar.“
Vill að lögregla ráði
Karen Elísabet Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, er hins
vegar á öndverðum meiði við Ásu og
telur að ekki eigi að ræða þessi mál
opinberlega.
„Mín afstaða er að byssueign lögreglunnar er öryggismál og á ekki
heima í almennri umræðu og verður
að vanda þá upplýsingagjöf sem henni
fylgir. Þessar upphrópanir í fjölmiðlum
sem hafa verið undanfarið lýsa vanþekkingu og að mörgu leyti afneitun á
því neitt vont geti komið fyrir á Íslandi.
Ég einfaldlega treysti lögreglunni best
til þess að meta þörfina fyrir að hún
þurfi vopn, og hvar hún þurfi að nota
þau enda eru þeir manna dómbærastir
á það ástand sem getur og að mörgu
leyti hefur verið að myndast í okkar
ágæta en breytta samfélagi. Það er ekki

Ólafur Þór Gunnarsson.

byssan sem drepur ein og sér, heldur sá
sem á henni heldur. Ef að fólk treystir
svo ekki lögreglunni til að meta þetta
þá held ég að við séum í miklu meiri
vandræðum sem samfélag heldur en ég
nokkurn tímann áður taldi.“
Þurfum að fara varlega
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi
Vinstri grænna og félagshyggjufólks,
telur þvert á móti að umræðan þurfi
að fara fram í samfélaginu og þangað
til eigi menn að halda að sér höndum.
„Mín afstaða er sú að það eigi að fara
mjög varlega í allri aukningu á vopnaeign (og vopnaburði) lögreglunnar.
Reynslan sýnir að þar sem lögreglan
er þyngst vopnuð er jafnframt mest
tilhneiging til að nota þessi sömu vopn.
Umræða um hvort einstakar stöðvar
eða embætti eigi að hafa meiri eða
minni möguleika á vopnaeign á að
fara fram, en ég teldi heppilegra að
einskorða slíkt við sérsveitina, það
fyrirkomulag hefur gefist sæmilega.“
Sjá umfjöllun og umræðu bls. 12.

www.gongugreining.is
Göngu- og hlaupagreiningar
Reynslumikið starfsfólk sem hefur tekið yfir 50.000 íslendingar í göngu- og hlaupagreiningu.
Fullkominn greiningarbúnaður og alltaf það nýjasta í innleggjum, skóm og fylgihlutum. Samstarf
við íþróttahreyfinguna og fagaðila í heilbrigðisstétt.
Göngu- og hlaupagreining er fyrir alla sem eru með verki í stoðkerfinu, fyrir þá sem eru að byrja
að hreyfa sig og ekki síst þá sem eru að vinna á fótunum. Það er t.d. engin tilviljun að við fáum
til okkar mikið af heilbrigðisstarfsfólki, kennurum, hárgreiðslufólki, verslunarfólki, sjómönnum,
iðnaðarmönnum og bændum svo fátt eitt sé nefnt. Þetta fólk á það sameiginlegt að vinna
á fótunum.
Brooks hlaupaskór
Þú kemur til okkar og færð að vita hvort þú þarft hlutlausa skó eða styrkta að innanverðu. Við
erum með Brooks skó í breiddum og tökum Brooks kvennskó upp í númer 44 og Brooks
herraskó upp í númer 50.
Ef þú ert að vinna á fótunum á hörðu gólfi eru öflugir hlaupaskór bestu skór sem þú getur
verið í (já við teljum alla aðra skó með). Erum líka að selja Ecco sandala sem eru frábærir en ná
aldrei hlaupaskónum í höggdempun og stuðningi. Komdu og við hjálpum þér í gegnum þetta.
Skórnir eru undirstaða og skipta alltaf verulegu máli.
Feetures sokkar
Þrýstisokkar í hæsta gæðaflokki.
Mest seldu hlaupasokkar í hlaupaverslunum í USA.
Sokkarnir frá Feetures hafa tæknilega yfirburði yfir flesta sokka á markaðinum. Þrýstingur á réttum
stöðum eykur blóðflæði, minnkar þreytu og flýtir fyrir endurheimt. Við sokkaframleiðsluna er notuð
nýjasta tækni og einungis hátækni garn. Eins og skórnir eru sokkarnir undirstaða og skipta verulegu
máli við mikið álag.

Swedish Posture
Posture vörurnar eru sérhannaðar til að bæta líkamsstöðuna þína, eykur súrefnisupptöku, styður við
og virkjar djúpu bakvöðvana, teygir á brjóstvöðvunum, dregur úr höfuðverkjum vegna vöðvabólgu
og gefur þér jákvæða orku.
Ef þú situr eins og rækja fyrir framan tölvuna er þetta varan fyrir þig.

Eins og fætur toga - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími 55 77 100
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Hildur Björgvinsdóttir

Vettvangur fyrir ungt fólk með hugmyndir
„Við lok grunnskólans er algengt að fólk fari í mismunandi áttir og þetta
er mikilvægt tímabil í uppvexti fólks. Með því að hafa aðgang að faglegri
starfsemi þar sem forvarnarsjónarmið eru í hávegum höfð er verið að auka
við þá kosti sem ungt fólk hefur úr að velja í frítíma sínum. Félagsmiðstöðaog íþróttastarf hefur fyrir löngu sannað gildi sitt og ungmennahúsin eru
tilvalin kostur fyrir þá sem ekki passa þar inn sökum aldurs eða áhugaleysis.“ segir Andri Þór Lefever forstöðumaður Molans - ungmennahúss.
Molinn, sem opnaði í maí 2008, er ætlaður ungu fólki á aldrinum 16-25 ára
en þar gefst því meðal annars tækifæri
á að koma listum og menningu sinni
á framfæri. Auk þess aðstoðar starfsfólk Molans því að koma hugmyndum

sínum í framkvæmd. „Við hlúum að
réttindum ungs fólks í samfélaginu og
hvetjum til lýðræðislegrar og skapandi
hugsunar og rauði þráðurinn í starfinu
eru forvarnir.“
Andri Þór segir Molann öllum op-

inn og það fari mikið eftir því hvað sé
að gerast í húsinu hverjir mæti. Mikið
af listrænt þenkjandi ungmennum
koma og vinna að ákveðnum verkefnum, ungir atvinnuleytendur komi
í gegnum sérverkefni, ungar mæður
hittast með ugana sína og hópur fatlaðra ungmenna mætir reglulega og
tekur þátt í skipulögðu starfi.

Fjölbreytt starfsemi
Andri Þór segir að ungmennahúsum
á Íslandi hafi fjölgað mikið undanfarin ár. Víða í Evrópu megi finna líka
starfsemi en fyrirmyndin af Molanum
sé helst komin frá Finnlandi og Svíðþjóð. Húsið er rekið af Kópavogsbæ og
var gjöf bæjarins til ungmenna. Telur
Andri Þór bæinn standa sig afar vel í
að hlúa að og halda utan um menningu
ungs fólks með rekstir Molans.
Að sögn Andra Þórs er dagskrá
hússins afar fjölbreytt. Góð aðstaða
er til tónleikahalds og gefst ungum
hljómsveitum tækifæri á að koma sér
á framfæri en einhverjar þeirra hafa
tekið þátt í Músíktilraunum á undanförnum árum. Einnig eru haldin
virkninámskeið fyrir unga atvinnuleytendur í samvinnu við velferðarsvið
bæjarins og Vinnumálastofnun. Þá
koma árlega inn listamenn úr hinum
ýmsu greinum, myndlist, leiklist og

Molinn er opinn öllum, segir Andri Þór Lefever, forstöðumaður, og margt
spennandi framundan.

hönnun, sem halda smiðjur fyrir
áhugasama. Verkefnum styrktum af
Evrópu unga fólksins hefur fjölgað
mikið í Molanum. Nýlega var eitt
slíkt haldið á Laugarvatni og bar heitið
Huldufólk. Þá dvöldu saman 50 ungmenni frá fimm mismunandi löndum í
eina viku og unnu að því að efla tengsl
ólíkra menningarheima og lærðu ýmislegt nýtt í gegnum óformlegt nám og
listasmiðjur.
Á sumrin stendur Molinn fyrir
skapandi sumarstörfum og á Safna-

Fyrir Kópavogsbúa
og vini þeirra
Aðspurður hvort Molinn sé aðeins
fyrir Kópavogsbúa segir Andri Þór.
„Molinn er auðvitað rekinn með það
að markmiði að þjónusta íbúa bæjarins og lang stærsti hluti fólksins sem
sækir húsið býr í Kópavogi. Við höfum
stundum sagt að Molinn sé fyrir unga
Kópavogsbúa og vini þeirra enda margt
sem má læra af vinum og nágrönnum.
Nú er alltaf að fjölga ungmenhúsum í
nágrenni Molans, t.d. víða í hverfum
Reykjavíkur og við erum mjög opin
fyrir samstarfi með þeim.“

ÍBÚASAMRÁÐ Í SMÁRANUM
Boðað er til íbúasamráðs með íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í Smárahverfi.

Fimmtudaginn 13. nóvember
kl. 16:30 - 18:30 í Smáraskóla.
Dagskrá fundarins:
- Ávarp, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
- Kynning á hugmyndum að deiliskipulagi
sunnan Smáralindar. Skipulagslýsing.
- Verkefnið Hverfisáætlun Smárans kynnt.
- Samráð við íbúa, vinnufundur.
- Lokaorð, Sverrir Óskarsson formaður
skipulagsnefndar

Í HVERNIG HVERFI VILT ÞÚ BÚA?
TAKTU ÞÁTT - LÁTTU Í ÞÉR HEYRA

nótt fá ungmennin að taka þátt með
því að setja upp t.d. tísku-, ljósmynda
og myndlistarsýningar. Í haust kom
kvikmyndahátíðinn RIFF í fyrsta sinn
í starfsemi Molans þar sem boðið var
upp á mínútumyndagerð, stuttmyndanámskeið og stuttmyndasýninguna
Gullmolann 2014. „Svo snýst þetta
líka um að detta inn í heimsókn og
fá sér kaffi, hlusta á tónlist, mála eða
spreyja, spila, leika sér í spilakassanum
okkar, taka eina ballskák, lesa, læra og
spjalla um hið daglega líf.“

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 tók
gildi 24. febrúar 2014. Í aðalskipulaginu
kemur m.a. fram að í kjölfar þess verði unnin
hverfisáætlun fyrir hverfin fimm í Kópavogi;
Kársnes, Digranes, Smárann, Fífuhvamm
og Vatnsenda. Þar munu koma fram nánari
skilgreiningar og ákvæði fyrir hvert hverfi þar
sem fjallað er fyrst og fremst um byggðina,
þjónustu, umhverfi, umferð og íbúa.
Með hverfisáætlun gefst íbúum frekari
kostur á að fylgjast með og taka þátt í að
móta sitt nánasta umhverfi. Nánari upplýsingar
má nálgast á heimasíðu verkefnisins
www.kopavogur.is/hverfisskipulag
Skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs
kopavogur.is

Rappkeppni
Meðal þess sem framundan er í Molanum nefnir Andri Þór fræðslumyndakvöld í tengslum við forvarnarviku
Kópavogs, silkiþrykk námskeið, tónleika og Rappþuluna sem nú verður
haldin í annað sinn þann 21. nóvember.
Á Rappþulunni koma ungir rapparar
og textasmiðir saman og keppa sín á
milli í rappi. „Rappþulan var haldin
í fyrsta skiptið í fyrra og var það í
fyrsta sinn sem haldin er rappkeppni
á landsvísu fyrir 16 ára og eldri. Við
finnum fyrir auknum áhuga á rappi
hérna í Molanum og við sjáum það líka
bara á tónlistarflórunni.“ segir Andir
Þór og nefnir að rappararnir Sesar A,
Cell7, Herra Hnetusmjör, Erpur (betur
þekktur sem Blaz Roca), Ramses og
hluti af Reykjavíkurdætrum séu allt
Kópavogsbúar sem hafa verið þungavigtarrapparar á Íslandi í gegnum tíðina. Í fyrra voru 8 atriði sem tóku þátt
í Rappþulunni og reiknar Andri Þór
með að fleiri taki þátt í ár. „Þess má
geta að enn er opið fyrir skráningu og
fólk getur farið inn á www. molinn.is/
rappthulan til að sjá meiri upplýsingar
og skrá sig.“
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finnur@mbl.is,
sími 5691107
Prentun
TILBOÐ
- GARÐHÚS
6,0 m² Landsprent ehf.
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vilt þú vita hvers
virði eignin þín
er í dag?
Brynjólfur Þorkelsson

Sylvía Walthers

Framkvæmdastjóri
binni@remax.is

Löggiltur fasteignasali
sylvia@remax.is

TIL SÖLU

„...veittu mér framúrskarandi
þjónustu í alla staði,
mæli hiklaust með þeim!“
Katrín
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FYRiR HEiMiLiN Í LANDiNU
orMSSon hEfur afnuMiÐ VÖRUGJÖLD
í ÖlluM vErSlunuM SínuM fyrStir allra
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

kælir/fryStir

„no frost,“ það þarf aldrei að afþýða

hvítur 178 cm

hvítur 185 cm

99.517

124.417

RB29FSRNDWW/EF

Verð áður 119.900

Stállitur 178 cm
RB29FSRNDSS/EF

RB31FERNCSS/EF

Verð áður 149.900

Stállitur 185 cm
RB31FERNCSS/EF

107.817

Verð áður 129.900

132.717

Verð áður 159.900

Þvottavél

WF70F5E3P4W/EE

ECO Buble.
Tekur 7 kg af þvotti, 1400
snúninga vinda og kolalaus
mótor.

99.517

Verð áður 119.900

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA
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.

kælir og fryStir

tvÖfaldur kæliSkápur

92 cm á breidd. Tvöfalt kælikerfi,
loft fer aldrei á milli kælis og frystis.
Vatns- og klakavél.

92 cm á breidd. kælir efrihluta og frystir
niðri. Með „frönskum“ hurðum.
Vatns- og klakavél.

RS7567THCSR

282.117

Verð áður 339.900

RFG23UERS1

464.717

Verð áður 559.900

UE32/40/48H5005

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

32” 87.920 áður 109.900
40” 111.920 áður 139.900
48” 151.920 áður 189.900

UE32/40/55/65H6475

LED sjónvarp · 400 CMR (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

UE48H6675

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p
3D · SMART TV · Gervihnatta móttakari · Micro
Dimming · Gervihnatta móttakari

48” 229.920 Verð áður 287.400

32“
40“
55“
65“

119.920 áður 149.900
151.920 áður 189.900
279.920 áður 349.900
519.920 áður 649.900

Soundbar

310W og þráðlaus tenging við síma
eða tölvu. Til í svörtu og silfur.
HWH550

111.920 áður 139.900
HWH751

310W og þráðlaus tenging
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900
UE46/55/65H8005

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

46” 399.920 áður 499.900
55” 495.920 áður 619.900
65” 719.920 áður 899.900

HWH7501

310W og þráðlaus tenging
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Síðumúla 9 · Sími 530 2900 · samsungsetrid.is
OPið ViRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 12-16

lágmúla 8 · Sími 530 2800 · ormsson.is
OPið ViRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 11-15
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Matarsíða Svavars

Afreksmenn í matreiðslu
Undanfarin ár hefur íslensk matreiðsla tekið stórstígum framförum. Ekki
er ýkja langt síðan verulega góðir veitingastaðir á Íslandi voru teljandi á
fingrum annarar handar. Nú skipta þeir tugum. Í eina tíð hefði líka þótt
algerlega út í hött að íslenskir matreiðslumenn tækju þátt í alþjóðlegum
matreiðslukeppnum – hvað þá að þeir ættu von um að komast á pall. Nú er
þetta raunhæfur möguleiki. Í næsta mánuði verður haldið heimsmeistaramót í matreiðslu í Lúxemborg. Þangað munu færustu fagmenn veraldarinnar bera fram stórkostlegar kræsingar í þeirri von að þeir hljóti náð fyrir
augum dómnefndar. Íslenskir matreiðslumenn verða í þeim hópi . . . og
eiga ágæta möguleika. Sterkustu matreiðsluþjóðirnar mæta að sjálfsögðu
með sín landslið og heilar rútur af aðstoðarfólki. Íslenska kokkalandsliðið
mætir líka, með aðstoðarlið sem kæmist fyrir í einum Austin Mini.
Frábærar fyrirmyndir
Íslenska kokkalandsliðið er skipað
færustu matreiðslumeisturum landsins. Þeirra á meðal er Viktor Örn
Andrésson, matreiðslumaður Norðurlandanna 2014. Liðið er öflug heild
og hefur gríðarmikil jákvæð áhrif á
fagmennsku innan landsteinanna. Rétt
eins og í hverri annari íþrótt er það
hvetjandi fyrir unga iðkendur að eiga

afreksmenn í fremstu röð. Meðal yfirlýstra markmiða kokkalandsliðsins er
að vera leiðandi í að efla fagmennsku
og áhuga á matargerð, hvetja ungt fólk
til dáða og veita innblástur í öllu því
sem viðkemur mat og matarmenningu.
Stífar æfingar
Kokkalandsliðið hefur æft af miklum
krafti síðasta eina og hálfa árið. Í vik-

Matarblaðamaður ræðir við Hafliða.

unni var afraksturinn kynntur í hádegisverði fyrir blaðamenn, styrktaraðila og aðstandendur liðssins . . . þ.
e. sá hluti sem er heitur. Svo er líka
keppt í köldu borði. Til þess að eiga
von um sigur þarf að fara saman fagmennska, hugmyndaauðgi og listrænt
innsæi. Yfir þessu öllu búa íslenskri
matreiðslumenn. Síðasta áratug hafa
íslenskri matreiðslumen ítrekað sýnt
það og sannað. Ágætur mælikvarði á
stöðu matreiðslulistarinnar í hverju

Viðhaldslitlar

Fulltrúar fjögurra bakhjarla, ásamt Hafliða Halldórssyni, skrifa undir samning
við kokkalandsliðið.

landi er hversu margir alþjóðlegir
dómarar koma frá viðkomandi landi.
Nú fylla íslensku dómarnir tuginn – og
jafnvel ríflega það. Miðað við höfðatölu
er þetta enn eitt heimsmetið.
Möguleiki að
komast á pall
Þrátt fyrir aðstöðumun eiga Íslendingar raunverulegan möguleika á
því að hreppa verðlaun á heimsmeistaramótinu í Lúxemborg. Keppnin er
haldin á fjögurra ára fresti þar mætast
yfir 700 af færustu matreiðslumönnum
heims. Við búum að því fremstu þjóðirnar í matreiðslu þessi misserin eru
frændur okkar á Norðurlöndunum,
en Svíar eru til að mynda ríkjandi
heimsmeistarar. Okkar menn búa að
því að geta sótt í reynslubrunn þessara
vinaþjóða og ekki síður í þá staðreynd
að norræn matreiðsla er í hávegum
höfð þessi misseri.
Hvar er fálkaorðan?
En að dugar hins vegar ekki til. Klúbbur
matreiðslumanna hefur unnið þrekvirki í því að halda úti öflugu landsliðsstarfi, þjálfunarbúðum og faglegu
starfi af öllu tagi. Hafliði Halldórsson,
formaður klúbbsins, og félagar hans,
ættu allir að fá fálkaorðu. Svo má
auðvitað ekki gleyma því að íslensk
stórfyrirtæki eins og Icelandair, Marel
og Icelandic group standa dyggilega
við bakið á kokkalandsliðinu, sem og
Íslandsstofa og fjöldi annara fyrirtækja.
Skilar sér í budduna
Íslenska kokkalandsliðið setur markið
hátt í Lúxemborg. Fram að þessu hefur
það þótt frábær árangur að vera í einu
af efstu tíu sætunum. Nú stefna menn
hins vegar á að ná inn í topp fimm
hópinn. Slíkur árangur yrði stórkostlegur! Ekki síst ef tekið er tillit til þess
að kokkalandslið nágrannaríkjanna,
eins og Svíþjóðar og Noregs, eru með
tíu til tuttugu sinnum meira fjármagn
til að leggja í keppnina og undirbúninginn. Í þessum löndum kemur hluti
af þessum stuðningi frá hinu opinbera,

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
Hægt er að lesa blaðið á
www.fotspor.is

Smáatriðin skipta máli. Viktor Örn
leggur lokahönd á diskana.

enda sjá ráðamenn í hendi sér að góður
árangur í alþjóðlegum matreiðslukeppnum skilar sér beint í aukinni sölu
á matartengdum afurðum og auknum
ferðamannastraumi.
Gerum eins og þeir bestu
Talsverðar líkur eru á því að íslenska
kokkalandsliðið nái góðum árangri á
heimsmeistaramótinu. Þann árangur
munum við fyrst og fremst getað
þakkað þrotlausu og óeigingjörnu
starfi fjölda kvenna og manna úr
stéttinni, aðstoðarmönnum, birgjum
og og velunnurum. Vonandi opnast
augu stjórnvalda fljótlega fyrir því að
þetta afreksfólk er þjóðinni jafn mikils
virði og hin sem elta bolta eða keppa í
öðrum íþróttum. Til viðbótar er bein
tenging á milli árangurs kokkalandsliðsins og aukinna gjaldeyristekna
þjóðarbúsins. Þessu komust frændur
okkar á Norðurlöndunum að fyrir all
nokkrum árum og stjórnvöld í þessum
löndum standa þétt við bakið á sínum
afreksmönnum í matreiðslu. Ekki er
hins vegar hægt að greina viðlíka framsýni íslenskra ráðamanna – a.m.k. ekki
ef rýnt er í fjárlagafrumvarp næsta árs.
Hvar er opinber íslensk matarstefna?
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svavar@islenskurmatur.is

Bragðaörkin

Undanfarna áratugi hefur Slow Food hreyfingunni vaxið fiskur um hrygg,
en hún varð til um miðjan níunda áratugin. Hún rakin er til Ítalans Carlosar
Petrini. Slow food hreyfingin snýst um að skapa mótvægi við skyndibita
(Fast food) og alþjóðlegar matarkeðjur með því að nýta hollan og góðan mat
úr nágrenni í stað þess að sækja hann um langan veg. Hreyfingin vinnur
að varðveislu staðbundinnar matarmenningar og hvetur til landbúnaðar
og ræktunnar til notkunnar á heimaslóðum. Meira en hundrað þúsund
manns eru formlegir meðlimir í Slow Food hreyfingunni víða um lönd, en
áhrifin ná langt út fyrir raðir félagsmanna og eru til að mynda greinileg í
því sem kallað er Nýja norræna eldhúsið (Ny Nordisk mad).
Alþjóðlegar hreyfingar eins og Slow
food eru sem himnasending fyrir
okkur Íslendinga. Mjög margt af því
sem við gerum hefur skírskotun í þessa
veru. Hvort sem um er að ræða nautaeða lambakjöt, fisk, grænmeti eða aðra
matvöru, þá vinnum við hlutina mjög
í sátt við náttúru og umhverfi. Auðvitað er alltaf eitthvað sem fer miður og
lengi má gott bæta . . . en grundvallar
atriðið er einmitt að þetta er gott hjá

okkur. Samkvæmt heimasíðu íslensku
Slow Food samtakanna hafa þau verið
starfrækt frá árinu 2001. Þetta eru
sjálfboðaliðasamtök en innan þeirra
eru starfandi alls kyns hópar sem einbeita sér að einstökum verkefnum; s. s
erfðabreyttum mat, stofnun og þróun
bændamarkaða og svo er til vinnuhópur matreiðslumanna um bragðmenntun almennings.
900 afurðir
Eitt það merkilegast sem Slow food
hreyfingin hefur gert er svokölluð

Fast Slow Food er nýtt hugtak í
matarmenningu. Það snýst um
að taka grunnhugmyndina að
Slow Food og yfirfæra hana yfir
á skyndibitann sem hún upphaflega snerist gegn. Hollur og
hreinn matur úr héraði er þannig
nýttur til að framleiða skyndibitan
í sátt við náttúru og nærsamfélag. Þar er til dæmis um að ræða
hamborgara úr úrvals nautakjöti
sem ræktað er á svæðinu. Það er
nefninlega ekki þannig að Slow
food snúist um mat sem tekur
langa tíma að elda.
bragðörk (e. Ark of taste). Þessu merkilega verkefni var hrundið af stað árið
1996. Í bragðörkinni eru skráðar um
900 afurðir eða annað sem þessi virði
er að varðveita sérstaklega. Ástæðurnar eru auðvitað margvíslegar en í
grunninn er það auðvitað þannig að
iðnvæðing, umhverfisspjöl og stöðun
framleiðslu þrengja mjög að hefðbundinni framleiðslu, vörum og jafnvel
dýrastofnum. Slow food hreyfingin vill
hjálpa til þess að þetta fái aftur gildi
í hugum almennings eða öðlist með
öðrum orðum nýtt líf. Þetta hefur tekist
ágætlega, a.m.k. á suma mælikvarða og
sums staðar.
Harðfiskur og hangikjöt
Eitt af því sem tilvist Bragðarkarinnar
hefur gert er að vekja fólk til umhugsunar. Þetta fer saman við aukna
umhverfisvitund í heiminum og því
vex Slow food hreyfingunni fiskur um
hrygg. Sem kemur okkur Íslendingum
vel. Á þessum lista – Bragðörkinni –
eru t.d. fínustu ostar og pylsur Ítala
og Frakka og allt hitt sem þykir best
og merkilegast í heimi matarins. En
þarna inni er líka hjallaþurrkaður harðfiskur frá Flateyri, hefðbundið íslenskt
skyr, kæstur hákarl, sjávarsalt, íslenskt
hangikjöt og fáeinar aðrar íslenskar
matvörur - og svo íslenska geitinn.
Samtals níu íslenskar skráningar.
Góður árangur
Níu skráningar hjá þjóð sem ekki nær
að telja þriðjung úr milljón er býsna
góður árangur. Hvort sem þetta ber
að þakka góðu starfi íslensku Slow
food samtakanna, eða því að íslenskur

matur sé svona merkilegur, þá er þetta
umtalsverður árangur. Líklega eru
skráningarnar níu nú tilkomnar vegna
blöndu þessa og einhverra annara
þátta. Hvernig sem það er, þá er þetta
magnaður árangur. Þótt frændur okkar
Norðmenn séu með tíu skráningar þá

Fallegar vörur fyrir heimilið

S y r u s s o n H ö n n u n ar h ú s

geta Svíar og Finnar ekki montað sig
nema af sex skráningum hvor þjóð
og Danir aðeins af þremur. Í samanburðinu stöndum við okkur því vel . .
. svo ekki sé nú talað um þær himinskauta-árangurs-mælinga-æfingar sem
höfðatölusamanburður býður upp á.
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Vopnaburður lögreglu hefur verið ræddur á Alþingi:

„Nauðsynlegt að hinir þjóðkjörnu
fulltrúar á Alþingi komi að þeirri ákvörðun“
Það hefur vakið mikil viðbrögð úti í samfélaginu að upplýst var um
að lögreglan eignaðist 150 hríðskotabyssur, en fram kom í skýrslu
innanríkisráðherra fyrir tveimur árum að lögreglan ætti þá 60 slík
vopn. Fram hefur komið að rætt sé um að slík vopn eigi að vera til taks
í lögreglubílum en ríkislögreglustjóri hefur sagt að það sé ákvörðun
einstakra lögreglustjóra. Allsherjarnefnd Alþingis fjallaði um málið
í vikunni og hefur verið óskað eftir sérstakri umræðu um málið á
Alþingi. Þessi mál hafa ekki mikið verið rædd undanfarin ár, enda
þótt starfsaðstæður og launakjör lögreglu sem og framkoma hennar
við almenna borgara, t.d. við einstakar handtökur og mótmæli hafi
oft verið rædd í samfélaginu, í blöðum og á bloggum.
Í nóvember árið 2006 fóru fram umræður utan dagskrár á Alþingi, þar
sem vopnaburður lögreglumanna var
ræddur sérstaklega. Hér verða birtar
glefsur úr þeirri umræðu.
Þórunn Sveinbjarnardóttir,
Samfylkingu
„Burt séð frá umræðunni um öryggisbúnað lögreglumanna er ljóst
að fari lögreglan að
vopnbúast munu
glæpamennirnir
gera það líka. Það
skapar hættulegra og ofbeldisfyllra
samfélag í stað þess að veita borgurunum betri vernd, og menn verða að
horfast í augu við það. Menn verða
líka að svara því hvaða vanda aukinn vopnabúnaður lögreglu eigi að
leysa ef af slíku yrði. Hæstvirtur forseti. Það hefur komið fram, m.a. hjá
framkvæmdastjóra Landssambands
lögreglumanna, að landssambandið
er ekki meðmælt því að lögreglan
vopnist, til þess höfum við sérsveitina.
[…]Það er nauðsynlegt að hváttvirtir
þingmenn ræði það hér við þessa umræðu og væntanlega nánar í störfum
þingsins í vetur hvort einhver vilji sé
fyrir því að fara inn á þessa braut hér
á landi, eða ekki, og hvaða aðgerðir
það kallar á eða hvort við viljum halda
í gildi þess — hið menningarlega og
siðferðislega gildi þess, vil ég halda
fram — að hafa vopnlausa lögreglumenn á Íslandi.“
Björn Bjarnason, Sjálfstæðisflokki,
dómsmálaráðherra
„Það hefur lengi
verið ríkjandi
stefna íslensku
lögreglunnar að
lögreglumenn séu
óvopnaðir við almenn löggæslustörf og hefur engin
breyting orðið á þeirri stefnu þrátt fyrir
vaxandi fjölmiðlaumræðu um alvarleg
mál þar sem lögregla hefur þurft að
yfirbuga vopnaða einstaklinga. Það er
skoðun mín að ekki sé ástæða til að
hverfa frá þeirri meginstefnu að hin
almenna lögregla í landinu sé óvopnuð
við dagleg störf. Þessi mál eru reglulega til umræðu hjá lögregluyfirvöldum
enda mikilvægt að lögreglan sé sjálf
lykilþátttakandi í umræðunni þar sem
um starfsöryggi lögreglumanna er að
ræða.“

Kolbrún Halldórsdóttir,
Vinstrihreyfingunni
-grænu framboði
„Ég er í sjálfu sér
ánægð með að
heyra hæstvirtan
dómsmálaráðherra
lýsa því hér yfir að
ekki sé ætlunin að
hverfa frá þeirri
meginreglu að lögreglan á Íslandi sé óvopnuð við störf
sín. Það skiptir okkur verulegu máli að
þeirri stefnu sé framfylgt enda vitum
við það af rannsóknum sem gerðar hafa
verið í nágrannalöndum okkar að ef
hin almenna lögregla býst vopnum
er voðinn vís. Þá kallar hún á meira
ofbeldi. Það hafa finnskar rannsóknir
sýnt fram á og Finnar hafa verið að
gera átak hjá sér í að reyna að minnka
notkun skotvopna hjá almennri lögreglu. Við erum því algerlega með það
á hreinu að það þarf ekki og á ekki að
að fara inn á þá braut.

Skoðanir
bæjarfulltrúa
Eins og fram kemur á bls. 2 samþykkti bæjarráð Hafnarfjarðar
ályktun gegn auknum vopnaburði
lögreglu. Blaðið sendi öllum bæjarfulltrúum í Kópavogi fyrirspurn
um þeirra viðhorf í þessum efnum.
Blaðinu bárust þrjú svör og er greint
frá þeim á bls. 2.
Hins vegar skilur maður að lögreglan, sem í auknum mæli þarf að
takast á við ribbalda og ofbeldisseggi
við störf sín, þurfi á því að halda að
hafa einhvern öryggisbúnað til taks
hjá lögregluembættunum. Hér þarf að
sjálfsögðu að fara bil beggja í þessum
efnum. En það er auðvitað alveg klárt
að við höfum ákveðna sérstöðu sem við
þurfum að varðveita. Hin almenna löggæsla á Íslandi á að fara fram án þess að
lögreglan þurfi að vera vopnum búin.“
Dagný Jónsdóttir, Framsóknarflokki
„Varðandi vopnaburð almennra
lögreglumanna þá
kalla þeir sjálfir
ekki eftir þeirri
breytingu. Lögreglumenn hafa
ekki haft frumkvæði að því og það er mikilvægt að
staðan haldist þannig að til þess þurfi
ekki að koma. Hvorki lögreglumenn
né glæpamenn almennt ganga með

skotvopn þó að auðvitað séu sorglegar
undantekningar á því, þ. e. í hópi
glæpamanna. Það verður að haldast
þannig. Að sjálfsögðu er ekkert útilokað í þessum málum og ef þetta
mundi þróast til verri vegar yrði að
taka á því.“
Magnús Þór Hafsteinsson,
Frjálslynda flokknum
„Sérsveitin er góð
svo langt sem hún
nær en það má
spyrja sig hvort
hún dugi alltaf
til. Það má spyrja
þeirrar spurningar
hvort ástæða sé
til að vopn séu til staðar á lögreglustöðvum víða um land sem grípa
mætti til eftir ákveðnum reglum ef í
harðbakkann slægi. Þarna er ég náttúrlega fyrst og fremst að hugsa um
öryggi borgaranna og líka um öryggi
lögreglumanna. Að lögreglumenn geti
þá brugðist við aðstæðum sem kynnu
að koma upp með mjög skömmum fyrirvara og varið hendur sínar og um leið
varið borgarana. Ég ætla ekki hér og
nú að taka afstöðu til þess hvort þetta
eigi að gera en ég tel að við eigum að
skoða þessi mál með opnum huga. Við
verðum líka jafnframt að hafa í huga að
vopnaburður lögreglu mun sennilega
kalla á það að glæpamenn vígvæðist
einnig á móti. Þetta er því mjög erfitt
og vandmeðfarið mál.“
Eiríkur Jónsson, Samfylkingu
„Það sem ég vil
hins vegar leggja
sérstaka áherslu
á er nauðsyn
þess að Alþingi
komi á einhvern
hátt að þessum
ákvörðunum af því
að Ísland hefur verið, a.m.k. lengst af,
friðsöm og vopnlaus þjóð og mikil
þjóðarsátt hefur ríkt um það. Ef ætlunin er að gera breytingar á þessu,
sem vel að merkja liggur fyrir tillaga
um, þá er nauðsynlegt að hinir þjóðkjörnu fulltrúar á Alþingi komi að
þeirri ákvörðun. Það má hreinlega ekki
gerast að slík aukin vígvæðing hér á
landi laumi sér inn bakdyramegin án
fullnægjandi umræðu á þjóðþinginu
og í andstöðu við þjóðina.“
Bjarni Benediktsson,
Sjálfstæðisflokki
„Við fylgjum þeirri
meginstefnu sem
ráðherrann hefur
kynnt hér að almenna lögreglan sé
ekki vopnuð. Það er
sama stefna og fylgt
er í Noregi og Bretlandi til að mynda. Það stendur ekki
til að breyta því. Dómsmálaráðherra
hefur á undanförnum þingum þurft
að berjast mjög fyrir þeirri stefnu sinni
að styrkja sérsveitina. Mér heyrist að
þingheimur sé að verða meðvitaðri um
að það hafi verið skynsamleg stefna og

Auður Lilja Erlingsdóttir, þá varaþingmaður Vinstri grænna, spurði
dómsmálaráðherra út í vopnaburð
lögreglu á Alþingi árið 2007. Björn
Bjarnason varð fyrir svörum og sagði
meðal annars:
„Lögreglan skal alla jafna ekki vera
búin skotvopnum við skyldustörf, en
ef sérstakar aðstæður krefjast þess
hefur lögreglan heimild til vopnaburðar. Heimildir fyrir þeim valdbeitingartækjum lögreglu eiga sér
stoð í lögreglulögum, nr. 90/1996, og
reglugerð nr. 774/1998 um sérsveit
ríkislögreglustjórans.
Af hálfu dómsmálaráðherra og
ráðuneytis hans er fylgst náið með
þróun alls öryggisbúnaðar sem
getur gagnast lögreglu. Nýlegt atvik
í miðborg Reykjavíkur, þar sem af
tilefnislausu var ráðist á starfsmenn
fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir enn
frekar nauðsyn slíkra öryggisráðstafana að mati dómsmálaráðherra.“
að hann hafi sýnt mikla framsýni með
þeim áherslum sínum. Þetta er að sýna
sig í störfum almennu lögreglunnar í
þeim brotamálum sem við heyrum af
í fréttunum. Það hefur ekki verið vanþörf á þeirri styrkingu sem þar hefur
verið barist fyrir og dómsmálaráðherra
hefur beitt sér fyrir. Ég held að að það
sé vel og við séum á réttri leið í þessum
málaflokki.“
Jón Bjarnason, Vinstrihreyfingunnigrænu framboði
„Þetta er alvörumál
í okkar þjóðfélagi
þar sem við erum
vopnlaus þjóð. Við
höfum ávallt sótt
mál okkar og varið
okkur án vopna,
að minnsta kosti
nokkur hundruð undanfarin ár. Ekkert
er fjær okkur en að vopnbúa starfsmenn þjóðarinnar við almenn störf.
Það er mjög mikilvægt að standa vörð
um og halda því stöðugt á lofti að almennir löggæslumenn beri ekki vopn.
Ég vil líka vara hér við þeim tón af
vopnvæðingu sem virðist fara vaxandi
í þjóðfélaginu ekki síst einmitt vegna
gerða og orða hæstv. dómsmálaráðherra. Vöxt sérsveitar lögreglunnar og
aukin verksvið hennar, jafnvel inn á
almenn löggæslusvið, ber að varast.
Ég held að það eigi að setja enn skýrari
mörk um verksvið þessarar vopnuðu
sérsveitar, ef hennar er þörf, þannig
að hún hvetji á engan hátt til aukinnar
hörku í samfélaginu eða geti verið
hluti af þeirri sýn að hér sé að verða
til vopnuð löggæslusveit.
Fréttaflutningur til dæmis af mótmælum austur á landi þar sem löggæslumenn komu að því er virtist með
hjálma og skildi til þess að takast á við
friðsama mótmælendur eða ferðafólk
á hálendi Íslands þýðir auðvitað það
að það er verið að gefa hörku-skilaboð sem ég tel mjög mikilvægt, herra
forseti, að við forðumst og höfnum
alfarið.“
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fjölmiðlar

Skrúfað frá krana:
Fréttatilkynningafréttamennska
Ingimar Karl
Helgason

Þegar ég starfaði á fréttastofu útvarpsins var stundum rætt á ritstjórnarfundum að fréttir ættu ekki að koma úr munni ráðherra eftir ríkisstjórnarfundi. Þangað væri hins vegar sjálfsagt að fara til að sækja svör
og rökstuðning í málum sem væru til umfjöllunar í fréttum. Svipað var
stundum uppi á teningnum á ritstjórn Stöðvar 2. Eftir svona umræður
urðu gjarnan einhverjar breytingar í hugarfari ritstjórnarinnar, en svo féll
allt í sama farið. Fólk fór og hitti ráðherra, sem skrúfuðu frá krananum
og úr urðu fréttir.
***
Óskar Hrafn Þorvaldsson var
fréttastjóri Stöðvar 2 þegar ég starfaði
þar. Hann hafði í heiðri þumalputtareglu nokkra sem mér þykir góð. Hann
vildi helst ekki láta birta fréttatilkynningar. Meginreglan var sú að fólk sem
sendi frá sér yfirlýsingar og tilkynningar yrði að geta svarað spurningum
fréttamanns, ætti rödd viðkomandi að
heyrast. Enda er það svo, að þótt fólk
eða fyrirtæki sendi frá sér yfirlýsingar,
að þar er ekki endilega svarað spurningum sem vakna.
***
Rétt er að halda því til haga að auðvitað
er á stundum eðlilegt og sjálfsagt að
birta fréttatilkynningar eða skrifa upp
úr þeim fréttir og birta almenningi.
Dæmi getur verið fréttatilkynning
frá almannavörnum, heilbrigðisyfirvöldum, lögreglu, Vegagerðinni eða
öðrum yfirvöldum og fyrirtækjum. Það
á til dæmis skýrt erindi við almenning
hvar, hvenær og hvernig hægt er að
sækja um „leiðréttingu“ stjórnvalda,
hvaða skoðun sem fólk kann að hafa á
aðgerðinni sem slíkri.
Það er hins vegar langt í frá að allar
fréttatilkynningar séu með þeim hætti.
Og oft hafa ritstjórnir dómgreind til
þess að meta þetta. Sama má kannski
segja um ráðherra og hljóðnemann.
Auðvitað geta ráðherrar miðlað mikilvægum tíðindum þegar þeir eru
spurðir almennra tíðinda.
***
Þó er stundum eins og allt renni í
gegn. Það getur átt sér ýmsar skýringar. Hvað viltu til dæmis segja við
fréttamann sem er einn á helgarvakt á
mikið sóttum vefmiðli sem þarf e.t.v.
að „afgreiða“ 20 fréttir á einum og sama
deginum?
***
Undanfarið hafa samt sem áður verið
all nokkur dæmi um að yfirlýsingar
hafa verið sendar, stundum eftir dúk
og disk, þegar við blasir að fólk eða
stjórnendur stofnana eða fyrirtækja
þurfa að svara brennandi spurningum.
Nýleg dæmi má finna í fréttum um
eigendaskiptin á DV, fréttir af brotum
á samkeppnislögum og fréttir af vopnaflutningum hingað til lands frá Noregi.
***
Þetta er ekki ný þróun. Eitt allra augljósasta dæmið, sem fjölmiðlafólk
þekkir ákaflega vel og lesendur vafalaust líka, er fréttaflutningur af daglegum störfum lögreglunnar. Sú var
tíðin að morgunvakt á ritstjórn hófst
gjarnan á því sem heitir (eða hét)
„löggutékk“. Þá var hringt í lögregluembætti hringinn í kringum landið
og spurt tíðinda. Oft komu úr þessu
fréttir. Þetta mun vera liðin tíð. Lögreglan sendir sjálf tilkynningar eða

birtir á heimasíðu sinni, það sem hún
telur fréttnæmt hverju sinni. Þá er það
lögreglan sem í reynd stýrir sjálf fréttaflutningi af eigin málefnum og verkum.
Á þessu eru vissulega undantekningar
og ýmis dæmi um frumkvæði fjölmiðla
í þessum efnum, en spyrja má hvort
það traust sem ítrekað mælist á lögreglunni, sé að öllu leyti verðskuldað,
eða hvort þessi aðferð við fréttaflutning
á einhvern hlut að máli?
***
Tæplega myndi almenningur sætta
sig við að Eimskip og Samskip stýrðu
öllum fréttaflutningi af sjálfum sér. Eða
bankar? Fjárfestar? LÍÚ? Ríkisstjórnin?
Og hér var nefnd lögreglan.
***
Í fréttum af eigendaskiptum DV var
mjög áberandi að andstæðir pólar
kölluðust á í yfirlýsingum, en gáfu
ekki kost á viðtölum. Af hverju skiptir
þetta máli? Jú, hér var um að ræða
eignarhald og hugsanlega breytingu á
ritstjórn fjölmiðils sem miðlar upplýsingum og hefur mikil áhrif og daglegt
líf okkar allra.
***
Í fréttum af samkeppnislagabrotum
hafa menn stundum ætlað að afgreiða
mál með yfirlýsingu til fjölmiðla, en
ekki svarað spurningum. Nefna má
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins vegna
Mjólkursamsölunnar. Forstjórinn kom
á endanum í viðtal, en ekki fyrr en að
undangengnum miklum samfélagslegum þrýstingi. Svona getur átt sér
eðlilegar skýringar, svo sanngirni sé
gætt. T.a.m. í þeim tilvikum að málum
er ekki lokið. En til hins er líka að líta
að mál af þessu tagi geta of gengið um
í kerfinu árum saman og almenningur
á heimtingu á upplýsingum og skýringum. Ekki bara hjá hinu opinbera.
Einkafyrirtæki og íþróttafélög, svo
dæmi séu tekin, eru hluti af samfélaginu og þurfa líka að gera almenningi
skil á gjörðum sínum.

***
Vopnaeign lögreglu er stærsta fréttamálið af þessu taginu sem orðið hefur
nýlega. Eftir að upplýst var um þreföldun á hríðskotabyssueign lögreglu
vöknuðu eðlilega fjöldamargar spurningar. Frumkvæði fjölmiðla hefur orðið
til þess að upplýst hefur verið um að
byssurnar voru ekki hundrað og fimmtíu. Raunar hefur vopnaeign íslenskra
yfirvalda aukist um ein 310 stykki
síðustu misserin, sumt þungavopn.
Þetta er ekkert einkamál nokkurra yfirmanna í lögreglu og Landhelgisgæslu,
eða einstakra ráðherra. Þetta eru mál
sem varða allan almenning. Sé ekki um
stefnubreytingu að ræða, eins og menn
hafa haldið fram, er líklega við hæfi að
upplýst verði hver stefnan eiginlega er.
***
Viðbrögð manna við fréttum hafa verið
fálmkennd. Yfirlýsing barst frá innanríkisráðuneytinu, þar sem engum
spurningum var svarað. Síðar kom yfirlýsing frá lögreglunni og síðar frá Gæslunni. Eitt hið furðulegasta í þessu máli
öllu var stöðuuppfærsla á Facebook frá
aðstoðarmanni forsætis- og dómsmálaráðherra þar sem fram komu efnislega
fram þær upplýsingar að vopnin frá
Noregi hefðu fengist gefins og ekki ætti
að spyrja meir.
***
Alþingi sýndi aftur á móti skjót viðbrögð. Enda gerir löggjafinn sér grein
fyrir því að vígvæðing er ekki einkamál
einstakra stofnana. Ríkislögreglustjóri
var umsvifalaust kallaður á fund þingmanna og neyddist við það tækifæri
til að veita fjölmiðlum viðtal, en hafði
ekki látið ná í sig fram að því. Enn hefur
mörgum spurningum sem til hans var
beint þó verið látið ósvarað. Forstjóri
Landhelgisgæslunnar hefur líka komið
í viðtöl og sumpart tregur staðfest upplýsingar sem fjölmiðlar hafa aflað með
öðrum hætti, mikið til frá Noregi.
***
Þetta eru bara örfá dæmi og langt í frá
nokkur tæmandi úttekt á því hvernig
stofnanir og fyrirtæki úti í samfélaginu
reyna að stýra umfjöllun um sig sjálf.
Fjölmiðlarnir sem hafa það hlutverk að
upplýsa detta stundum niður á hælana
og birta fréttatilkynningarnar og yfirlýsingarnar athugasemdalaust, jafnvel
vitandi vits um að þær svara ekki þeim
spurningum sem þeir vilja spyrja.
***
Þá er áhugavert að rifja aftur upp þumalputtaregluna hans Óskars Hrafns.
Hvers vegna skyldu fjölmiðlarnir birta
yfirlýsingar athugasemdalaust, þegar
vitað er að þær svara ekki augljósum
spurningum? Og líka þegar fjölmiðlarnir hafa jafnvel skjalfesta og skýra
vitneskju um að reynt sé að beina
umræðu frá aðalatriðum máls? Til
að mynda með því að láta umræðuna
eingöngu snúast um kostnað. Nýjustu
fréttir af vopnamálum gefa til kynna
að fjölmiðlarnir vilji ekki láta staðar
numið þótt það hafi komið fréttatilkynning. Það eitt og sér eru góðar
fréttir fyrir almenning og vonandi
halda fjölmiðlarnir áfram að vera á
tánum í þessum efnum.

TYR sundföt á konur, karla og börn
úr DURAFAST efninu sem er
sérlega klórþolið og lithelt.

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
www.aquasport.is

Stiga+húsa+teppi
Mikið úrval og litaval!

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð og
samþykkt af Mannvirkjastofnun.
Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna og léttir þrif.

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
Sérverslun með teppi og parket
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Höfundakvöld í Gunnarshúsi:

Rithöfundar bjóða í heimsókn

Á

hverju fimmtudagskvöldi (kl.
20.00) fram að jólum mæta
tveir höfundar og spjalla um
nýútkomin verk sín í Gunnarshúsi,
félagsheimili Rithöfundasambands
Íslands, segir í tilkynningu frá sambandinu. Hverju kvöldi fylgir nýr
spyrjandi sem kynnir sér tiltekið
ritverk og ræðir þau við höfundana
hvorn í sínu lagi. Einnig lesa þeir
stuttan kafla úr bók sinni og síðan er
sameiginlegur spurningatími á eftir.
Í hléi er boðið upp á léttar veitingar.
Aðgangur er 500 kr.
Höfundar sem þegar hafa komið
fram eru Guðrún Eva Mínervudóttir, Ármann Jakobsson, Kristín
Steinsdóttir, Sverrir Norland, Pétur
Gunnarsson, Orri Harðarson, Ófeigur
Sigurðsson og Heiðrún Ólafsdóttir.
Næstkomandi fimmtudagskvöld,
13. nóvember kl. 20.00, mæta svo þau
Kristín Eiríksdóttir og Þórarinn Leifsson og fjalla um nýjar bækur sínar,

ljóðabókina Kok og barnafullorðinsbókina Maðurinn sem hataði börn.
Dagskráin fram
að jólum lítur svona út:
20. nóv. Bjarni Bjarnason og Sigurbjörg Þrastardóttir
27. nóv. Bryndís Björgvinsdóttir og
Sigurður Pálsson

4. des. Oddný Eir og Steinar Bragi
11. des. Gerður Kristný og Halldór
Armand
18. des. Yrsa Sigurðardóttir og Gunnar
Helgason
Gunnarshús er á Dyngjuvegi 8, 104
Reykjavík

Allt innifalið!

* Frí uppsetning miðast við uppsetningu á höfuðborgarsvæðinu og nágrannabyggðalögum. Frír sendingarkostnaður fyrir landsbyggðina.

Uppsetning fyrir Jól

Hægt er að sjá fleiri tilboðspakka á:

Bæjarhrauni 26
220 Hafnarfirði

555 3888

Stórtónleikar
framundan
F
élagar í Lionsklúbbnum Fjörgyn
eru þessa dagana að undirbúa
Stórtónleika sem haldnir verða
í Grafarvogskirkju fimmtudaginn 13.
nóvember næstkomandi og daginn
eftir munu þeir bjóða almenningi fría
mælingu á blóðsykri við verslun Krónunnar að Bíldshöfða. Þetta kemur fram
í fréttatilkynningu.
Fyrir BUGL
Stórtónleikarnir eru hluti af fjáröflun
Fjörgynjar til stuðnings BUGL (barnaog unglingageðdeild Landspítlans).
Fjörgyn hefur m.a. gefið BUGL 2 bifreiðar og tryggt rekstur þeirra til 2016.
Einnig hefur Fjörgyn gefið margvísleg
tæki og búnað til BUGL til að styðja við
það góða starf sem þar fer fram. Nýverið afhjúpaði Joe Preston alþjóðaforseti Lions skjöld í anddyri BUGL þar
sem tilgreindar eru gjafir frá Fjörgyn til
BUGL. En Joe Preston kom til Íslands
í tilefni alþjóðasjónverndardagsins og
færði þá augndeild LSH m.a. tæki til að
mæla sjónsvið sem nýtist m.a. til að meta
glákuskaða á sjóntaug augans.

Þekktir flytjendur
Fjölmargir þekktir flytjendur koma fram
á tónleikunum. Í tilkynningu frá Fjörgyn
eru taldir upp Bergþór Pálsson, Egill
Ólafsson, Friðrik Ómar Hjörleifsson,
Jógvan Hansen, Matthías Matthíasson,
Gissur Páll Gissurarson, Kristján Jóhannsson, Guðrún Árný Karlsdóttir,
Guðrún Gunnarsdóttir, KK og Ellen,
Margrét Eir, Páll Rósinkranz, Regína
Ósk Óskarsdóttir og Ragnar Bjarnason.
Ásamt félögum í Karlakór Reykjavíkur
og Voces Masculorum.
Miðasala á tónleikana er m.a. á midi.
is og hjá Olís við Fjallkonuveg og N1
við Gagnveg og Ártúnshöfða, segir í
tilkynningunni.

Ný listrænn stjórnandi Gerðarsafns

K

ristín Dagmar Jóhannesdóttir
hefur verið ráðin listrænn
stjórnandi Gerðarsafns,
listasafns Kópavogs. Hún var valin úr
hópi 40 umsækjenda og talin hæfust til
að gegna starfinu, að því er segir á vef
Kópavogsbæjar.
Starfið var auglýst laust til umsóknar
í lok ágúst og er ráðið í það til fimm ára
í senn. Kristín Dagmar mun m.a. móta
listræna stefnu Gerðarsafns, skipuleggja
sýningar þess og faglegt starf, bera
ábyrgð á listaverkasafni Kópavogsbæjar
og annast kaup á listaverkum.
Kristín Dagmar hlaut M.a. gráðu
í samtímalistfræðum frá Edinburgh
College of Art og B. A í listfræði frá
Háskóla Íslands. Hún hefur fjölbreytta
reynslu af sýningarstjórnun og stjórnun
listrænna verkefna en einnig hefur hún
stýrt fræðslustarfi hjá Listasafni Reykjavíkur og Listasafni Íslands.
Meðal sýninga má nefna „Ég
hef aldrei séð fígúratíft rafmagn“ í
Listasafni Reykjavíkur - Ásmundarsafni
og „Að elta fólk og drekka mjólk“ sem
sett var upp í Hafnarborg. Hún var listrænn stjórnandi Sequences Art Festival
í Reykjavík og er stundakennari við

Listaháskóla Íslands. Nýverið ritstýrði
hún bók um ljósmyndaverk Sigurðar
Guðmundssonar, Dancing Horizon,
sem gefin var út af Crymogeu fyrr í
mánuðinum.
Gerðarsafn var opnað árið 1994 og
stendur á Borgarholtinu ásamt Salnum,
Náttúrufræðistofu Kópavogs, Bókasafni
Kópavogs og Tónlistarsafni Íslands.
Skammt undan er Héraðsskjalasafn
Kópavogs. Starfsemi þessara húsa tilheyrir Listhúsi Kópavogsbæjar en þar er
nú unnið að stefnumótun fyrir menningarstarf bæjarins í heild.

Jólahlaðborð Fjörukráarinnar
Hefst 21. nóvember og stendur til 21. desember

Minnum á skötuveisluna á Þorláksmessu frá kl. 11:30 og frameftir kvöldi.
Sem endranær verðum við með það sem við erum þekktust fyrir, að hafa þetta þjóðlegt með stórkostlegum söngvurum sem eru eitt af því sem hafa gert okkur
svo sérstök. Öll hafa þau skemmt hér í áraraðir og því heimavön og nú labba þau á milli borða og syngja lög sem tengjast jólunum.
Eftir borðhald tekur svo Hörður G. Ólafsson við og spilar frameftir kvöldi

Verð á jólahlaðborði er 7.900 krónur á mann
Gerum einnig tilboð fyrir hópa í gistingu og mat.

Bjóðum einnig uppá Jólapakka fyrir einstaklinga sem og hópa,
Sælkerapakka, Þorrapakka og Árshátíðarpakka.
farðu inn á www.fjorukrain.is og og skoðaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Við minnum á nýjan möguleika
í mat og gistingu sem vert
er að kynna sér.

Hlið á Álftanesi
w w w . f j o r u k r a i n . i s Pöntunars.565 1213

Söngsveitina okkar skipa þau Kjartan
Ólafsson, Elín Ósk, Svava Kristín
Ingólfsdóttir og Ólafur Árni Bjarnason.
Þau munu ásamt öðrum sem skipa
Víkingasveitina okkar sjá um að halda uppi
jólaskapinu meðan á borðhaldi stendur.

ÓTRÚLEGT VERÐ
… á vinsælu Bed Head hárvörunum sem tryggja þinn
persónulega stíl. Ný sending er komin í Iceland.

5598

Verð birt með fyrirvara um prentvillur. Gildir á meðan birgðir endast.

kr. pk.

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

143860

BED HEAD TVENNUPAKKAR
Í MIKLU ÚRVALI

5998

5998

kr. pk.

kr. pk.

CATWALK TVENNUPAKKI
FRÁ TIGI

248

kr.

Colgate
tannburstar, 5 í pakka

398

CATWALK TVENNUPAKKI
FRÁ TIGI

298

kr.

Tea tree
snyrtivörur
kr.

Argan Oil
andlitsþurrkur með Moroccan Oil

398

298

Argan Oil
nætur-serum með Moroccan Oil

398

kr.

Adidas
sturtusápa, 2 gerðir

Colgate
tannkrem
kr.

298

kr.

398

kr.

Argan Oil
hármaski með Moroccan Oil

398

kr.

Oral-B
tannkrem, 2 gerðir
kr.

Argan Oil hand- og sturtusápa
með Moroccan Oil

398

698

kr.

Head & shoulders
sjampó
kr.

Argan Oil
hárnæring með Moroccan Oil

398

kr.

Argan Oil
sjampó með Moroccan Oil

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

