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Félagsmenn Starfsmannafélagsins samþykkja kjarasamning við Kópavogsbæ:

„Hefði viljað fá betri samning“

N

iðurstaðan er afgerandi,“ segir
Jófríður Hanna Sigfúsdóttir,
formaður Starfsmannafélags
Kópavogs.
Félagsmenn samþykktu nýjan kjarasamning við bæinn með afgerandi
hætti. Ríflega 86 prósent samþykktu
samninginn. Tæp átta prósent höfnuðu

honum en tæp sex prósent skiluðu auðu
í atkvæðagreiðslu um samninginn. Samningurinn var gerður á síðustu stundu, en
verkfall bæjarstarfsmanna var í reynd
hafið þegar skrifað var undir á dögunum.
Yfir 500 félagsmenn tóku þátt í atkvæðagreiðslunni.
„Ég hefði viljað fá betri samning en

þetta var það lengsta sem við komumst
núna,“ sagði Jófríður við blaðið þegar
niðurstaðan lá fyrir. „En það eru ekki
svo margir mánuðir þar til við þurfum
að ræða næsta samning. Þessi gildir fram
á næsta vor. Þannig að við erum bara að
fara að byrja að vinna aftur í næstu samningalotu. “

Þú færð eldsneytissparandi
dekkin frá

á dekkjahollin.is
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Kærunefnd útboðsmála:

Reikna með afgangi Stöðvar risasamning Sorpu
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar:

G

ert er ráð fyrir ríflega 100
milljóna króna afgangi af
rekstri A-hluta bæjarsjóðs
Kópavogs, samkvæmt fjárhagsáætlun sem lögð var fyrir bæjarstjórn
á dögunum. Reiknað er með 357
milljóna króna afgangi af samstæðu
Kópavogsbæjar á næsta ári.
Gert er ráð fyrir að skatttekjur
nemi 19,5 milljörðum króna. Samkvæmt áætlun þessa árs er reiknað
með 17,8 milljörðum króna í skatttekjur og aukast þær því milli ára.
Í A-hluta kópavogsbæjar eru meðal
annars útgjöld vegna fræðslumála, félagsþjónustu, menningarmála, hreinlætismála, skipulags- og byggingarmála og æskulýðs- og íþróttamál. Í
B-hlutanum eru til dæmis Tónlistarhús, Hafnarsjóður, vatnsveita og
fráveitumál.
Í áætluninni kemur fram að Ahluti bæjarsjóðs verður rekinn með
106 milljón króna rekstrarafgangi á
næsta ári. Sé skoðuð niðurstaða samstæðu Kópavogsbæjar þá verður hún
rekin með 357 milljón króna rekstrarafgangi á næsta ári samkvæmt fjárhagsáætluninni.
Stærsti útgjaldaliðurinn er fræðslumál, en alls er gert ráð fyrir 12,5 milljörðum þar sem tæpir átta milljarðar

eru fólgnir í launakostnaði. Gert er
ráð fyrir að fjórum milljörðum króna
verði varið til æskulýðs- og íþróttamála, en um 3,3 milljörðum til félagsþjónustu, svo stærstu útgjaldaliðir
séu nefndir.
Haft er eftir Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra, í fréttatilkynningu
frá bænum, að áætlunin sýni sterka
stöðu Kópavogs og skattar lækki.
Almennar gjaldskrárhækkanir séu
tvö prósent milli ára, sem sé undir
3,4 prósenta verðbólguspá næsta árs.
Hann segir einnig í tilkynningunni
að kjarasamningar hafi „veruleg áhrif
á reksturinn á næsta ári,“ samt sem
áður sé rekstrarafgangurinn viðunandi.
Í áætluninni sé ekki gert ráð
fyrir óreglulegum tekjum, líkt of
af lóðasölu. Það muni væntanlega
bæta stöðuna frekar. Einnig sé gert
ráð fyrir að skuldahlutfall bæjarsins
lækki.
Um síðustu áramót var skuldahlutfall Kópavogsbæjar rúmlega 185 prósent, en gangi fjárhagsáætlunin eftir
verður það komið niður í 166,6 prósent áramótin 2015/2016. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga
miðar við að skuldahlutfall sé minna
en 150 prósent af tekjum.

M

illjarðasamningur Sorpu um
byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi hefur verið
stöðvaður, af kærunefnd útboðs- og auðlindamála. Þetta kemur fram í úrskurði
kærunefndarinnar frá 29. október.
Sorpa hefur staðið í samningum við
fyrirtækið danska fyrirtækið Aikan A/S
um málið og hefur það verið mörg ár
í undirbúningi. Samþykkt var í stjórn
Sorpu 12. maí í vor að ganga til samninga Aikan. Þá hafði Sorpa í febrúar birt
tilkynningu á útboðsvef Evrópusam-

bandsins um að semja ætti við Aiken
án útboðs.
Íslenska gámafélagið og Metanorka
kærðu samningsgerðina, en þau telja að
bjóða eigi verkefnið út.

Þrír milljarðar
Nefnt hefur verið í þessu sambandi að
aðferð Aikan verksmiðjunnar þjóni
ekki markmiðum Reykjavíkurborgar
varðandi sorpflokkun eða markmiðum um að draga úr úrgangslosun.
Metanorka hefur enn fremur kynnt

„Þetta kostar bara tafir“
„Þetta var þeirra ákvörðun, en ekki endanleg efnisleg ákvörðun,“ segir Björn
Halldórsson, framkvæmdastjóri Sorpu,
í samtali við blaðið. „Nú er unnið að
því að afla frekari gagna,“ segir hann
og bætir því við að skoðanir Sorpu á
málinu séu augljóslega aðrar en þeirra
sem kærðu samninginn. Um hvaða afleiðingar ákvörðun kærunefndarinnar
hafi segir Björn: „Þetta kostar bara tafir.“

Hann segir Sorpu hafa talið sig vera
í fullum rétti með því að semja án útboðs og hefði talið það fullnægjandi
að birta tilkynningu um samninginn
á útboðsvef ESB. „Við töldum að þetta
myndi duga ef einhver vildi gera við
þetta athugasemd.“
Björn segir að staða málsins hafi verið
kynnt fyrir stjórn Sorpu, en þar á Kópavogur fulltrúa.

Undanþága
átti ekki við
Kærunefndin segir meðal annars í úrskurði sínum að Sorpa hafi ekki sýnt
fram á að lausn Aiken sé sú eina sem
fullnægi kröfum Sorpu. Þá geti hún
ekki réttlætt fyrri ákvörðun sína með
vísan í undanþágur í lögum um opinber innkaup.
Kærunefndin stöðvar því samningsgerðina tímabundið, þangað til hún
hefur sjálf fjallað efnislega um málið
í heild.

Tólf þúsund gestir á Náttúrufræðistofu Kópavogs:

Risaeðlubein í Kópavogi?

S

íðustu ár hafa skólahópar verið
ríflega þriðjungur safngesta en
hlutfall grunn- og framhaldsskólanema hefur farið vaxandi. Þá
hefur borið á því síðustu tvö ár að
nemar úr erlendum framhaldsskólum,
einkum frá Danmörku, sæki safnið
heim,“ segir Finnur Ingimundarson,
forstöðumaður Náttúrufræðistofu
Kópavogs.

Hann bendir á í viðtali við Bæjarblaðið Kópavog að aðsókn að stofunni
hafi aukist til muna eftir að hún flutti
árið 2002 í Safnahúsið, Hamraborg
6a. Þar er nú eina náttúrugripasafnið
á höfuðborgarsvæðinu sem opið er
almenningi. Fyrir flutninga hafi á milli
1-2 þúsund gestir heimsótt stofuna árlega. Eftir flutningana hafi þeim strax
fjölgað í sjö þúsund en síðan hafi á

Ljóðstafurinn

L
Fimleikafélagið Gerpla, Skólahljómsveit Kópavogs og Kjarninn, félagsmiðstöðin í Kópavogsskóla og Kópavogsskóli eru handhafar jafnréttis- og mannréttindaviðurkenningar Kópavogs í ár. Á myndinni má sjá Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóra, á vel heppnuðu aðventumóti Gerplu um síðustu helgi.

aðrar lausnir og ódýrari fyrir stjórnarmönnum í Sorpu ef marka má fundargerðir.
Gas- og jarðgerðarstöðin hefur verið
árum saman á borði Sorpu. Áætlaður
kostnaður við jarð- og gasgerðarstöðu
Aikan mun vera um þrír milljarðar
króna. Metanorka hefur talið sig geta
reist stöð sem þjónar markmiðum
borgarinnar og annarra sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu fyrir helming
þeirrar upphæðar.

ista- og menningarráð Kópavogsbæjar efnir í fjórtánda sinn til
ljóðasamkeppninnar Ljóðstafur Jóns úr
Vör. Framtakið er auglýst á vef Kópavogsbæjar og kemur þar fram að vegleg verðlaun verði veitt hlutskarpasta
skáldinu, auk þess sem það varðveiti
Ljóðstafinn í eitt ár.
Dómnefnd velur úr þeim ljóðum
sem berast. Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina en
skilafrestur rennur út 21. desember.
Ljóðum skal skilað með dulnefni. Nafn,

heimilisfang og símanúmer skáldsins
skal fylgja með í lokuðu umslagi, sem
auðkennt er með sama dulnefni. Ljóðin
mega ekki hafa birst áður segir á vef
bæjarins og hver má bara senda inn
eitt ljóð.
Greint verður frá niðurstöðum
samkeppninnar og verðlaun veitt á
afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar á
næsta ári. Jón úr Vör bjó nánast allan
sinn starfsaldur í Kópavogi en tilgangur
keppninnar er að efla og vekja áhuga á
íslenskri ljóðlist

bilinu 10-12 þúsund manns heimsótt
stofuna árlega.
Finnur segir í samtali við blaðið
að ferskvatns- og sjávarlífverur veki
gjarnan mikinn áhuga en á safninu
er einnig afð finna merka beinagrind,
sem gjarnan vekur spurningar gesta.
„Beinagrind háhyrningsins veldur
einnig miklum heilabrotum um hvort
þar sé risaeðla á ferð.“ 
Sjá bls. 8.

15 í námsleyfi

B

æjarráð hefur samþykkt umsóknir 15 starfsmanna Kópavogsbæjar um launað námsleyfi.
Starfsmenn eru flestir að ljúka
framhaldsgráðum í háskóla, en
leyfin eru frá tveimur og hálfum
mánuði og upp í hálft ár. Bæjarráð
samþykkti allar umsóknir sem
lagðar voru fyrir ráðið, með því
skilyrði þó að viðkomandi héti því
að koma aftur til starfa hjá bænum
að námi loknu.

Verkfall tónlistarkennara:

Sveitarstjórnarmenn gagnrýndir

S

tarfi tónlistarskóla er nú stefnt
í hættu af kjörnum fulltrúum
sem á annan áratug hafa setið
aðgerðarlausir á meðan kjör tónlistarkennara hafa smám saman dregist
aftur úr kjörum sambærilegra hópa,“
segir meðal annars í ályktun sem samþykkt var á fjölmennum samstöðufundi
Kennarasambandsins í Hörpu í vikunni.
Þar segir jafnframt að sú gróska sem
einkennt hafi tónlistarlífið hérlendis
undanfarna áratugi sé ekki sjálfsprottin
„heldur á hún rætur í því metnaðarfulla
starfi sem fram fer daglega í tónlistarskólum landsins.“

Í ályktuninni segir enn fremur að
tónlistarkennarar fari fram „með þá
sanngjörnu kröfu að störf þeirra verði
metin til jafns á við aðra kennara og að
laun þeirra verði leiðrétt. Þeirri kröfu
hefur fram að þessu verið svarað með
skeytingarleysi og hrópandi þögn þrátt
fyrir að tónlistarkennarar hafi nú verið
í verkfalli í fjórar vikur og nám tónlistarnemenda beðið mikinn skaða.“
Sveitarstjórnarfólk er harðlega
gagnrýnt í ályktuninni: „Sveitarstjórnarmenn stæra sig á tyllidögum af blómlegu menningarlífi. En með hverjum
deginum sem líður án þess að samið sé

við tónlistarkennara sést að orð þeirra
eru innantóm.
Mál er að linni. Við krefjumst þess að
samið verið strax við tónlistarkennara
svo að þeir geti snúið aftur til sinna
mikilvægu starfa.“
Halldór Halldórsson, formaður
Sambands Sveitarfélaga, upplýsti á
fundi borgarstjórnar Reykjavíkur í
vikunni að tilboð hefðu farið milli
samninganefndar tónlistarkennara og
samninganefndar sveitarfélaganna.
Hann væri bjartsýnni en áður, en brugið
gæti „til beggja vona“.
Sjá umfjöllun bls. 10-11.

Öryggisvörur & vinnufatnaður
Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North

Töff vinnufatnaður
frá Timberland PRO

Öryggisskór í úrvali

Eyrnatappa, einnota
og fjölnota

Smart frá Snickers
Fallvarnir og
úrval fylgihluta

Öryggisgleraugu
Rykgrímur,
einnota og
fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heimsþekktum vörumerkjum

HAGI

ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is
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Leiðari

Bubbi á bannlista

Þ

eir eru ófáir í okkar samélagi sem hafa grátlega lítið á milli handanna.
Félagar í Öryrkjabandalagi Íslands eru margir í þeim hópi.

Samtökin hafa í vikunni sætt árásum tveggja þingmanna stjórnarmeirihlutans, Vigdísi Hauksdóttur og Pétri H. Blöndal, fyrir að voga sér
að láta í sér heyrast.
Þingmenn eiga alla jafna mjög greiðan aðgang að fjölmiðlum. Ræðustjóll
Alþingis er gjallarhorn sem í heyrist um allt samfélagið. Talsmenn Öryrkjabandalagsins búa ekki við sama lúxus.
Í auglýsingum samtakanna hafa verið rifjuð upp ummæli þessara þingmanna
tveggja. Í sömu auglýsingum er vitnað í Bubba Mortens.
Er það „persónuleg árás“ að endurtaka orð ráðamanna? Er bannað að vitna
í Bubba til að lýsa upplifun sinni?
Skorið er niður í helstu stofnunum landsins og gjöld fyrir velferðarþjónustuna hækkuð enda þótt tugir milljarða virðist liggja á lausu hjá ríkinu.
Formaður fjárlaganefndar segir þrátt fyrir sýnilega góða stöðu ríkissjóðs
eigi samt að skera meir, enda verði „að minnka ríkisbáknið“ ef rétt er eftir
haft úr fréttum vikunnar. Þetta lýsir viðhorfinu.
Sömuleiðis má rifja upp nokkur ummæli hins þingmannsins. Hann var
á sínum tíma óþreytandi við að tala um að það væri ekkert mál að lifa af
lágum launum. Tvisvar ef ekki þrisvar talaði hann úr ræðustól Alþingis
um gamla bóndann sem gat léttilega lifað á 90 þúsund krónum á mánuði.
Hann drakk vatn og keypti ekki pitsur. Skilaboðin til hinna tekjulægstu
gætu ekki verið skýrari: Ef þú átt erfitt með að ná endum saman, þá geturðu
sjálfum þér um kennt.
Það er svo aftur merkilegt að þegar Öryrkjabandalagið vill vekja athygli á
kjörum sinna félagsmanna, að fólk sem úr ræðustól Alþingis jarmar eilíflega
um „frelsi“, skuli snúast á punktinum og vilja takmarka rétt annarra til að
ráða baráttu sinni.
Að mati þessara þingmanna á Öryrkjabandalagið nefnilega ekki að hafa
þetta frelsi. Um leið og þetta valdafólk fær spurningu um efndir orðanna,
er byrjað að væla. Hver er sinnar gæfu smiður, þangað til það kemur að
þeim sjálfum.
Ingimar Karl Helgason

Hörð gagnrýni á
áfengisfrumvarp
F
élag atvinnurekenda gagnrýnir
harðlega frumvarp um sölu
áfengis í matvöruverslunum en
segist samt sem áður fylgjandi inntaki
frumvarpsins.
Um 40 umsagnir hafa borist Alþingi um frumvarpið en það er til
umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd þingsins. Umsagnir Samtaka atvinnulífins, Viðskiptaráðs og
nokkurra fleiri eru jákvæðar í garð
frumvarpsins. Hins vegar leggjast
margir á móti. Þar á meðal eru Landlæknisembættið, Barnaheill, Umboðsmaður barna, Foreldrasamtök gegn
áfengisauglýsingum, Félag félagsráðgjafa, og ýmis sveitarfélög úti á landi.
Fram hefur komið hér í blaðinu að
skoðanir um málið eru mjög skiptar.
Meðal röksemda gegn málinu hefur

verið nefnt að núverandi fyrirkomulag vinni engan veginn gegn einstaklingsfrelsi, enda þótt því hafi verið
haldið fram. Einnig að það vinni
gegn lýðheilsumarkmiðum. Einnig
hefur komið fram að ekki er eining
um málið meðal kaupmanna. Þannig
hafa Fjarðarkaup í Hafnarfirði ekki
lýst stuðningi við málið og Jón Gerald Sullenberger, kaupmaður í Kosti í
Kópavogi, hefur lýst andstöðu við að
sterkt vín verði selt í matvörubúðum.
Auglýsingabann
Félag atvinnurekenda gagnrýnir fyrst
og fremst að í frumvarpinu sé ekki
aflétt auglýsingabanni á áfengi. Samtök iðnaðarins nefna þetta einnig í
umsögn sinni. Fjölmiðlanefnd sem á
að framfylgja auglýsingabanni, bendir

Kópavogur
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Gengið gegn einelti í Kópavogi

T

æplega átta þúsund tóku
þátt í göngu gegn einelti
í Kópavogi á dögunum.
Eineltisgangan fór fram í öllum
skólahverfunum níu í bænum og
tóku nemendur leik- og grunnskóla
þátt auk kennara og starfsfólks skólanna. Á skiltum sem börnin héldu
á mátti sjá slagorð á borð við: „Við
líðum ekki einelti,“ „öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir,“ „allir eru
vinir,“ og „stöðvum einelti.“
Markmið göngu gegn einelti er að
stuðla að jákvæðum samskiptum og
vekja athygli á mikilvægi vináttu og
virðingar.
Þetta er í annað sinn sem gengið
er gegn einelti í Kópavogi. Í ár var
bryddað upp á þeirri nýjung segir
í tilkynningu bæjarins að afhenda
leik- og grunnskólabörnum endurskinsmerki með merki bæjarins og
orðunum: Gegn einelti.

hins vegar á í sinni umsögn, að þar
sem áfengi er auglýst, leiði það til
vaxandi neyslu, einkum ungmenna.
Vísað er í alþjóðlegar rannsóknir því
til stuðnings. Fleiri lýsa sig andvíga
því að aflétta auglýsingabanni, en ekki
er fjallað er um það í frumvarpinu.
Blaðið hefur rætt við þingmenn, núverandi og fyrrverandi, sem hafa lýst
áhyggjum af því að auglýsingabanni
yrði aflétt.
Hrákasmíð?
Svo gripið sé niður í eina umsögn
sérstaklega þá er Félag atvinnurekenda mótfallið því að sterkt áfengi
eigi aðeins að selja yfir búðarborð,
eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Óljóst sé og tilviljanakennt hverjir
megi selja áfengi, verði frumvarpið
að lögum. Fleiri athugasemdir eru
gerðar af hálfu Félags atvinnurekenda,
en sérstaklega má nefna gagnrýni á
það ákvæði frumvarpsins að þeir sem
afgreiða áfengi verði að vera 18 ára
hið minnsta. Hæpið sé að átján ára
unglingur eigi að framfylgja því að
jafnaldri eða manneskja sem getur
verið tveimur árum eldri, kaupi ekki
áfengi. Fleiri taka undir þennan síðasta punkt.

Aukin sala
hjá Kraftvélum

E

f við skoðum bara innflutningstölur þá sést að á sama
tíma í fyrra var búið að flytja
inn fimm beltagröfur en nú eru þær
22. Annað dæmi er svo að í fyrra var
flutt inn ein hljólagrafa en í ár hafa
þær verið fjórtán,“ segir Viktor Karl
Ævarsson, sölustjóri Kraftvéla á Dalveginum, í viðtali við Sleggjuna, nýtt
fréttablað um íslenskan iðnað.
Fram kemur í viðtali við Viktor að
stærri vélar seljist síður. „Við bjóðum
náttúrlega upp á þannig tæki. Það eru
vélar sem voru að seljast fyrir hrun

en enginn er að kaupa þannig núna.“
Þannig hafi ein jarðýta verið flutt inn
í fyrra, en fyrir hrun hafi verið fluttar
inn tíu til tólf jarðýtur á ári.
Sleggjan er mánaðarrit sem fjallar
um íslenskan iðnað og nýsköpun.
Fjallað er um einstök fyrirtæki, vöruþróun, stefnumótun og fjármögnun.
Í inngangi fyrsta tölublaðs segir að
íslenskur iðnaður sé hátækniiðnaður
sem mótist af nálægð við sjávarútveginn.
Atli Þór Fanndal ritstýrir Sleggjunni. Útgáfan Fótspor gefur blaðið út.

RISA
ÍÞRÓTTA- OG LEIKFANGAMARKAÐUR

Í Laugardagshöll dagana 21-30. nóvember. Stærsti markaðurinn hingað til.
Nú hefur LEIKBÆR bæst í hópinn með úrval leikfanga á frábæru verði.

Laugardalshöll
Opnunartími
Mánud.-föstud. frá kl. 14:00 – 20:00
Laugardag og sunnudag frá kl. 12:00 – 18:00
Opnum föstudaginn 21. nóvember kl. 14.00
Ameríkuverð á skóm og fatnaði
Allt að 60% afsláttur af leikföngum
Sérfræðingar Eins og Fætur Toga í göngugreiningum ráðleggja með val á skóbúnaði.

Komdu og gerðu frábær kaup fyrir alla fjölskylduna
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Bjarni Bjarnason:

„Taktu eftir því að allt fólk er áhugavert“
Bjarni Bjarnason rithöfundur er innfæddur Kópavogsbúi en hefur komið
víða við á sínum ferli, meðal annars búið í Noregi, Svíþjóð og Færeyjum.
Hann segir um samanburðinn að Íslendingar séu fyrirferðarmeiri „og
dálítið klikkaðri en íbúar þeirra landa annarra sem ég hef búið í. Þetta
eru eiginleikar sem fara stundum í taugarnar á manni þegar maður býr
hérna, en þegar ég bý erlendis þá sakna ég þeirra, því eiginleikarnir skapar
dýnamískt og lifandi samfélag sem er áhugavert fyrir rithöfunda.“
Bjarni býr nú í Kópavogi ásamt konu sinni Katínu Júlíusdóttur, alþingismanni, og fjórum börnum.
Hann sendi á dögunum frá sér skáldsöguna Hálfsnert stúlka, sem hlotið
hefur góðar viðtökur. Bjarni segist mestan áhuga hafa á bókmenntum og
heimspeki. Hann er fyrst og fremst sjálfmenntaður í gegnum ritstörfin, en
hefur lagt stund á guðfræði og er núna í bókmenntafræðinámi við Háskóla
Íslands. Bjarni Bjarnason er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
Hver er stærsti sigur þinn?
Að lifa þannig að börnin mín sæki
í mig styrk. Að finna að sálarbatterí
þeirra hlaða sig í nærveru manns.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Bókmenntir og heimspeki.
Hver er þinn helsti kostur?
Að sjá hlutina úr fjarlægð, gæti ég
trúað.
En galli?
Get orðið allt of fjarlægur og týndur í
eigin hugarheimi. Konan mín kannast
við þetta og sendir mig þá gjarnan á
Eyrarbakka þar sem ég hef aðstöðu til
að skrifa.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Eyrarbakki.
En í Kópavogi?
Kjarrhólmi 2.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Ef ég tel þá sem ég “læka” hjá og “læka”
hjá mér stundum þá svona 200.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlistarstefna?
Klassísk tónlist. Jóhannes Brahms og
Sergei Rachmaninoff.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Cappussino og hvítt croissant á kaffihúsi, með penna og dagbók á borðinu.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Histories eftir Herodotus. Fyrir þá
sem ekki kannast við hana en hafa séð
myndina, The English patient, þá er
það bókin sem sjúklingurinn er alltaf
að blaða í þar til hann líður út af. Þetta
er fyrsta sagnfræðiritið, skrifað á 5 öld
fyrir krist. Þetta er líka eitt fyrsta stóra

prósaverkið í bókmenntasögunni, það
er sem sagt ekki kvæði eins og Hómerkviðurnar. Það sem heillandi er að
í gegnum textann fær maður innsýn í
fornan, goðsagnakenndan hugarheim,
einmitt þegar grundvöllurinn að vestrænni nútímahugsun er að fara að
verða til hjá Grikkjunum. Prósinn
sem höfundurinn leyfir sér gerir að
verkum að það er eins og fornaldarhugsun sé að leysa af sér bönd í hverri
setningu og vísir að allskyns fræðum
framtíðarinnar er að finna þarna,
landafræði, mannfræði, félagsfræði,
trúarbragðafræði, og svo framvegis.
Þetta er bókin til að taka með sér á
eyðieyju, því í henni er allur heimurinn eins og menn skynjuðu hana á
áhugaverðum tíma í sögunni. Ég las
hana á ensku en íslenska útgáfan sem
ber heitið Rannsóknir, og er í þýðingu
Stefáns Steinssonar, sem einnig þýddi
Gilgameshkviðju eftirminnilega vel,
virðist mér afar vönduð.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Í bókalestur. Það má segja að ég sé
háður lestri, því ef ég næ ekki að
sökkva mér í texta reglulega þá leysist heimurinn upp fyrir mér, verður
óraunverulegur. Með því að stíga
inn í hliðarveruleika textaheimanna,
þá endurnýjast veruleikaskyn mitt
og umhverfið verður aftur ferskt og
áhugavert.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir
stór?
Ég hafði aldrei rænu á að velta því
mikið fyrir mér, þótti alltaf eitthvað

nokkuð ungur frá foreldrum mínum,
ellefu frá móður og fjórtán frá föður, og
þurfti því að hugleiða fyrirmyndir. Afi
minn, Pétur Sumarliðason, sem ég bjó
hjá hérna í Kópavogi seinasta árið sem
hann lifði, var mér mikil fyrirmynd
á ýmsan hátt. En það er mergurinn
málsins. Ég fór þá leið að gera góða eiginleika í fari fólks að fyrirmynd. Maður
þarf að geta greint það góða í öllum
og sjá það, og gera það að einhverju
eftirsóknarverðu fyrir sjálfan sig.
Hvað varð annars til þess að þú gerðist rithöfundur?
Það gerðist bara, en spurningin er
kannski hversvegna ég hef enst í því.
Ástæðan er sennilega ekkert flóknari
en svo að ég hef gaman af að segja
sögur. Sagnamennska er ennþá lifandi á íslandi og liggur nokkuð í fjölskyldum. Þegar maður rekst á fólk sem
segir sögur til að bregða ljósi í tilfinningar sínar og stöðu sína í lífinu, þá
er maður að hlusta á sagnamennsku.
Í minni móðurætt er fólk gert með
þessum hætti. Þar var aldrei talað um
tilfinningar, en hinsvegar sagði fólk
sögur í tíma og ótíma, oft af sínum nánustu. Smámsaman áttaði maður sig á
að í sögunum voru allar tilfinningarnar
sem fólk bar í brjósti hvert til annars.
Þótt maður temji sér síðan þann greinandi hugsunarhátt sem á betur við
samtímann, og nútíma samskipti, þá
er mér, líkt og fjölmörgum íslendingum
eiginlegt að tjá mig í sögum þegar ég á
að segja eitthvað sem skiptir mig máli.

vandræðalegt við spurninguna. Eins
og hún fæli í sér undirspruninguna:
hvaða hlutverk ætlarðu að leika í stóra
leikritinu framundan þegar þú hættir
að vera þú sjálfur?
Þegar ég ákvað að gerast rithöfundur
þá var það afþví að ég áttaði mig á að
það sem ég hafði verið að gera í samfellt
tvö ár, var nákvæmlega það sem rithöfundar gera. Þannig held ég að það sé
með ýmsa, starfsvalsákvörðunin tekur
þá frekar en öfugt.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram
að þessu?
Fyrsta alvöru starfið var að vera vinnumaður í sveit eitt sumar þegar ég var
15 ára. Síðan vann ég í fiski og var eitt
sumar á sjó á línubáti frá Hornafirði.
Eitt sumar og í afleysingum var ég bílstjóri hjá Kópavogshæli, og svo fyrir
Eymundsson. Ég var þjónn á nokkrum
stöðum, til dæmis Hótel Óðinsvéum og
á Hótel Borg, og svo skúraði ég gólf í
bíóum. Um tíma var ég öskukall. Það
góða við að skúra bíó og vera í öskunni
er að maður er búinn snemma og hefur
daginn fyrir sig.
Ef þú værir ekki rithöfundur, hvað
tækirðu þér fyrir hendur?
Þá mundi akademían toga mig til sín.
Ég hef gaman af rigerðarforminu, og
hef gefið út eitt greinasafn sem heitir
Boðskort í þjóðarveislu, gildi, bókmenntir og samfélag. Í því held ég því
meðal annars fram að helsti áhrifa-

valdur Halldórs Laxness þegar hann
skrifaði Kristnihald undir Jökli, hafi
verið Drakúla eftir Bram Stoker, og
íslenska útgáfan af henni:
Makt myrkranna.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Nei, ég hef aldrei getað gert mér einn
einstakling, eða verk að fyrirmynd,
og heldur ekki hugmynd. En ég fór

Fallegar vörur fyrir heimilið

S y r u s s o n H ö n n u n ar h ú s

Hvaða stundir í lífinu eru gleðilegastar?
Þegar litlu kallarnir vakna á nóttunni
og kalla á mann, vilja láta sækja sig og
kúra uppí hjá mömmu og pabba. Þegar
maður sækir þá í leikskólann, þeir kasta
öllu frá sér og koma hlaupandi. Þegar
öll fjölskyldan, og helst ömmur og afar
líka, fá allt í einu tíma til að sitja saman
við matarborðið og ræða um hversdaginn. Þegar konan kemur manni á
óvart með enn einni hugmyndinni um
hvað við getum gert okkur til skemmtunar og maður þarf ekki nema að segja,
já, einmitt, gerum það!
Lífsmottó:
Taktu eftir því að allt fólk er áhugavert.

Sólskálar
Svalaskjól
Gluggar
Sólskálarog hurðir
Svalaskjól
Gluggar og hurðir

hf
Smiðsbúð 10 | 210 Garðabær
Sími: 554 4300 | www.solskalar.is

hf
Smiðsbúð 10 | 210 Garðabær
Sími: 554 4300 | www.solskalar.is
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Einstakir gripir og
fjölbreyttar rannsóknir

„Viðhorf sem við þurfum
að temja okkur er að
við fengum landið ekki í
arf frá foreldrunum, við
erum með það í láni frá
börnunum okkar.“

„Safnið geymir marga góða gripi sem eru af margvíslegum toga og erfitt
er að gera upp á milli þeirra. Safn Jóns Bogasonar af skeldýrum er afar
merkt safn, geymir um 790 skráðar tegundir af innlendum skeldýrum
og um 1350 erlendar tegundir Safnið sem slíkt er merkilegt fyrir það að
vera að stofni til einkasafn þar sem eigandinn hefur haldið vel utan um
uppruna gripanna með nákvæmri skráningu,“ segir Finnur Ingimarsson,
líffræðingur og settur forstöðumaður Náttúrufræðistofu Kópavogs. Fleiri
einstaka gripi má finna á stofunni og nefnir hann meðal annars fyrstu háhyrningsbeinagrindina sem sett var upp á Íslandi en hún var upphaflega á
Hvalasafninu á Húsavík. Þá er á safninu upprunalegt eintak af landakorti
sem var teiknað eftir mælingum Guðbrands biskups Þorlákssonar en það var
gefið út í kortabók hollenska kortagerðamannsins Abrahams Orteliusar árið
1590. Steingerðar tennur rostunga, steingerðar skeljar úr Tjörneslögunum,
laufblöð og surtarbrand frá Barðarströnd er þar einnig að finna.
Risaeðla?
Finnur segir að aðsóknin að Náttúrúfræðistofunni hafi aukist til muna
eftir að hún flutti í Safnahúsið, Hamraborg 6a, árið 2002 en þar er að finna
eina náttúrugripasafn höfuðborgarsvæðisins sem opið er almenningi.
Nýja húsnæðið býður upp á góða
sýningaraðstöðu þar sem gestir geta
fræðst um jarðfræði Íslands og íslensk
dýr en þar er að finna fjölbreytt úrval
náttúrugripa. Áður hafi fjöldi gesta
verið 1-2000 á ári en sú tala hafi farið
upp í 7000 strax við flutningana. Síðan
þá hefur fjöldi gesta verið á bilinu 10
– 12.000 á ári. Náttúrufræðistofan er
opin gestum sex daga vikunnar. „Síðustu ár hafa skólahópar verið ríflega
þriðjungur safngesta en hlutfall grunnog framhaldsskólanema hefur farið
vaxandi. Þá hefur borið á því síðustu
tvö ár að nemar úr erlendum framhaldsskólum, einkum frá Danmörku,
sæki safnið heim.“ Aðspurður hvað sé
vinsælast í skólaheimsóknum barna
og ungmenna segir Finnur að búr með
lifandi ferksvatns– og sjávarlífverum
veki gjarnan mikinn áhuga hjá öllum
skólastigum. Þá eigi örninn, fálkinn,
álftin og krumminn ávallt sinn sess auk
þess sem marglitir steinar og kristallar
veki verðskuldaða athygli. „Beinagrind
háhyrningsins veldur einnig miklum
heilabrotum um hvort þar sé risaeðla
á ferð“
Sérstæðir þörungar
Meðal þess sem gestir geta skoðað á
Náttúrufræðistofu Kópavogs, í sérsmíðuðu búri, er svokallaður kúluskítur. Hann er eitt af sérstæðustu
fyrirbærunum í náttúru Íslands og
finnst aðeins í Mývatni hér á landi en
hefur auk þess fundist í Akanvatni í
Japan og vatni í Úkraínu. Kúluskítur
er stórvaxið vaxtarafbrigði af grænþörungategundinni Aegagropila linnaei
sem er nokkuð algeng víða í vötnum
og vex þá oftast eins og skófir. Kúlurnar
sem finnast í Mývatni geta orðið allt að
10cm í þvermál en smærri kúlur, 1-3cm
í þvermál finnast í Vatnshlíðarvatni á
Vatsskarði, Selvallavatni á Snæfellsnesi
og Snjóholtsvötnum á Héraði. Nafn
fyrirbærisins kann að vekja eftirtekt en
það er dregið af því að í gegnum tíðina
hefur sá gróður sem festist í netum
bænda við Mývatn verið kallaður einu
nafni skítur. Sökum sérstöðu sinnar
hefur þótt við hæfi að kúlurnar fengju
nafn og lá beinast við að kalla þær

Á Náttúrufræðistofu Kópavogs er
að finna eina náttúrugripasafn höfuðborgarsvæðisins sem opið er almenningi. Sýningaraðstaðan er með
ágætum segir á heimasíðu stofunnar
www.natkop.is og þar er að finna
fjölbreytt úrval náttúrugripa, með
áherslu á jarðfræði Íslands og íslensk
dýr. Þar eru einnig stór fiskabúr með
lifandi ferskvatns- og sjávarlífverum.

Við erum með landið að láni hjá börnunum okkar, segir Finnur Ingimarsson.

kúluskít. Finnur segir tilvist Kúluskíts
sé nú ógnað og ekki hafi fundist nema
nokkrar kúlur síðast þegar var leitað
eftir þeim. „Sennilega vegna aukinnar
næringarefnaákomu í vatninu, einkum
fosfórs, í kjölfar kísilgúrnámsins og svo
aukins fjölda ferðamanna. Blágrænar
bakteríur sem áður mynduðu mikinn
blóma eða grugg í vatninu í sumum
árum hafa undanfarin ár gert það árlega og jafn vel stærri hluta úr ári. Af
því leiðir að minna sólarljós nær til
botns sem nærir kúlurnar“ Á heimasíðu Náttúrufræðistofu má finna ítarlegar upplýsingar um kúluskít og þar
er einnig að finna stutt myndskeið frá
botni Mývatns. Af öðrum tegundum
sem finnast eingöngu á Íslandi nefnir
Finnur rykmýstegundina stóru toppflugu (Chironomus islandicus) og tvær
tegundir hellamarflóa sem fundust
fyrst í Þingvallavatni 1998.

Risaeðlubein? Finnur Ingimarsson segir að beinagrind háhyrningins veki
spurningar hjá fjölmörgum gestum.

Fjölbreyttar rannsóknir
Á Náttúrufræðistofunni hafa verið
stundaðar rannsóknir frá stofnun
hennar 1983. Undanfarin ár hafa
þær einkum verið á sviði ferskvatnsvistfræði. „Við erum á síðustu metrunum með okkar hluta í rannsókn sem
miðar að því að flokka allt yfirborð
landsins í svo kallaða vistgerðarflokka
en sú flokkun er einkum gerð út frá
gróðurfari. Náttúrufræðistofnun Ís-

lands hefur yfirumsjón með verkefninu
en okkar vinna fellst í því að kanna
vötn, bæði straumvötn og stöðuvötn.
Þá eru flokkuð saman vötn og svæði
sem hafa svipað gróðurfar.“
Finnur nefnir ýmis önnur verkefni
sem starfsmenn Náttúrufræðistofu,
sem eru fimm talsins, hafa á sinni
könnu. Vöktun á lífríki og efna- og
eðlisþáttum Þingvallavatns sem er verkefni á vegum Landsvirkjunar, Orku-

Mörg sjávardýr má sjá á Náttúrufræðistofu Kópavogs, eina náttúrugripasafni landsins sem opið er almenningi. Þangað
koma milli 10 og 12 þúsund gestir árlega.

veitu Reykjavíkur, Umhverfisstofnunar,
Þingvallaþjóðgarðs, Bláskógabyggðar
og Grímsnes–og Grafningshrepps.
Annað verkefni er vöktun á smádýrum í Elliðaám fyrir Stangaveiðifélag Reykjavíkur. Þá hafa Stofan, í
samstarfi við Náttúruminjasafn Íslands
fylgst með landnámi lífs í nýju vatni,
Blávatni, uppi á Oki í Borgarfirði. „Að
auki tökum við að okkur lífríkisúttektir
á vatnavistkerfum og nú stendur yfir
úttekt á Meðalfellsvatni í Kjós að beiðni
Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis.“
Erum með landið í láni
Aðspurður um náttúru– og umhverfisvitund Íslendinga segir Finnur að um
langa hríð hafi hagsmunir mótað mjög
afstöðu manna til umhverfisverndar,
oft stundarhagsmunir þar sem aðeins
sé litið til nánustu framtíðar. „En það
sem er gott til skamms tíma er kannski
ekki eins gott sé til lengri tíma litið.
Aukin þekking á gangverki náttúrunnar, samspili ólíkra tegunda lífvera
og þeirra aðstæðna sem jörðin og hið
ólífræna umhverfi býr þeim í því formi
sem við köllum vistkerfi, er að ýta fólki
til betri umgengi og vitundar um umhverfið, en betur má ef duga skal.
Öll efni sem lífverur nærast á ganga
í hringi, eru endurnýtt. Slíka endurnýtingu þurfum við að innleiða í alla
framleiðslu okkar mannanna. Í þessu
felst líka að fólk læri að meta það sem
það hefur, við getum ekki alltaf endurheimt það sem við höfum skemmt eða
raskað. Viðhorf sem við þurfum að
temja okkur er að við fengum landið
ekki í arf frá foreldrunum, við erum
með það í láni frá börnunum okkar. “

VIÐ PRENTUM

Bækur • Tímarit • Fyrir skrifstofuna • Bæklinga • Kynningarefni • Dagblöð
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Víða stuðningur við tónlistarskólakennara í verkfalli:

„Ekkert annað en
ferlega hallærislegt“
„Ég lýsi frati á það skilningsleysi sem virðist ríkja gagnvart tónlistarkennurum; þeirri stétt sem hlúði að okkar frábæra tónlistarfólki í æsku og
á unglingsárum. Það er ekkert annað en ferlega hallærislegt að koma svona
fram og ég mun minnast þessarar framkomu þegar kosið verður í næstu
sveitastjórnarkosningum. Ég vona að fleiri séu sömu skoðunar,“ segir Jón
Ólafsson, tónlistarmaður um verkfall tónlistarkennara.
Á þriðja hundrað kennara
Tónlistarkennarar í Félagi tónlistarkennara hafa nú verið í verkfalli í
rúmar fjórar vikur og ekki sést enn
til lands í samningarviðræðum þeirra
við Samband sveitarfélaga. Nokkur
fjöldi tónlistarkennara í Kópavogi er
enn í verkfalli en þeir sem eru félagar
í FÍH eru við störf. Tugir eða jafnvel
á annað hundrað tónlistarkennara í
nágrannasveitarfélögunum eru einnig
í verkfalli og nemendurnir skipta þús-

undum. Ljóst er að verkfallið hefur
töluverð áhrif.

Mikil efnahagsleg áhrif
Ágúst Einarsson, prófessor og hagfræðingur, vann ítarlega skýrslu
um hagræn áhrif tónlistar á íslenskt
samfélag fyrir fáum misserum. Hann
hefur bent á að tónlist velti milljörðum
króna á ári hverju og veiti þúsundum
vinnu. Menningin sé drjúgur hluti af
landsframleiðslunni, um 4 prósent af

heildinni. Tónlistin skipti þar miklu
máli. Menningin vegi meira í landsframleiðslunni en öll veitustarfsemi
og „þrefalt meira en landbúnaður
annars vegar og ál- og kísiljárnframleiðsla hins vegar“.
Landkynning
og gjaldeyrir
Fleiri taka í svipaðan streng um kjaradeiluna og Jón Ólafsson. Grímur
Atlason, framkvæmdastjóri Airwaves
hátíðarinnar sem haldin var nýlega
er ómyrkur í máli: „Við Íslendingar
hömpum listamönnum ekki síst tónlistarmönnum fyrir árangur þeirra á
erlendri grundu. Við tökum glöð við
gjöfunum sem þeir færa okkur í formi
þroska, gleði, ferðamanna, landkynningar og gjaldeyris. En okkur virðist
svona upp til hópa slétt sama um
hvort þeir hafi til hnífs eða skeiðar
eða hvort aðbúnaður þeim til handa
sé boðlegur,“ segir Grímur.
Til framtíðar geti þetta þýtt fábreytt
samfélag og gleðisnautt. „Við getum
ekki alltaf bara staðið upp fyrir stéttirnar hvers verkföll snerta okkur hér
og nú. Það er mikilvægt að halda
úti öflugu tónlistarskólastarfi. Það
skilar okkur menningu og betri búsetuskilyrðum. Það skilar okkur líka
alveg helling af peningum sem því
miður virðist vera það eina sem vekur
áhuga fjöldans. En við skulum fyrst og
fremst hafa þetta í huga: Sjálfsmynd
samfélaga koðnar niður þegar menningin hverfur,“ bætir hann við.

Jón Ólafsson.

Úrval áhalda
fyrir eldstæði

FRUM

Klukkan tifar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – Sími 515 8701
Nánari upplýsingar á www.funi.is

fotspor.is

Sú spurning vaknar hvers vegna ekki
er hægt að semja, ef stór sveitarfélög
eða fyrirsvarsmenn þeirra kalla eftir
samningum, eins og dæmi eru um, en
það eru jú sveitarfélögin sem mynda
Samband sveitarfélaganna.
„Þú veltir fyrir þér hvernig það megi
vera, að þegar svo mörg sveitarfélög
og/eða stofnanir og kjörnir fulltrúar
þeirra taka heilshugar undir okkar
sanngjörnu kröfur um launaleiðréttingu og að það sé eðlileg og réttmæt
krafa að við séum á sömu launum og
aðrir kennarar, eins og við vorum fyrir
efnahagshrunið, hvers vegna svo illa
gangi að semja,“ segir Sigrún Grendal,
formaður Félags tónlistarskólakennara
í skriflegu svari við fyrirspurn blaðsins.
„Við veltum þessari spurningu líka
fyrir okkur og þegar það eru meira en
ellefu mánuðir síðan viðræðuáætlun
var undirrituð milli aðila þá getum
við ekki annað en
túlkað það sem
svo að þeir sem
semja við okkur
hafi ekki umboð
til að semja við
okkur á sömu
nótum og aðra Sigrún Grendal.

Grímur Atlason.

„Tónlist og
tónlistarnám
hefur margvísleg jákvæð
áhrif. Þannig
hafa áhrif tónlistarnáms á
ýmsa þætti hjá Einar Ágústsson.
ungmennum,
eins og einkunnir, reykingar,
áfengisneyslu og hassneyslu, verið
rannsökuð. Þessar rannsóknir hafa
leitt í ljós að þeir sem stunda tónlistarnám reykja miklu síður en aðrir
[…] Grunnskólanemar sem stunda
tónlistarnám reykja 60% minna en
aðrir […] Ungmenni sem stunda
tónlistarnám drekka 40% minna en
önnur ungmenni.“
- Einar Ágústsson, Hagræn áhrif
tónlistar, Háskólinn á Bifröst, 2012,
bls. 73

kennara, að nú eigi að undanskilja
okkur meginsamningsmarkmiði
Sambands íslenskra sveitarfélaga
um jafnrétti í launasetningu,“ bætir
hún við.
Það undirstriki þetta að á öllum
þessum tíma, síðast á mánudag, hafi
tónlistarkennurum verið „stillt upp
andspænis kröfum sem við getum
ekki orðið við og öllum okkar hugmyndum hefur verið ýtt út af borðinu.
Ef samningsborðið væri taflborð þá
er viðhöfð ákveðin þráskák og slíkt
myndu skákmenn varla leyfa sér í
tafli ef notuð væri klukka. Við erum
hins vegar í verkfalli og því getur það
þjónað öðrum markmiðum sveitarfélaga að stilla okkur aftur og aftur
upp með þeim kröfum sem þeir vita
að við getum ekki orðið við, meðan
klukkan tifar.“
Ekki hefur náðst í Ingu Rún Ólafsdóttur, sviðsstjóra
kjarasviðs Sambands sveitarfélaga, þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir og hefur
hún ekki svarað
skilaboðum.
Inga Rún Ólafsdóttir.
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Besta gjöfin
„Tónlistarnám er einhver besta gjöf
sem hægt er að gefa barni og ætti að
vera aðgengileg öllum grunnskólabörnum. Það er deginum ljósara
að tónlistarlífið í dag byggir á þeim
grunni sem tónlistarkennarar hafa

lagt í gegnum tíðina.“ sagði Arna K.
Einarsdóttir framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands í viðtali við
Reykjavík vikublað á dögunum,
þegar hún var spurð um verkfall
tónlistarkennar og hvort starf þeirra
væri vanmetið.

Börn syngja í Hörpunni. „Það er deginum ljósara að tónlistarlífið í dag byggir á þeim grunni sem tónlistarkennarar
hafa lagt í gegnum tíðina,“ segir framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands.

Hvað bjóða
sveitarfélögin?

Tónlistarkennarar hafa meðal annars komið á fund bæjarstjórnar Kópavogs
þar sem þessi mynd var tekin.

Aukið vinnuframlag
fyrir hærri laun?
Sveitarfélögin hafa sagt við samningaborðið að til að verða við kröfum Félags tónlistarkennara verði að koma til
hagræðing á móti. Í minnisblaði Ingu
Rúnar Ólafsdóttir segir að á samningafundum hjá Ríkissáttasemjara
hafi verið lagt til að vinnuframlag
tónlistarkennara verði aukið á móti
launahækkunum. Að auka „sveigjanleika varðandi lengd skólaársins“.
Að finna leiðir til að milda kostnaðaráhrif vegna álags vegna samkennslu
og hlutanemenda. Breytingar á formi
álagsgreiðslna, og einnig hafi verið
viðraðar hugmyndir um að taka
viðbótarlaun tónlistarkennar inn í
grunnlaun.

„Við samningaborðið hefur öllum
tilraunum SNS til að opna á umræðu
um þessi atriði verið hafnað,“ segir í
minnisblaðinu.
Fram kom í umræðum í borgarstjórn Reykjavíkur á þriðjudagskvöldið að tilboð hefðu gengið milli
samningsaðila. Fram kom í máli Halldórs Halldórssonar, borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins en hann er jafnframt formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga að sér þætti sem bilið
milli samningsaðila væri minna en
áður. „Ég er bjartsýnni í dag en ég
var fyrir helgi, en það getur brugðið
til beggja vona,“ sagði Halldór Halldórsson í umræðunum.
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Fram kemur í minnisblaði sem Inga
Rún Ólafsdóttir sendi sveitarstjórnarmönnum á dögunum að samninganefnd Sveitarfélaganna hafi gert
tónlistarkennurum fjögur tilboð,
sem Bæjarblaðið Kópavogur birtir
hér í tímaröð hér að neðan. Síðasta
tilboðið var lagt fram daginn fyrir
verkfall:
1. 2,8% hækkun launatöflu. Þrjár
eingreiðslur á samningstímanum;
14.600 kr., 20.000 kr. og 20.000
kr. – engar efnislegar breytingar
á samningi. Viðræðuáætlun til
að ræða mögulegar breytingar á
kjarasamningi aðila. Gildistími
samnings yrði frá 1. mars 2014
til 31. ágúst 2015.
2. 4,4% hækkun á launatöflu – engar
efnislegar breytingar á samningi.
Viðræðuáætlun til að ræða mögulegar breytingar á kjarasamningi
aðila. Gildistími samnings yrði frá
1. mars 2014 til 31. ágúst 2015.
3. 7,5% hækkun á launatöflu á
samningstíma – litlar efnislegar
breytingar en þær snéru ekki
að greinum 2.1.5 og 2.1.6.4 og
fólu ekki í sér tillögu um aukið
kennsluframlag. Viðræðuáætlun
til að ræða mögulegar breytingar
á kjarasamningi aðila. Gildistími
samnings yrði frá 1. mars 2014 til
31. ágúst 2015.
4. 7,5% hækkun á launatöflu – smávægilegar efnisbreytingar. Viðræðuáætlun til að ræða mögulegar breytingar á kjarasamningi
aðila. Gildistími samnings yrði frá
1. mars 2014 til 31. ágúst 2015.

Allt á einum stað

Bremsur,
spindilkúlur,
stýrisendar,
o.fl., o.fl.

Dekkjaverkstæði

Á að vinna á nóttunni?
Kristín Loftsdóttir er 39 ára sellóleikari og tónlistarkennari í verkfalli. Hún
hefur stundað tónlistarnám frá sex
ára aldri en byrjaði á sellóinu átta ára.
Hún hefur stundað kennslu frá því
snemma á þrítugsaldri en var einnig
mörg ár í framhaldsnámi við erlenda
háskóla, í Finnlandi og Lundúnum, en
í framhaldsnáminu lagði hún stund á
kennslufræði samfara tónlistarnáminu.
„Ég væri ekki sellóleikari, tónlistarkennari og raftónlistarmaður í dag
nema vegna þess að ég hef lagt svo
ótrúlega mikið á mig í mínu námi
og starfi í gegn um tíðina. Og ég veit
að kollegar mínir gera slíkt hið sama.

Menntun, reynsla, óreglulegur vinnutími og stöðugar æfingar meðfram
kennslu - allt er þetta lítils metið.
Við fáum ekki hærra kaup. Mér var
sagt síðast fyrir nokkrum dögum af
bæjarstjóra Mosfellsbæjar að ég ætti
að leggja meira á mig til þess að fá
hærra kaup. Síðan spurði aðstoðarmaður hans hvar við gætum gefið
meiri sveigjanleika á móti hærra
kaupi. Hvar sjáið þið sveigjanleikann? Að vinna á nóttunni? Þurfum
við virkilega að brjóta vinnulöggjöfina varðandi hámarks vinnutíma til að
fá sæmileg laun? Er ekki hægt að sýna
okkur meiri virðingu en svo?“ segir
Kristín Loftsdóttir í samtali við blaðið.

Smurstöð
Allar gerðir
bætiefna fyrir
vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is
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Jólagjöfin í ár!
• Mylur alla ávexti, grænmeti
klaka og nánast hvað sem er
• Hnoðar deig
• Býr til heita súpu og ís
• Uppskriftarbók og
DVD diskur
fylgja með

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif
drykkjarmál og svunta
Fullt verð kr. 125.765
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Íslendingar geta fylgt
fordæmi Namibíu

„Mig langaði til að koma því til skila heim til Íslands sem ég upplifði og
reyndi í Afríku“ segir Stefán Jón Hafstein sem hefur fyrir eign reikning
gefið út bókina Afríka – Ást við aðra sýn. Sagt er frá ólíkum kynþáttum
í jaðarbyggðum, lífsbaráttunni lýst þar sem fólk þarf að gera sér mikið úr
litlu og ofinn þráður úr ýmsum áttum með myndum og texta sem saman
varpa ljósi á töfra Afríku, hve óvægin hún er og viðnámsþróttur fólksins
mikill. Á milli kafla er skotið dagbókarbrotum höfundar sem færa lesanda
enn nær vettvangi, segir í kynningu. „Þetta er bók um fólk, fyrir fólk,“ segir
Stefán Jón. „Ég vona bara að þegar þetta raðast allt saman fái fólk gleggri
sýn á álfuna heitu, lífskjör og náttúru og mannlíf í miklum fjölbreytileika.“

Til í svörtu, hvítu, rauðu
og burstuðu stáli!
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Okkar þekking nýtist þér

Glæsilegar gjafakörfur færðu hjá okkur
Tilvalið handa sælkeranum
Við erum byrjuð að taka á móti pöntunum
fyrir jólin í síma 5622772

Ostabúðin Delicatessen - Skólavörðustíg 8 - Sími. 562 - 2772 - ostabudin@ostabudin.is
Opnunartími - Mánudaga - Föstudaga 11 - 18 - Laugardaga 11 - 16

Bæjarblaðið Kópavogur birtir hér
stuttan kafla úr bókinni sem ber yfirskriftina Vernd og er sá fyrsti í bókarhluta um náttúrugersemar í álfunni
stóru:
„Framsýni sannar sig þegar maður
lítur um öxl. Eins og óafturkræf mistök
fylla mann sorg og reiði leyfir maður
sér að blessa þá sem eitt sinn sáu lengra
en sumum okkar er fært enn þann dag í
dag. Fyrir rúmri öld var friðhelgi slegið
á einhverjar fegurstu villidýralendur
Afríku. Þar sem nú heitir Etosha í
Namibíu og„náttúran nýtur vafans“
hvern einasta dag, þar sem villt dýr eiga
réttinn og maðurinn er bara gestur sem
fær að láta lítið fyrir sér fara.
Hvað mun baksýnisspeglinn segja
mönnum eftir önnur hundrað ár þegar
þeir meta framsýni okkar tíma? Prúðar
antilópur og voldugar fílahjarðir enn á
sínum stað eins og um aldir alda? Og
hér heima á Íslandi? Munu menn hafa
fetað sömu slóð og mörkuð var í Etosha
á sínum tíma?
Auðvitað þurfti djöfulskap og böðulskap áður en friði var lýst með dýrum.
Fyrstu hvítu mennirnir komu til Etosha
um það leyti sem þjóðfundurinn var
haldinn í Lærða skólanum í Reykjavík 1851. Þjóðverjar voru að brjóta
undir sig nýlenduna sem síðar varð
Namibía. . .
Þessi paradís varð fljótlega að blóðvöllum þegar byssuvæddir innflytjendur hófu grimmilega slátrun sem á
örfáum árum ógnaði tilveru dýrastofna
sem áttu rætur að rekja til upphafs lífs
á jörðu, óáreittir og spakir. Einn hvítu
aðkomumannanna keypti víðar lendur
þar sem nú er hjarta Etosha garðsins
fyrir saltkjöt af einu hrossi, tunnu af
koníaki og 25 riffla. Þeirra viðskipta
naut héraðshöfðingi heimamanna.
Þegar aðkomumenn hófu nautgriparækt þótti nauðsynlegt að fella öll villt
dýr og útrýma til að verjast gin- og
klaufaveiki sem þau voru talin bera á
milli búgarða. 1907 tók framsýni við.
Landstjóri Þýsku Suð-vestur Afríku,
Dr Friedrich von Lindquist friðlýsti
verndarsvæði á stærð við Ísland. Eitthvað var það við fegurð merkurinnar
sem hreyfði svo mjög við tilfinningalífi þeirra sem réðu för að jafnvel ábatastöm niðursuðuverksmiðja
á sebrahestakjöti varð að víkja þegar
fram liðu stundir. Einhver hefur eftir
munnmælum að þeir hafi ráðið ráðum
sínum og sagt: Þetta er of fagurt til að
það glatist. . .
Villidýralendurnar í Etosha eru eins
ólíkar Íslandi og hægt er að hugsa sér.
Þessi ótrúlegi grúi dýra og ógnarlegu andstæður. Ekki andstæður elda
og ísa, heldur þurrka og vætu. Um
þurrkatímann fer hitinn langt upp í
fjörutíu gráður. Stóra saltsléttan sem

einkennir landið þornar upp og verður
eins og bakarofn. Ekki stingandi strá.
Dýrin þjappast saman kringum vatnsbólin sem halda þeim á lífi. Þegar svo
hrannast upp skýjabólstrar og þéttast
og dökkna yfir hvítri sléttunni kemur
lemjandi regn. Eins og hendi sé veifað
verður allt grænt. Runnar, tré og graslendi blómgast, fuglar syngja og endur
svamla glaðhlakkalegar á flæðiengjum
innan um flamengóa og storka. Allt
er syngjandi svalt og ungviðið kemur
í heiminn til að spretta eins hratt og
hægt er upp úr kafgresinu, í leyni fyrir
rándýrum.
Eins ólíkt Íslandi og hægt er - í
fleiri en einum skilningi. Hugsum um
hálendið okkar sem er jafn víðáttumikið og þetta verndarsvæði. Í stað
þess að fylgja fordæmi Namibíu er
draslaramenning á hálendinu. Engin
heildarstefna í gildi. Þingvellir komast á heimsminjaskrá UNESCO og við
leggjum hraðbraut í gegn.
Ethosa er vandlega afmarkað og
girt, þangað fer enginn inn nema um
ákveðnar leiðir gegnum mönnuð hlið.
Ökutæki og fjöldi farþega er skráður.
Hvergi má gista nema á mörkuðum
svæðum sem tekin eru frá, þar bjóðast
góð hótelherbergi með þægindum og
þjónustu sem og tjaldstæði fyrir þá sem
kjósa einfaldan kost.
Engir sjoppuskálar, að hruni komnir
bensínskúrar eða ruslgámar á víð og
dreif. Allir verða að vera í náttstað fyrir
sólsetur. Umferð er bundin við valda
slóða, sums staðar bönnuð. Merkingar
eru látlausar og falla vel að umhverfi,
allir fá vandað kort sem sýnir það helsta
og hvar má fara. Fólk fer bara úr bifreið

á afmörkuðum hvíldarsvæðum og útsýnisstöðum. Ströng viðurlög gilda ef
reglur eru brotnar. Hófleg gjöld standa
undir hluta kostnaðar.
Það veit sá sem víða hefur ratað að
villidýralendur um sunnanverða Afríku eru óviðjafnanlegar. Upplifunin af
því að ferðast innan um dýrin í náttúrulegu umhverfi er ekki himnesk heldur
jarðnesk eins og best getur orðið.
Hér opinberast að heimurinn er
fagur.
Að koma út í dagrenningu og sjá rándýrin læðast í skjól. Sjá blettatígra við
termítahrauk og hitta villihundahjörð
við moldarslóða. Reka augu í ljónahjörð
undir tré, pakksödd á meltunni. Gapandi augntóftir af vísundi á afnöguðum
haus.
Tugir fíla þramma hljóðlaust gegnum
skógarrjóður, 70 tonn þeir stærstu og
yngstu kálfarnir vel varðir milli fóta
sem eru gildir eins og trjábolir. Sjá litríka spörfugla á blómguðum greinum,
perluhænur á vappi og hegra í tjörn.
Mörg hundruð stökkhafra innan um
lágvaxna runna og kliðmjúkur ómur
fyllir loftið þegar þeir bíta laufin.
Það veit sá sem víða hefur ratað að
hér verður mannskepnan agndofa. Og
trúleg þau orð Davids Attenboroughs
að hvergi í heiminum setji Móðir náttúra á svið jafn stórbrotna sýningu og
í Afríku.
Manneskja sem skynjar svona fegurð
getur aldrei orðið annað en betri manneskja. Þá lifir maður fágætt augnablik
og óskar þess heitt og innilega – ómeðvitað og ósjálfrátt - að allir menn fái
einhvern tíman að lifa slíka stund.
Svona er Afríka.“

www.volundarhus.is

RÝMINGARSALA ÚTSALA Á GARÐHÚSUM
Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær
Allt að
25% afsláttur
líka af öðrum

VH/14- 05

garðhúsum sem til eru
á lager

34
34mm
mmbjálki
bjálki//Tvöföld
Tvöföldnótun
nótun

VERÐTILBOÐ
- GARÐHÚS
9,7m²
TILBOÐ - GARÐHÚS
4,7m²
kr.
kr. 259.900,159.900,- án
án fylgihl.
fylgihl. -- áður
áður 359.900
189.900
kr.
kr. 299.900,189.900,- m/fylgihl.
m/fylgihl. -- áður
áður 399.900
219.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður

Verð án fylgihluta
Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*
Verð með fylgihlutum
Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*
*Verönd fylgir ekki

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

•
•
•
•
•

kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Lækaðu

völundarhús.is
á Facebook

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Múrverk / múrviðgerðir.
Plötusteypa / vélslípun.
Flísalagnir.
Háþrýstiþvottur.
Flotun á gólfum.

• Lagfæring á gömlum
og skemmdum gólfum.
• Demantsslípun, slípum
málningu af gólfum.

Sími 891 9193 • velslipun@simnet.is
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Matarsíða Svavars

svavar@islenskurmatur.is.

Matar-vörumerkið Ísland
Um helgina hefst heimsmeistaramótið í matreiðslu í Lúxemborg og
stendur út vikuna. Mótið er haldið
á fjögurra ára fresti og vekur
jafnan mikla athygli víða um
lönd. Flestir sem til þekkja reikna
með því að íslenska kokkalandsliðið muni standa sig vel í harðri
keppni við færustu matreiðslumenn heims. Til þess að komast
á pall þarf margt að koma til og
flest að ganga upp. Gerð er krafa
um útlit rétta og frumleika, ekki
síður en bragð og áferð. Íslenska
kokkalandsliðið leggur áherslu á
íslenskt hráefni og rammíslenskur
barðbúnaður úr rekaviði gefur
kalda borðinu enn íslenskara yfirbragð. Sem fyrr er nokkuð víst
að kokkalandsliðið verði landi og
þjóð til sóma.

Sendiherrar Íslands
Þessi glæsilegi flokkur íslenskra karla
og kvenna (aðallega karla þó) verður
því í hlutverki nokkurs konar sendiherra fyrir Ísland, íslenskan mat og
íslenska matarmenningu . . . og allt
saman er þetta gert í sjálfboðavinnu.

Kokkalandsliðið er í Lúxemborg og keppir um helgina á heimsmeistaramótinu. Útlit og frumleiki skipta máli í eldamennskunni ekki síður en áferð og bragð.
Mynd: Kokkalandslið Íslands.

Eins og áður hefur verið farið yfir á
þessum síðum væri þetta ómögulegt
nema með dyggum fjárhagslegum
stuðningi nokkurra íslenskra fyrirtækja. Ríkið leggur nú reyndar til
dálítið fé í gegnum Íslandsstofu, en
annars hefur stuðningur hins opinbera við kokkalandsliðið í gegnum
árin verið í mýflugumynd. Á þessum
síðum hefur líka verið bent á að aðrar
þjóðir sjá bein og sterk tengsl á milli
útbreiðslu eigin matarmenningar
og aukins útflutnings á matvælum,
fjölgun ferðamanna og meiri efnahagslegrar velsældar.

Afreksfólk og
frumkvöðlar
Það er svosem ekkert skrítið að
stuðningur hins opinbera við íslenska
matarfrumkvöðla eða afreksfólk í
matreiðslu sé lítill, fálmkenndur og
ómarkviss. Hér er reyndar rétt að
halda því til haga að MATÍS hefur
staðið sína vakt af ótrúlegri seiglu að segja má ein íslenskra stofnanna.
Ástæður þessa er ekki að finna í fjandskap eða fordómum hins opinbera eða
þeirra sem velja sér starfsvettvang í
stjórnmálum. Þetta snýst miklu frekar
um stefnuleysi. Eins og matarblaða-

Skýrslur og stólar
En af hverju ætli þessi sofandaháttur
stafi? Hefur engum hér á landi dottið
í hug að móta íslenska matarstefnu,
setja markmið eða forgangsraða í þágu
matarmenningar? Jú, svo merkilegt
sem það er, þá er búið að benda ítrekað
á þetta, gera úttektir og skrifa skýrslur.
Ein þessara skýrslna kom út á haustmánuðum 2002 og ber yfirskriftina
„Íslenska eldhúsið, þróun og markaðssetning íslenskrar matargerðarlistar.“
Hún var afrakstur margra mánaða
vinnu sérstaks starfshóps sem stofnaður var að frumkvæði Tómasar Inga
Olrich, sem þá var alþingismaður og
formaður Ferðamálaráðs. Enginn
þeirra sérfróðu manna eða kvenna
sem matarblaðamaður leitaði til
kannast við að skipulegt framhald
hafi orðið á þessari vinnu. Skýrslan
er þó forvitnileg lesning. Í henni má
í senn skynja stórhug og vanmáttarkennd okkar Íslendinga þegar kemur
að menningu okkar og siðum. Fátt íslenskt virðist nógu gott í okkar augum
nema útlendingar segi það.

VILT ÞÚ ÖÐLAST
STARFSRÉTTINDI ?
FINNDU ÞÍNA FRAMTÍÐ
Í SKEMMTILEGUM OG
PERSÓNULEGUM SKÓLA
Opið er fyrir innritun
frá 1. nóv. til 20. des.
í gegnum menntagatt.is
Eftirfarandi námsleiðir í boði:
Almennt nám
Grunnnám bíliðna
Grunnnám rafiðna
Grunnnám bygg. og mannvirkja
Hársnyrtibraut 2. 3. 4. og 5. önn
Húsasmíði
Húsgagnasmíði
Listnám hönnun og handverk
Málmiðngreinar fyrri hluti
Pípulagnir
Rafvirkjun
Rennismíði
Stálsmíði
Tækniteiknun
Vélvirkjun

ALLIR ALDURSHÓPAR
ERU VELKOMNIR

maður hefur áður bent á er ekki til
neitt sem heitir matarstefna fyrir Ísland. Hvað þá að til sé framtíðarsýn í
þessum málum. Hvorutveggja er hins
vegar hægt að finna hjá nágrannaþjóðunum, t.d. Svíum, sem hafa titil
að verja í komandi heimsmeistarakeppni í matreiðslu í Lúxemborg. Eins
og áður hefur verið drepið á í þessum
pistlum hafa Svíar mótað sér sérstaka
víðtæka matarstefnu og að fenginni
nokkurra ára reynslu telja þeir ávinninginn ótvíræðan – jafnvel þegar talið
er í beinhörðum krónum og aurum.

Flatahrauni 12
220 Hafnarfirði
sími 585 3600
www.idnskolinn.is

Ísland hefur þetta allt
Í skýrslunni er fyrst farið yfir stöðu
mála en svo eru lagðar fram ítarlegar tillögur um hvað má betur fara.
Eitthvað af þessum tillögum virðast
hafa orðið innblástur til breytinga
eða aðgerða. En betur má ef duga
skal. Kostir Íslands sem matarlands
eru miklir og ótvíræðir. Við eigum
fagmenn á heimsvísu, hvort sem er
í matreiðslu eða framreiðslu. Fáar
þjóðir er jafn vel í sveit settar hvað
varðar fiskimið og íslenskur sjávarútvegur er í farabroddi þegar kemur
að nútímalegum aðferðum við veiðar
og vinnslu sem skilar sér í einstaklega
góðri vöru. Landbúnaðurinn okkar
hefur líka þróast gríðarlega á síðustu
árum, við búum orðið að fjölbreyttri
grænmetisflóru og íslenska lambakjöt

er einstakt hvað varðar mýkt og bragðgæði. Áhugi almennings og þorsti eftir
matartengdum nýjungum og góðum
mat fer vaxandi í stórum stökkum,
samhliða aukinni fagmennsku og
meiri vörugæðum.
Orðstír deyr aldregi
Matartengd nýsköpun kraumar um
allar koppagrundir eins og berlega
má sjá, m.a. á sívaxandi vöruúrvali
og ekki síður því hversu Matarmarkaði
Búrsins í Hörpunni hefur vaxið fiskur
um hrygg. Þetta byggir hins vegar að
stórum hluta á einstaklingsbundnu
frumkvæði, ósérhlífni og gríðarlegri
vinnu fjölda fólks. Þessi þróun er
auðvitað frábær, sjómenn, bændur,
kokkar og frumkvöðlar af ýsmu tagi
standa sig með eindæmum vel. En
eins og áður sagði er hér engin sameiginleg matarstefna eða markmið.
Því staðreyndin er auðvitað sú að öll
erum við að vinna undir merkjum
íslensks matar og matarmenningar. Í
öllu sem gert er í matargeiranum, rétt
eins og í ferðaþjónustunni, er vörumerkið Ísland í húfi, svo gripið sé til
leiðinda frasa. Þess vegna þurfum við
sameiginlega stefnu og markmið. Þeir
einu sem ekki virðast skilja þetta eru
leiðtogar þjóðarinnar. Sjómennnirnir
veiða, bændurnir rækta, kokkarnir
kokka – ættu ekki leiðtogarnir að
leiða?

Svíf þú inn í svefninn

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum og gerðum,
allt eftir þínum óskum. Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum hvíla.
Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr.
Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við sölumenn okkar.
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