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norma Dögg róbertsdóttir fimleikakona úr Gerplu og Birgir Leifur Hafþórsson kylfingur úr GKG og voru kjörin íþróttafólk Kópa-
vogs fyrir árið 2014 á íþrótthátíð bæjarins fyrr í mánuðinum.  Sjá bls. 2.

Reykjavíkurborg stefnir Kópavogsbæ: 

Heimtar Bláfjöll og bæjarfjallið
Reykjavíkurborg hefur stefnt Kópa-

vogsbæ og krefst lögsögu á ýmsum 
svæðum austur af þéttbýlinu. 

Krafa borgarinnar er sú að „allri þjóð-
lendu innan afréttar Seltjarnarneshrepps 
hins forna“ verði skipað innan staðar-
marka borgarinnar. Innan þess svæðis 
sem borgin krefst lögsögu á eru Bláfjöll og 
einnig fjallið Vífilsfell sem Kópavogsbúar 
hafa valið sem bæjarfjall sitt. 

Stefnan var lögð fram skömmu fyrir 
jól. 

Óbyggðanefnd úrskurðaði síðasta 
sumar að svæðið teldist þjóðlenda, en 
lögsaga skyldi vera hjá Kópavogsbæ. 

Í stefnu Reykjavíkurborgar segir 
meðal annars að það „leiði af eðli máls“ 
að lögsaga á sé eðlilegt að stærsta sveitar-
félagið á svæðinu fari með lögsöguna. 
Þá segir borgin að máli skipti, til dæmis 

varðandi Bláfjöllin, að Reykjavík hafi 
staðið undir 60-70 prósentum kostnaðar 
við rekstur skíðasvæðanna, en Kópa-
vogur aðeins 15 prósent. Þá vegi vatns-
verndarsjónarmið þungt og telur borgin 
brýnt að fá landið inn fyrir sín mörk 
„þar sem umrætt svæði er aðrennslis-
svæði Gvendabrunna, höfuðvatnsbóls 
Reykvíkinga.“ 
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TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Öflugt íþróttafólk í Kópavogi
Birgir Leifur Hafþórsson 

kylfingur úr GKG og Norma 
Dögg Róbertsdóttir fimleika-

kona úr Gerplu voru kjörin íþrótta-
karl og íþróttakona Kópavogs fyrir árið 
2014. Kjörinu var lýst á íþróttahátíð 
bæjarsins sem haldin var í reiðhöll 
Spretts fyrr í mánuðinum. Hvort um 
sig hlaut farandbikar og bkar til eignar. 
Þá fengu þau hvort um sig 150 þúsund 
krónur frá bænum, sem Ármann Kr. 
Ólafsson, bæjarstjóri, afhenti, 

Birgir Leifur og Norma Dögg voru 
valin úr hópi 39 íþróttamanna sem 
fengu viðurkenningu íþróttaráðs eftir 
tilnefningar frá íþróttafélögunum í 
bænum. Meistaraflokkur HK í blaki 
var kjörinn flokkur ársins 2014 karla 
en liðið varð Íslands-, bikar- og deildar-
meistari í blaki á árinu, að því er segir 
á vef Kópavogsbæjar. 

Í algjörum sérflokki
Norma Dögg varð Íslandsmeistari í 
fjölþraut í áhaldafimleikum kvenna 
árið 2014. Hún varð einnig Íslands-
meistari á stökki en í þeirri grein hefur 
Norma Dögg verið í algjörum sér-
flokki. Hún vann til tvennra verðlauna 
á Norðurlandamótinu á árinu, silfur í 
stökki og bronsverðlaun í liðakeppni. 
Norma hefur um nokkurt skeið verið 
brautryðjandi í Norður Evrópu hvað 
varðar erfiðar æfingar í stökki og á 
gólfi og gerir í dag erfiðleikaæfingar á 
mjög háu stigi. Í keppni við bestu fim-
leikakonur heims náði hún frábærum 
árangri. Hún varð í 11. sæti í stökki á 
EM og í 18. sæti í stökki á Heimsmeist-
aramótinu nú í október. Þetta er besti 
árangur íslenskrar fimleikastúlku í 
áhaldafimleikum hingað til. 

Fremsti kylfingur landsins
Birgir Leifur varð Íslandsmeistari í 
höggleik á árinu 2014 og það í sjötta 
sinn á ferlinum. Birgir Leifur hefur 
mörg undanfarin ár verið fremsti 
kylfingur landsins og var fyrsti Ís-

lendingurinn til að tryggja sér þátt-
tökurétt á Evrópumótaröðinni árið 
2007. Á erlendum vettvangi náði 
Birgir Leifur best 5. sæti á Nordic 
League mótaröðinni í Svíþjóð í sept-
ember. Stærsta afrekið er þó að kom-
ast alla leið á lokastig úrtökumótanna 
fyrir evrópsku mótaröðina í golfi 
(European Tour). Árangur hans í því 
móti gaf honum þátttökurétt á Áskor-
endamótaröð Evrópu á næsta tímabili 
(Challenge Tour). Birgir Leifur er frá-
bær fyrirmynd annarra kylfinga, reglu-
samur, vinnusamur og ávallt jákvæður. 
Hann er frábær liðsmaður, hvetjandi 
og drífandi. 

Fjölmargar viðurkenningar
Fjöldi íþróttafólks hlaut einnig 

sérstakar viðurkenningar á íþrótta-
hátíðinni. Í flokki 17 ára og eldri 
fengu viðurkenningu: Aníta Ósk 
Hrafnsdóttir sund, Berglind Björg 
Þorvaldsdóttir knattspyrna, Berglind 
Gígja Jónsdóttir blak, Birgir Leifur Haf-
þórsson golf, Birkir Gunnarsson tennis, 
Erla Ásgeirsdóttir skíði, Jón Margeir 
Sverrisson sund, Kristín Magnúsdóttir 
karate, Lúðvík Már Matthíasson blak, 
Norma Dögg Róbertsdóttir áhalda-

fimleikar, Sindri Hrafn Guðmundsson 
frjálsar íþróttir, Viktor Ben Gestsson 
kraftlyftingar. 

Í flokki 13-16 ára fengu viðurkenn-
ingu: 

Aníta Lóa Hauksdóttir dans, Anna 
Soffía Grönholm tennis , Anton Magn-
ússon tennis, Arna Katrín Kristins-
dóttir karate, Brynjólfur Óli Karlsson 
sund, Elías Rafn Ólafsson blak, Elísabet 
Ágústsdóttir golf, Elísabet Einarsdóttir 
blak, Elvar Kristin Gapunay dans, Gylfi 
Ingvar Gylfason frjálsar íþróttir, Haf-
þór Heiðar Birgisson hestaíþróttir, 
Iðun Rún Kristjánsdóttir skíði, Ingi 
Rúnar Birgisson golf, Irma Gunnars-
dóttir frjálsar íþróttir, Jón Dagur Þor-
steinsson knattspyrna, Kolfinna Berg-
þóra Bjarnadóttir borðtennis, Kristín 
Amalía Líndal fimleikar, Kristín Edda 
Sveinsdóttir hjólreiðar, Kristófer Dagur 
Sigurðsson handknattleikur, Martin 
Bjarni Guðmundsson fimleikar, 
Ragnheiður Kara Hálfdánardóttir 
knattspyrna, Ragnheiður Karlsdóttir 
sund, Ragnhildur Edda Þórðardóttir 
handknattleikur, Sara Lind Guðna-
dóttir dans, Snorri Beck Magnússon 
karate, Særós Ásta Birgisdóttir hestaí-
þróttir, Tandri Snær Traustason skíði. 

norma Dögg, Birkir Leifu auk Ármanns Kr. Ólafssonar bæjarstjóra og Jóns 
Finnbogasonar formanns íþróttaráðs.

Stórmót framundan
Landsbankamót Knattspyrnu-

deildar Breiðabliks fer fram 
í annað sinn í Fífunni dag-

ana 23. -25. janúar 2015. Mótið er 
það stærsta sinnar tegundar yfir 
vetrartímann og verður lög sérstök 

áhersla á heilbrigði og háttvísi, segir í 
fréttatilkynningu. Keppt er í 5. flokki 
drengja. 

Von er á að minnsta kosti 76 
keppnisliðum frá 11 íþróttafélögum, 
svo ljóst er að nóg verður um að vera. 

Hart var tekist á á mótinu í fyrra, en hér má sjá ljósmynd úr baráttuleik 
Kópavogsliðanna Breiðabliks og HK.

Andstaða við afnám lágmarksútsvars: 

Geti „handvalið“ íbúa
Ég er andsnúinn því að afnema 

lágmarksútsvar. Ef slíkt yrði 
gert er hætt við að sveitarfé-

lög fari í auknum mæli að handvelja 
íbúa sína,“ segir Birkir Jón Jónsson, 
bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins. 

Sex þingmenn Sjálfstæðisflokks-
ins hafa lagt fram frumvarp á Alþingi 
um að lágmarksútsvar verði afnumið. 
Þetta hefur mætt töluverðri andstöðu. 

Birkir Jón bendir á ýmis verkefni 
sveitarfélaganna: „Sérstaklega á 
þetta við um félagslegt húsnæði en 
sum sveitarfélög á höfuðborgarsvæð-
inu hafa vanrækt þá skyldu sína og 
framboð af félagslegu leiguhúsnæði 
er mjög lítið í sumum sveitarfélögum. 

Það er ekki líðandi að sveitarfélög 
skjóti sér undan slíkri samfélagslegri 
ábyrgð og ef lágmarksútsvar yrði afn-
umið þá er hætt við að slík þróun yrði 
ofan á.“

Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti 
Samfylkingarinnar, segist ekki vilja 
skapa „Tortóla stemningu á Íslandi“ 
en bent hefur verið á að frumvarpið 
gæti orðið til þess að hér yrðu til 
skattaparadísir í einstökum sveitar-
félögum með gervibúsetu. 

Theódóra Þorsteinsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar, segir frumvarpið 
vekja ýmsar spurningar og kallar eftir 
frekari upplýsingum um málið. 

Sjá ítarlega umfjöllun á bls. 8. 

Mildir tónar í 
janúarhádegi

Fyrstu hádegistónleikar ársins 
voru haldnir í hádeginu á 
miðvikudag í Salnum. Þá 

flutti Kársnestríóið Dans góðu and-
anna úr óperunni Orfeus og Evridís 
eftir Christoph Willibald Gluck og 
Sónata fyrir flautu, víólu og hörpu 
eftir Claude Debussy. Tríóið skipa 
þær Guðrún Birgisdóttir á flautu, 
Elísabet Waage á hörpu og Svava 
Bernharðsdóttir á víólu. 

Tónleikarnir eru hluti af tón-
leikaröðinni Líttu inn í hádeginu 
sem hóf göngu sína haustið 2012 í 
Salnum undir listrænni stjórn Guð-
rúnar Birgisdóttur. Tónleikarnir 
hefjast ávallt kl. 12: 15 og standa yfir 
í hálftíma. Tónleikagestum er boðið 
upp á kaffi og te fyrir tónleika, segir 
í fréttatilkynningu, 

„Stærstu verkefni okkar“
„Framtíð skógræktar er ekki hafin 

yfir umræður. Um hana eru og 
verða skiptar skoðanir. Þess vegna 

er mikilvægt að áætlanir og viðmið 
séu skýr, raunhæf og öllum kunn og 
í samræmi við meginmarkmið nátt-
úruverndar. Almenn uppgræðsla og 

gróðurvernd eru eftir sem áður stærstu 
verkefni okkar,“ segir Ari Trausti Guð-
mundsson í sinni fyrri af tveimur ítar-
legum greinum um náttúruvernd hér í 
blaðinu. Hann fjallar um skógrækt að 
þessu sinni og fjölda aðkallandi verk-
efna.  Sjá bls. 10-11. 

Kærunefnd fjallar um samning Sorpu: 

Hvíslað í eyra dómarans
Dofri Hermannsson, talsmaður 

Metanorku, gagnrýnir að 
byggðasamlagið Sorpa vilji 

ekki birta gögn í kærumáli vegna út-
boðs. 

Sorpa hefur viljað semja við danskt 
fyrirtæki um gas- og jarðgerðarstöð, 
svonefnda Aikan lausn. Þetta á að kosta 
um þrjá milljarða króna. Verkið var 
ekki boðið út. Þetta var kært og ákvað 
kærunefnd útboðsmála að stöðva 
samning Sorpu við Aikan meðan málið 
er til efnislegrar meðferðar. Greint var 
frá því hér í blaðinu fyrir jól. 

Dofri segir í samtali við blaðið að 
Sorpa hafi sent kærunefndinni greinar-
gerð. Mentanorka eigi svo einnig að 
gera athugasemdir við þetta áður 
en málið verður tekið til efnislegrar 

meðferðar. „Gallinn er sá að inni í 
rökstuðningi Sorpu eru nokkur skjöl 
sem Sorpa hefur krafist að verði ekki 
afhent okkur þar sem þau séu trún-
aðargögn,“ segir Dofri. „Hluti af 
leyniskjalapakkanum er skýrsla sem 
Sorpa fékk [verkfræðistofuna] Mannvit 
til að gera í fyrravor en í henni skilst 
mér að sé að finna rökstuðninginn fyrir 
því að Aikan sé eina lausnin í heim-
inum sem gengur upp fyrir Ísland og 
að sú lausn sem við bjóðum sé bæði of 
dýr og tæknilega ómöguleg. Allt þetta 
tel ég auðvelt að hrekja en til þess þarf 
maður eiginlega að fá að sjá gögnin,“ 
bætir hann við. „Það er skrýtin staða að 
þurfa að flytja mál sitt gegn einhverjum 
sem fær bara að svara með því að hvísla 
í eyra dómarans.“

Sandur og salt
Í snjóa og hálkutíð getur verið gott 

að sækja sand og salt. Kópavogsbær 
vekur athygli á því að 73 saltkistur er 
að finna víðsvegar um bæinn. Þá má fá 
sand við Þjónustumiðstöðina. Bæjar-

búar eru hvattir til að sækja sér salt og 
sand, taka þarf með poka eða ílát undir 
saltið og sandinn. Yfirlit yfir staðsetn-
ingu saltkistnanna er að finna á vef 
bæjarins.
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins er 
ákvæði um að afnumið skuli ákvæði laga um lágmarksútsvar.
Sex þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram frumvarp um einmitt þetta. 

Hér er sett fram lykilatriði í samstarfssáttmála ríkisstjórnar. Frumvarpið er hins 
vegar ekki sett fram í hennar nafni og enginn framsóknarþingmaður vill að svo 
komnu máli leggja nafn sitt við framtakið. Það á að kanna viðbrögðin. 
Og ekki stendur á þeim. Flestir sem litið hafa á málið hafa hafnað því. 
Viðbrögð bæjarfulltrúa í Kópavogi í garð málsins eru alls ekki jákvæð. Það kemur 
ekki á óvart, enda eru sterk rök gegn afnámi lágmarksútsvars, eins og fram kemur 
í svörum þeirra hér í blaðinu. 
Það er á engan hallað þótt sérstaklega sé vitnað til svara bæjarfulltrúa framsóknar-
flokksins við fyrirspurn blaðsins um málið: „Við eigum að reka samfélag þar sem 
við hugsum um velferð náungans en ekki að gleyma okkur í sjálfhverfri hugsun.“
Enda hafa allir sem um málið hafa fjallað af einhverju viti bent á alvarlega galla 
við þessa hugmynd. Að skattaparadísir verði til innanlands, gervibúseta og 
áfram mætti telja. Hvernig býst fólk við því að bæjarfélögin verði ef engir verða 
skattarnir. Í umræðu um skatta er nefnilega oftar talað um prósentur heldur en 
það sem skattarnir eru notaðir í. Skattarnir greiða fyrir þjónustu sem okkur finnst 
sjálfsögð og viljum alls ekki vera án. 
Eða höldum við í alvörunni að venjulegt launafólk geti og vilji greiða fyrir grunn-
þjónustu sveitarfélaganna alla úr eigin vasa? Auðvitað eru þeir til sem bæði vilja 
og ráða við. En þetta á ekki við þorra launafólks. Bendið mér á meðaltekjumann-
eskju, manneskju með rúmar 400 þúsund krónur eða þar um bil í mánaðarlaun. 
Manneskju sem fékk ekki leiðréttingu eða skilar henni rakleiðis til bankans í formi 
nýlegrar vaxtahækkunar. Haldiði að hún gæti sent barnið sitt í skóla eða borgað 
fyrir malbikað bílastæði úr eigin vasa eða snjómokstur? Kannski. En þá ætti hún 
ekki bíl og myndi örugglega þiggja almenningssamgöngur sem að stofni til eða 
öllu leyti væru greiddar úr sameiginlegum sjóðum.
Lítum snöggvast  á megin röksemdir þingmannanna sem leggja fram tillöguna:
„Sveitarfélögin hafa ákveðna tekjustofna, t.d. útsvar, fasteignaskatt og þjónustu-
tekjur. Þau nýta þessa tekjustofna til þess að sinna lögbundnum hlutverkum 
sínum, svo sem rekstri grunnskóla, félagsþjónustu o.s.frv. Með þessu frumvarpi 
er ekki verið að leggja til breytingar á lögbundnu hlutverki sveitarfélaga. Vilji 
sveitarfélög hins vegar lækka útsvar sitt á löggjafinn ekki að standa í vegi fyrir því.
Í 78. gr. stjórnarskrárinnar er sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga staðfestur og 
kveðið á um að sveitarfélögin skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög 
ákveða. Haldgóð rök og verulegir hagsmunir þurfa því að koma til ef skerða á 
þennan ákvörðunarrétt.“ Þetta segir í greinargerð þingmannanna sex, en því má 
halda til haga að tveir þeirra sækja umboð sitt í þetta kjördæmi.
En það má líta annað. Sé þessum frelsisunnandi þingmönnum raunverulega 
annt um frelsið og sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, því skyldu þeir ekki leggja 
til ákvæði um að afnema hámarksútsvarið? 
Hvers vegna skyldi sveitarfélag ekki mega bjóða íbúum sínum upp á örlítið hærra 
útsvar eða eins hátt og kjörnir fulltrúar telja duga til að bjóða íbúum sínum upp 
á bestu mögulegu almannaþjónustu sem völ er á?
Hví setja mörkin við fjórtán og hálft prósent? Hví skyldi útsvarið ekki mega vera 15, 
16 eða 17 prósent? Eða hvað sem hentar. Þetta sveitarfélag gæti boðið kennurum 
almennileg laun. Börnum upp á almennilegar skólamáltíðir. Boðið foreldrum 
og börnum upp á gjaldfrjálst leikskólapláss og svo framvegis og svo framvegis. 
Hvers vegna má samkeppnin milli sveitarfélaganna ekki vera þeim megin? Af 
hverju á þetta bara að vera keppni í einkavæðingu og notendagjöldum sem koma 
stóreigna og hátekjufólki best?
En hvert verður besta og sterkasta sveitarfélagið? Sveitarfélagið með engu skött-
unum, en hæstu þjónustugjöldunum? Eða sveitarfélagið sem býður bestu innviðina 
og bestu þjónustuna? Innviði og þjónustu fyrir alla, þar sem allir leggja skattana 
sína í púkkið. Svarið er einfalt. 
Þar sem fólk vinnur saman og leggur í púkk. Þar verður velmegun. Þar er styrkur.  
Þar er framtíðin. 

Gleðilegt nýtt ár!
Ingimar Karl Helgason 

Svar við útsvari

Leiðari

Bæjarblaðið Kópavogur óskar öllum lesendum farsældar á árinu sem nú er nýhafið og þakkar fyrir samfylgdina hér 
eftir sem hingað til.  Mynd: Pressphotos.biz.

Menntabrautin og þroskaða fólkið
Það varð bylting á Íslandi árið 1972 

þegar kennsla í öldungadeild 
Menntaskólans í Hamrahlíð 

hófst, ekki í hernaðarlegum skilningi 
heldu í tengslum við mannréttindi. 
Menntabrautin varð greið öllum þeim 
sem höfðu af ýmsum ástæðum ekki 
náð að feta hana á skilgreindum tíma. 
Það var athyglisvert að þjóðfélagið tók 
þessari hraðferð sem nám í öldunga-
deildinni var ekki athugasemdalaust. 
Einna minnisstæðastur er kennarinn 
á framhaldskólastigi sem fann þessu 
framtaki ýmislegt til foráttu en baðst 
síðar afsökunnar, þar sem hann viður-
kenndi að hafa vanmetið þessa nem-
endur eftir að hafa kynnst áhuga og 
seiglu þessa hóps við námið. 

Þeir sem óku og hafa ekið hindr-
unarlaust beinu násbrautina skilja 
sennilega ekki hversu mikils virði þetta 
tækifæri hefur verið þeim sem nutu. 

Sem dæmi þá opnaðist nýr heimur í 
MH húsmóður í Breiðholti sem hafði 
verið heimavinnandi á annan áratug og 
var farin að horfa fram á veginn eftir að 
ungviðið hyrfi úr hreiðrinu. Einvalalið 
kennara var og er við störf í skólanum 
og hafa margir þeirra markað spor í 
þjóðfélaginu bæði sem kennarar og 

við önnur störf, eins og margir af þeim 
nemendum sem nutu frábærrar hand-
leiðslu þeirra. 

Nú á að setja STÖÐVUNARSKILTI 
á þessa möguleika fólks sem er 25 ára 
og eldra. Hringvegi almennu mennta-
brautarinnar á að loka en skólaþró-
uninni á að beina inn á gjaldsvæði 
einkaframtaksins eða einkavæðingar-
innar. 

Formaður fjárlaganefndar Alþingis 
útskýrði fyrir þjóðinni í Kastljósi hvað 
ríkisstjórnin er að hugsa í tengslum 
við þróun menntamála. Það á að beina 
fólki sem er eldra en 25 ára, inn á há-
skólabrýrnar og í frumgreinadeildirnar 
þar sem fram fer framhaldsnám sem 
leggst við atvinnureynslu og hægt er 
að ljúka á einu til tveim árum. Það er 
að mati formannsins ástæða til þess 
að sortéra hópinn þar sem nú stendur 
fyrir dyrum stytting námstíma til stúd-
entsprófs og 25 ára einstaklingur er 
orðinn nokkuð roskinn og á fátt sam-
eiginlegt með 16 ára unglingi. Ríkið 
á sem sagt ekki að vera að leggja í 
kostnað við að mennta þennan hóp. 
Þetta rýmar við athugasemdir sem 
heyrðust fyrir 35 árum þegar undir-
rituð hóf námið í öldungadeildinni og 

raddir heyrðust eins og „hvenær munt 
þú nýta þetta nám og eiga skattgreið-
endur að greiða námið? “

Ríkisstjórnin skuldar þjóðinni 
skýringu á orðum formanns fjár-
laganefndar. Eigum við að trúa því að 
einstaklingur sem er 25 ára, sé orðinn 
svo roskinn að eitt auðugasta ríki ver-
aldarinnar hafi ekki efni á því að taka 
þátt í menntun hans. 

Það varð bylting í menntakerfinu 
árið 1972 nú er þörf á annarri byltingu, 
„roskið fólk 25 ára og eldra“, sættið 
ykkur aldrei við að eiga þess ekki kost 
að menntast í því kerfi sem þið eigið 
sjálf. 

Höfundur er
J. Bryndís Helgadóttir

Framhaldsskólakennari

Ætla að byggja heilsumiðstöð og skurðstofur í Skógarlind: 

Heimiluðu 550 milljóna 
króna veðsetningu
Bæjarráð Kópavogs heimilaði 

eigendum lóðarinnar við 
Skógarlind 1 í bænum að 

veðsetja lóðina og þær byggingar 
sem þegar eru risnar fyrir 550 millj-
ónir króna. Gengið var frá þessu í 
bæjarráði í haust. 

Skógarlind ehf. sem er þinglýstur 
handhafi lóðarinnar hyggst reisa 18 
þúsund fermetra húsnæði, þar sem 
eigi að vera heilsumiðstöð fyrir 
lækna, skurðstofur, heilsugæsla, 
sjúkraþjálfun auk verslana. 

Samkvæmt gögnum sem blaðið 
hefur aflað var áður sótt um að fá 
að veðsetja lóðina fyrir mun hærri 
upphæð. Þá hafnaði bæjarráð 
Kópavogs veðsetningunni, þar sem 
fjárhæð tryggingabréfs væri „langt 
umfram verðmæti lóðarinnar“. 
Yrði fallist á þá veðsetningu, myndi 
það stórlega takmarka möguleika 
bæjarins á því að fá lóðina aftur, 
yrði ekkert úr framkvæmdum. 

Í byrjun október var svo sam-
þykkt að veðsetja mætti lóðina 

fyrir lægri upphæð, 550 milljónir 
króna. 

Samkvæmt núgildandi skipulagi 
má aðeins byggja um 12 þúsund fer-
metra á lóðinni. Sótt hefur verið um 
að auka byggingamagnið í 18 þús-
und fermetra, en ekki verður séð að 
skipulagsnefnd Kópavogs hafi fjallað 
um málið síðan í fyrrasumar. 

Fram kom í fréttum Rúv í lok 
október í fyrra að ætlað væri að 
kostnaður við þessar framkvæmdir 
myndi hlaupa á milljörðum króna. 
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Færeyjar
2 fullorðnir með fólksbíl
Netverð 
á mann frá 34.500

Danmörk
2 fullorðnir með fólksbíl
Netverð 
á mann frá 74.500

10%
afsláttur

Bókað á söluskrifstofu og fullgreitt fyrir 1. marsÁ ferðum fram og til baka, gildir ekki með öðrum tilboðum.

Bókaðu 
núna!

Taktu bílinn með
til Færeyja og Danmerkur 2015
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Lifandi stúdíó og Andvari
„Þessi sýning var hugsuð sem sjálfstæð innsetning verka Gerðar ásamt því 
að vera staður fyrir vinnustofur krakka og fullorðna sem koma að heim-
sækja safnið á meðan opnun stendur. Síðan eru skipulagðar vinnustofur 
af Gerðarsafni þar sem skólahópar geta fest sér tíma til að koma og vinna 
myndlistarverkefni með leiðbeinanda (mér eða öðrum starfsmönnum).“ 
segir myndlistarkonan Guðrún Benónýsdóttir sem jafnframt er hugmynda-
smiður nýrrar sýningar „Stúdíó Gerðar“, önnur tveggja sýninga sem opnuð 
var í Gerðarsafni síðastliðinn laugardag. 

Sýningin er upphafið á nýjum áherslum 
safnsins í að virkja fræðslustarfsemi 
þess og segir Guðrún það hafa verið ósk 
stjórnenda að fá listamann til samstarfs 
við uppsetningu fyrstu sýningarinnar. 
Hún hefur undanfarin misseri unnið 
við innsetningar og skúlptúragerð auk 
þess að hafa nýlokið við meistaranám 
í listkennslu við Listaháskóla Íslands. 

Fræðslusýning
Í stórum dráttum teiknaði Guðrún 
línuteikningar af ímynduðu húsi lista-
konunnar og í miðju salarins má þar 
finna vinnustofu Gerðar, verkefna-
rýmin Dagrenningu og Skuggaskot, 
Geymslu og einnig vinnustofu krakka 
fyrir skyssuvinnu. „Hugmyndin var að 
setja upp fræðslusýningu með mynd-
list Gerðar Helgadóttur úr safneign 
Gerðarsafns og að bjóða börnum og 
fullorðnum að taka virkan þátt í sýn-
ingunni. Hlutverk mitt var að skipu-
leggja vinnustofurnar og allt rýmið til 
að innsetningin með verkum Gerðar 
yrði áhugaverð og falleg og að útkoman 
gengi sem heildræn sýning.“ 

Sýna í „alvöru“  
sýningarrými 
Aðspurð hvort það skipti máli fyrir 
börn að taka þátt í sýningum segir 
Guðrún það sterka upplifun að sjá 
listaverk með eigin augum. Það veki 

upp annarskonar tilfinningu og annan 
skilning á stærð, efnisáferð, litum og 
samhengi verkanna í umvherfi sínu en 
að sjá verk á myndum eða tölvuskjá. 
Þannig sé það mjög mikilvægt lær-
dómsferli að sjá, upplifa og endurkasta 
aftur því sem maður upplifir í listvinnu. 
„Þegar börn vinna skapandi vinnu inn 
í rými sem er sýningarsalur og partur 
af sýningu áhugaverðs listamanns þá 
held ég að það gefi ákveðið vægi fyrir 
vinnu barnanna. Í Gerðarsafni vinna 
þau verk sín í „alvöru“ sýningarrými 
og í mikilli nánd við verk Gerðar „í 
öllu sínu veldi“. 

Ég held að það hafi jákvæð áhrif 
þannig að börnin taka vinnu sína 
alvarlega og þá sérstaklega leikinn sem 
tilraunavinna þeirra er. Vinnustofusýn-
ingin leggur einmitt áherslu á mikil-
vægi þess hvað leikurinn í tilrauna-
vinnu og samvinnu er áhugaverður 
og hvað það ferli er mikilvægt fyrir 
alla starfandi listamenn alveg niður 
í smæstu smáatriði. Því til stuðnings 
höfum við hugmyndavinnuskissur, 
ljósmyndir og aðra „ferlisvinnu“ 
Gerðar í salnum til sýnis ásamt skúlp-
túrum hennar.“ 

Í kynningartexta sýningarinnar segir 
meðal annars; 

Skuggaskot. Teikningar með þráðum. 
Í skuggaskotinu hér í horni salarins 

myndum við form og myndir með því 

að vinna þræði á milli nagla í veggjum. 
Þetta er samvinnuverkefni eða „keðju-
verkefni“ þar sem öllum er velkomið 
að halda áfram að „þræða“ út frá vinnu 
annarra. 

Dagrenning vinnustöð. 
Í dagrenningu vinnustöðinni búum 

við til stóra sól á gólfið með því að raða 
saman pappírs úrklippum og ýmsum 
formum sem við límum á gólfið. Við 
hugsum okkur þetta sem einskonar 
samvinnu mósaíkverk. 

Við veltum fyrir okkur hugmyndum 
og andstæðum eins og; 

Sól og litir
Hiti og litir 
Hiti og form
Skugga og ljós
Plánetur; litir og form
Geometrískar abstraktmyndir og 

umbreytt landslagsmótív
Andvari er hin sýningin sem opnaði 

í Gerðarsafni á laugardaginn og er af 
verkum Valgerðar Hafstað (1930-2011) 
sem nam myndlist í Reykjavík, Kaup-
mannahöfn og París. Í frönsku höfuð-

borginni lærði hún einnig mósaíkgerð. 
Þar bjó hún ásamt manni sínum, 
mynlistarmanninum André Énard til 
ársins 1974 þegar þau fluttu til New 
York. 

Á sýningunni má sjá verk sem 
spanna allan listamannaferil Valgerðar. 
Elstu verkin eru geómetrískar abstrakt-
myndir frá árunum 1953-55 en í byrjun 
sjöunda áratugarins urðu verk Val-
gerðar á mörkum þess hlutbundna og 
óhlutbundna þar sem formin leystust 
upp og sjá má í þeim umbreytt lands-
lagsmótív eða húsaþyrpingar. 

Árið 1957 hélt Valgerður sína fyrstu 
sýningu, samsýningu hennar og Gerðar 
Helgadóttur sem sett var upp í Galerie 
La Rouge í París. 

Ferðalagið  
áfangastaðurinn
Í sýningartexta sem Jón B. K. Ransú 
ritaði segir að oft gleymist í listfræði-
legri umfjöllun þegar fjallað er um 
óhlutbundin málverk að tilurð þeirra 

sé ekki endilega sprottin af listsögu-
legum toga „Þessi tengsl abstrakt-
listar og esóterisma eru ekki síður 
hluti af sögunni að baki málverkum 
Völu Hafstað en sú línulaga mynd 
sem listfræðileg umfjöllun er gjörn á 
að gefa. Vala tengdist snemma hreyf-
ingum abstraktlistarinnar og bera verk 
hennar vissulega merki um áhrif frá 
konkretlist og franska „informel“-skól-
anum sem eru tilkomin á listnámsárum 
hennar í París. Vala nam hins vegar 
líka fræði armenska dulspekingsins 
G. I. Gurdjieffs og lifði og hrærðist í 
esóterisma.“ Þá segir í texta Jóns að 
óhlutbundin málverk Valgerðar séu 
frá þeim bæjardyrum séð ekki gerð 
fyrir listarinnar sakir heldur séu þau 
hluti af sjálfskönnun og tilraun til að 
horfa til dýpri tilvistalegrar merkingar 
en hinn hlutbundni veruleiki gefi 
til kynna. Fremur en að mála út frá 
þekkingunni og ætluninni segir hann 
hana hafa málað út frá spurningunni 
og óvissunni. „Athöfnin að mála varð 
þannig órætt ferðalag þar sem lista-
konan gat hugleitt og stöðugt komið 
sjálfri sér á óvart. Í hverri mynd leynist 
því dágóður tími en um leið gætir þar 
mikillar hófsemi líkt og tímanum hafi 
aldrei verið þröngvað upp á málverkið. 
Hann er þarna einfaldlega vegna þess 
að listakonunni lá ekkert á. Hún vissi 
vel að ferðalagið sjálft var áfangastað-
urinn. “ 

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.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

SveitarStjórnakoSningar 2014
Hildur  

Björgvinsdóttir

Guðrún Benónýsdóttir.
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Við sjáum um örugga dreifingu á ölpósti

Við náum til öldans
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rg Póstdreifing dreifir �ölpósti sex daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Mælingar sýna að 60% landsmanna skoða �ölpóst og er hann því áhrifarík leið til að koma 

skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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Engin þörf fyrir afnám lágmarksútsvars
Samband íslenskra sveitarfélaga, fjölmörg sveitarfélög og ýmsir bæjarfull-
trúar í Kópavogi leggjast gegn frumvarpi sex þingmanna Sjálfstæðisflokksins 
um að afnema lágmarksútsvar. Útsvarið er einn megin tekjustofn sveitar-
félaga sem gerir þeim kleift að standa undir lögbundinni þjónustu. Lögum 
samkvæmt má útsvarið verða hæst 14,52 prósent, en lægst 12,44 prósent. 

Aðrar tekjur sveitarfélaga eru fast-
eignaskattar, þjónustugjöld og framlög 
úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 

Í Kópavogi er útsvarsprósentan 
undir leyfilegu hámarki á þessu ári, 
annað árið í röð, 14,48 prósent. 

Neikvæðar umsagnir
Frumvarpið um afnám lágmarks-
útsvarsins er lagt fram af Unni Brá 
Konráðsdóttur, Ragnheiði Ríkharðs-
dóttur, Guðlaugi Þór Þórðarsyni, Pétri 
H. Blöndal, Vilhjálmi Bjarnasyni og 
Vilhjálmi Árnasyni. Ragnheiður og 
Vilhjálmur Bjarnason eru þingmenn 
Suðvesturkjördæmis. 

Frumvarpið er stutt og skorinort. 
Lagt er til að orðin „og eigi lægra en 
12,44%“ verði felld brott úr lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga og að þessi lög 
öðlist þegar gildi. Frumvarpið hefur 
farið í gegnum eina umræðu á Alþingi 
og er til umfjöllunar í umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis. Í greinar-
gerð með frumvarpinu er meðal annars 
vísað í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfé-
laga. 

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar-
flokksins, er ákvæði þess efnis að 
lágmarksútsvar verði aflagt. Þar segir: 
„Á kjörtímabilinu verður trygginga-
gjald lækkað, lágmarksútsvar afn-
umið og tekjuskattskerfið tekið til 
endurskoðunar. Neysluskattar verða 
jafnaðir og einfaldaðir og vörugjöld 
endurskoðuð.“ Frumvarp um afnám 
lágmarksútsvars er ekki að finna á 
þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir 
veturinn. 

Gegn réttlætiskennd  
Íslendinga
Sveitarfélögin virðast hins vegar al-

mennt vera lítið hrifin af þessu fram-
taki, ef marka má fjölmargar umsagnir 
um málið. Þannig er bent á það í um-
sögn Hveragerðisbæjar að möguleikar 
sveitarfélaga til tekjuöflunar séu ákaf-
lega mismunandi. Staðsetning virkj-
ana, stofnana eða stórfyrirtækja geti 
haft gríðarleg áhrif, og í fámennum 
sveitarfélögum geti staðsetning slíkra 
stofnana vegið mjög þungt í tekjum 
sveitarfélags. Skattaparadísir gætu 
myndast innanlands, þar sem sveitar-
félög sem hefðu aðstöðu til, gætu jafn-
vel fellt útsvarið niður að fullu. Undir 
umsögn Hveragerðisbæjar skrifar Aldís 
Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri sem jafn-
framt er oddviti Sjálfstæðisflokksins 
í bænum. 

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps 
bendir einnig á að til gætu orðið 
skattaparadísir og bætir við: „Slíkt 
geti orðið til þess að t.d. fámenn 
sveitarfélög sem bjóða upp á litla 
uppbyggingu eða þjónustu en eru háð 
nágrannasveitarfélögum um slíkt geti 
samt boðið íbúum sínum skattafríð-
indi sem önnur sveitarfélög geti engan 
vegin keppt við. Sveitarstjórn telur að 
slíkar skattaparadísir gangi gegn rétt-
lætiskennd Íslendinga.“

Gervibúseta
Samband íslenskra sveitarfélaga segir 
í sinni umsögn að mál af þessu tagi 
þarfnis „miklu efnismeiri og víðtæk-
ari umræðu en kemur fram í greinar-
gerð með frumvarpinu. Málið snúist 
efnislega um það hvort ákveðinn 
hópur launafólks á Íslandi skuli hafa 
möguleika á að sleppa að miklu 
eða öllu leyti við að greiða útsvar af 
launatekjum sínum þegar það tekur 
ákvörðun um að velja sér búsetu.“ 

Einnig koma þar fram svipuð sjón-

armið og rakin voru að ofan í umsögn 
Hveragerðisbæjar, um hin fámennari 
sveitarfélög. „Það myndi skapa 
möguleika á innlendum skattapara-
dísum og tilheyrandi „gervibúsetu“ 
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 
Íbúar þessara sveitarfélaga myndu því 
sleppa að miklu eða öllu leyti við að 
greiða útsvar af launatekjum sínum 
óháð upphæð launa,“ segir í umfjöllun 
um málið á vef sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Slíkt ójafnfræði meðal 
sveitarfélaga myndi tvímælalaust hafa 
mikil áhrif á samvinnu sveitarfélaga að 
ýmsum héraðsbundnum hagsmuna-
málum, segir Sambandið einnig og 
leggst „eindregið gegn þeirri breytingu 
sem lögð er til í frumvarpinu.“

Viðhorf bæjarfulltrúa
Kópavogur sendi Alþingi ekki sérstaka 
sérstaka umsögn vegna málsins. Blaðið 
spurðist fyrir um viðhorf bæjarfulltrúa 
til afnáms lágmarksútsvarsins, en fyr-
irspurn var send oddvitum allra flokka 
í bæjarstjórn. 

Theódóra Þorsteinsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar, segir frumvarpið 
vekja upp spurningar og að þörf sé á 
mun ítarlegri greinargerð fyrir málinu 
en fram hafi komið. 

„Með frumvarpi til laga um tekju-
stofna sveitarfélaga er lagt til að ákvæði 
um lágmarksútsvar sveitarfélaga verði 
afnumið. En hvað þýðir þetta í raun og 
veru? Að fólk velji sér búsetu á þeim 
forsendum að greiða minna eða ekkert 
útsvar af launatekjum sínum. Að ein-
hver sveitarfélög innheimti minni eða 
engan skatt af íbúum en sinna samt 
lögbundnu hlutverki sínu, mögulega 
af öðrum tekjum. Greinargerðin með 
frumvarpinu er ekki ítarleg og sjónar-
miðin sem þar koma fram er aðallega 
að takmarka óhófleg afskipti löggjafans 
í ljósi sjálfsákvörðunarréttar sveitarfé-
laga. Ýmislegt hefur komið upp í um-
ræðunni um þessa tillögu eins og gervi-
búseta í sveitarfélögum, ójafnræði og 
hver áhrifin verða á samvinnu sveitar-

félag. Spurningar hafa líka komið upp, 
t. d hvort einhverjar breytingar verði á 
reglum jöfnunarsjóðs og hvernig þessu 
sé háttað á hinum Norðurlöndunum. 
Kostir, galla og afleiðingar eru óljós að 
mínu mati því kalla ég eftir ítarlegri 
greinargerð með frumvarpinu.“

„Tortóla stemning“
„Ég tel ekki skynsamlegt að gefa lag-
marks útsvar frjálst og skapa einhverja 
Tortóla stemmingu á Íslandi. Mörg ver-
kefna sveitarfélaga eru lögbundin og 
kostnaðarsöm. Vilji sveitarfélaga er að 
taka að sér fleiri verkefni og þeim verk-
efnum verða að fylgja fastar tekjur. Nú 
þegar er samkeppni milli sveitarfélaga 
í formi þjónustu,“ segir Pétur Hrafn 
Sigurðsson, oddviti Samfylkingarinnar 
í bæjarstjórn, og nefnir til dæmis leik-
skóla og grunnskóla. 

„Handvaldir íbúar“
Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokksins, tekur í svipaðan 
streng. Sveitarfélög beri miklar skyldur 
gagnvart íbúum sínum og nefnir bæði 
skóla og félagsleg mál. 

„Ég er andsnúinn því að afnema lág-
marksútsvar. Ef slíkt yrði gert er hætt 
við að sveitarfélög fari í auknum mæli 

að handvelja íbúa sína. Sérstaklega á 
þetta við um félagslegt húsnæði en sum 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa 
vanrækt þá skyldu sína og framboð 
af félagslegu leiguhúsnæði er mjög 
lítið í sumum sveitarfélögum. Það er 
ekki líðandi að sveitarfélög skjóti sér 
undan slíkri samfélagslegri ábyrgð og 
ef lágmarksútsvar yrði afnumið þá er 
hætt við að slík þróun yrði ofan á. Í 
dag eru þúsundir einstaklinga á höf-
uðborgarsvæðinu á biðlista eftir félags-
legu leiguhúsnæði sem er algjörlega 
óviðunandi ástand. Sum sveitarfélög 
eru að reyna að vinna á þessum bráða 
vanda á meðan önnur hafast lítið að. 
Við eigum að reka samfélag þar sem við 
hugsum um velferð náungans en ekki 
að gleyma okkur í sjálfhverfri hugsun,“ 
segir Birkir Jón Jónsson. 

Ekki höfðu borist svör frá Ármanni 
Kr. Ólafssyni, oddvita Sjálfstæðis-
flokksins og bæjarstjóra Kópavogs, 
og heldur ekki frá Ólafi Þór Gunnars-
syni, oddvita Vinstri grænna og fé-
lagshyggjufólks, þegar gengið var frá 
blaðinu. 

Andstaða áberandi
Fjallað var um þessi mál í systurblaði 
bæjarblaðsins Kópavogs í Hafnarfirði 
og Garðabæ á dögunum, en hvorugt 
þeirra sveitarfélaga sendi Alþingi um-
sögn um málið. Bæjarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar og Vinstri grænna í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar töldu það 
vonda hugmynd að afnema lágmarks-
útsvarið. Oddviti Sjálfstæðisflokksins 
lýsti sig hins vegar fylgjandi málinu. 

Í Garðabænum sagðist oddviti Sam-
fylkingarinnar vera á móti málinu. 
Bæjarfulltrúi M-lista fólksins sagðist 
vilja að „álögum á bæjarbúa“ yrði ávallt 
haldið í lágmarki, en vildi ekki taka 
frekari afstöðu til þessa máls fyrr en 
frekari rök hefðu komið fram með og 
á móti í meðförum Alþingis.

Samfélag og velferð segir Birkir Jón. Frekari upplýsingar segir Theódóra.
Enga Tortóla stemningu segir Pétur 
Hrafn.

Leikskólabörn í snjónum. Leikskólarnir eru að stórum hluta reknir fyrir opinbert 
fé og einnig að miklu leyti með þjónustugjöldum.

Snjómokstur er meðal verkefna sveitarfélagsins.

Snjókast í frímínútum. Fræðslumál eru stærsti útgjaldaliður Kópavogsbæjar. 
Mest rennur til grunnskólans.

Spjaldtölvuvæðing stendur yfir í skólum bæjarins. Skiptar skoðanir eru um hvernig 
eigi að fjármagna rekstur skólanna og aðra þjónustu á vegum sveitarfélaga.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

JANÚAR TILBOÐ 

Gerðu góð kaup

á völdum rúmum, 
sófum, stólum ogsýningareintökum. 
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Læra má af sögunni 
Afdrifarík saga
Mér var kennt að búa penna úr álfta-
fjöður og nota hann en nú skrifa ég á 
tölvu. Þannig er Íslandssagan í hnot-
skurn. Af henni má draga margan lær-
dóm, bæði um sögu manns og náttúru. 

Meðan þjóðin var lítil og lítt tækni-
vædd gengu náttúrunytjar sinn vana-
gang. Maðurinn flutti dýrategundir 
og plöntur til landsins og raskaði 
jafnvægi í náttúrunni. Við þetta urðu 
verulegar breytingar á umhverfinu en 
þær þóttu sjálfsagðar eða óhjákvæmi-
legar. Unga þjóðfélagið lenti fljótlega 
í veðurfarshremmingum. Svonefnd 
litla ísöld varð mönnum sérlega þung 
í skauti, frá 1500 til 1900. Meðalhiti 
lækkaði verulega, jöklar stækkuðu og 
hafískomur urðu erfiðar. 

Á 20. öld jukust náttúrunytjar marg-
falt á við nytjar alla Íslandsöguna fram 
að því. Erlendir og innlendir togarar 
plægðu mið upp í landsteina, gríðar-
lega víðtæk þurrkun mýra gekk yfir og 
landi var raskað t.d. vegna efnistöku, 
orkuöflunar og mannvirkja. Nytjar 

á hálendinu hófust, einkum með 
vegagerð og orkuvirkjunum. Stofnar 
húsdýra stækkuðu, beit jókst og veiði-
álag á villta dýrastofna sömuleiðis. Úr-
gangur margfaldaðist og honum þurfti 
að farga. Þrátt fyrir allt varð lítil um-
ræða um þessar nytjar og afleiðingar 
þeirra fyrr en upp úr 1970

Náttúran breytist
Áhrif mannsins á náttúruna eru jafnan 
metin á móti þeim breytingum sem 
eru innbyggðar í hana. Veðurfar 
breytist, líf í sjó og á landi er hverfult 
og landslag þróast. Margar breyting-
anna eru tengdar og jafnvægi hvers 
þáttar valt og oft fínlegt. Stórskornustu 
breytingar undanfarnar fáeinar ár-
milljónir felast í jökul- og hlýskeiðum 
ísaldar sem hófst fyrir um 3 milljón 
árum á Íslandi. Við hámark jöklunar 
á hverju jökulskeiði voru allt að 90% 
landsins falin undir ís. Hlýskeiðin eru 
miklu styttri en jökulskeið og meðan 
á þeim stendur sveiflast ársmeðalhiti 
með ólíkum hætti. Við lifum á svona 

hlýskeiði, óvenju jafnhlýju. Ekki er 
vitað hvenær því lýkur en líklegt má 
telja að svo fari og nýtt jökulskeið 
gangi yfir. Má ímynda sér hvaða 
ævintýralegu breytingar það hefði í 
för með sér. Ísland yrði ónýtanlegt 
sem búsvæði og mannkynið yrði að 
þjappa sér á miðbik jarðar. Langt og 
hlýtt tímabil á næstunni mun aftur á 
móti ýta fólki til norðurs og suðurs og 
þrengja að mörgum þjóðum. Tæknin 
hvorki bjargar iðnþjóðum né minna 
þróaðri ríkjum frá dýrum vandræðum 
og nærtækum breytingum. 

Nýlegar  
umhverfisbreytingar
Eftir því sem fleiri jökul- og hlýskeið 
gengu yfir, hurfu barrtré en birki og 
elri (ölur) urðu að einu útbreiddu trjá-
tegundunum meðan lyng, víðir og gra-
stegundir áttu ávallt endurkomu. Loks 
hvarf elrið líka. Dýr á ísöld, einkum 
fuglar og spendýr til sjávar og lands 
náðu ávallt að komast af í ákveðnu 
jafnvægi, auðvitað með fækkun og 

fjölgun tegunda eftir tímaskeiðum. 
Á jökulskeiðum var gróðurlendi 

lítið og dýralíf hánorrænt en hvert 
hlýskeið færði landið í horf sem líkist 
okkar dögum. Refir útrýmdu ekki vað- 
eða mófuglum né átu selir eða hvalir 
helstu fiskistofna út á gaddinn. Stærstu 
eldgos, megnuðu ekki að hamla gróð-
urfari eða dýralífi nema svæðisbundið 
og til tiltölulega skamms tíma. 

Eftir lok síðasta jökulskeiðs tóku 
brátt við hlýindi sem líklega eru 
þau mestu á okkar hlýskeiði, að svo 
komnu máli. Þykk lurkalög í mýrum 
sýna að stór hluti láglendis klæddist 
birki, víði, lyngi ofl. Stór hluti birki-
svæðanna hvarf svo undir stækkandi 
mýrar fáeinum árþúsundum síðar en 
aftur hlýnaði og þá breiddist birki út 
að nýju en í minna mæli en áður. Eftir 
þetta hefur aðallega hallað undan fæti, 
þrátt fyrir hlýindaskeið, t.d. skömmu 
eftir landnám, aftur 1920-1965 og nú 
síðustu tvo áratugi. 

Náttúrunytjar  
fram á 20. öld
Nær öruggt má telja að fólk hér á landi, 
milli 50 og 80 þúsund manns, stundaði 
lengst af ekki rányrkju á fuglastofnum, 
spendýrum í sjó eða fiskistofnun. 
Geirfugl er þar eina undantekningin. 
Fólk flutti fjölda dýra til landsins og 
til urðu stórar hjarðir húsdýra. Enn 
fremur var korn- og línrækt hafin. 
Rottur og mýs fylgdu manninum, 
en ekki aðrir nýbúar. Nokkrar fugla-
tegundir settust að eða hurfu og svo 
hafa fisktegundir sýnt af sér sömu 
hegðun. Hreindýr komu til sögu seint 
á 18. öld, en minkar á þeirri 20. 

Af öllu að dæma fólust afdrifa-
ríkustu náttúrunytjar landsmanna í 
húsdýrabeit, oft mikilli og mjög stað-
bundinni, og í skógarnytjum. Líklega 

voru 25-30% lands vaxin kjarri eða 
hávaxnara birki. Viðarnytjar reynd-
ust margvíslegar, auk þess sem skógar 
voru ruddir eða brenndir til að ná 
ræktar- og heimalandi í það horf sem 
þótti æskilegt. Þessu til viðbótar var 
skepnum beitt í kjarrlendi, ekki síður 
en mólendi. Vísbendingar eru um að 
mjög víða hafi kjarr- og skóglendi 
verið nær uppurið á fáeinum öldum. 
Beitiland gerðist æ lélegra á mörgum 
stöðum uns það tók að eyðast með öllu. 
Viðarnytjar héldust fram eftir öldum 
en smám saman hurfu þær að mestu. 
Hluti skýringar á hnignun skóga er 
ekki fólginn í ofnýtingu heldur mörgu 
því ill- eða óviðráðanlega sem fylgir 
snöggu skógrofi, þ. e. hröðu jarðvegs-
rofi, auknu áfoki og skjólleysi. Annar 
hluti felst í versnandi gróðurskilyrðum 
vegna kólnunar. Forverar okkar hófu 
andóf og uppgræðslu upp úr aldamót-
unum 1900. Seinna kom til framræsla 
mýra og verður að telja hana stórfellda 
breytingu á gróðurlendi rétt eins og 
rányrkjuna á skóginum. 

Skógur og land
Erfitt er að skynja fyrri umhverfis-
breytingar þegar horft er yfir ágæt-
lega gróið en skóglaust mó-, mýra- og 
graslendi eða yfir býsna sjálfsagðar 
auðnir. Okkur þykir hvor tveggja 
landgerðanna eðlileg af því við 
þekkjum landið þannig. En land-
gerðirnar eru það í reynd ekki og enn 
óeðlilegra er að finna tré á aðeins á 
um 2,5% landsins, að meðtöldum er-
lendum tegundum. Allt skóglendið er 
50x50 km flötur dreifður á marga tugi 
meginstaða! Það er óeðlilegt ástand 
gróðurlendis, í veðurfari okkar. 

Auðvitað er það svo, líti maður til 
Þórsmerkur, að svipað gróðurfar og 
þar er gæti verið í endilangri Fljóts-
hlíð. Stór „Vaglaskógur“ gæti vaxið 
innarlega í Eyjafirði. Og kjarrlendið 
við Hvítárvatn ætti líka að þrífast í 
suðurhlíðum Bláfells ofan Hvítár. 
Gróna eyjan í Þjórsá, skammt frá 
Árnesi, er sýnishorn af fyrra gróður-
fari í héraðinu. Firðirnir norðanvert 
í Breiðafirði eru ekki tilviljanakennd 
sýnishorn af kjarr- og skóglendi. 

Nú er varla gerlegt eða æskilegt að 
sækjast eftir því að færa með handafli 
gróðurfar til fyrra horfs. Hitt má 
vera ljóst að auðnir, illa farið land, 

CRONUT

Opnunartími Dalvegi:
Mánudaga til föstudaga frá 6:00 til 18:00

laugardaga frá 6:00 til 17:00
sunnudaga frá 7:00 til 17:00

Frá Bandaríkjunum til Evrópu og nú 
hjá Reyni Bakara í Kópavoginum!
CRONUT er snilldar blanda af Crossant og Donut.
Nýbakaður og fylltur með vanillufyllingu

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að lesa blaðið á 
www.fotspor.is

ari Trausti Guðmundsson

Frá Tumastöðum í Fljótshlíð.  Mynd: Skógrækt ríkisins.
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kjarr- eða skóglaust land og þurrk-
aðar mýrar eru ekki óhjákvæmilegar 
staðreyndir heldur tilefni til land-
bóta. Með margvíslegum aðgerðum 
er unnt að bæta verulega úr og auka 
náttúrunytjar, stækka frístundalönd, 
binda meira koldíoxíð til þess að ná 
markmiðum loftslagsbóta og auka 
fjölbreytni landslags. Einfaldasta að-
gerðin er beitarfriðun og beitarstýr-
ing, líka í skóglendi, enda sést vel, 
t.d. í landnámi Ingólfs Arnarsonar, 
hve auðveldlega sjálfsáið birki hefur 
breiðst út á 1-2 áratugum. Gróður-
setning og sáning kemur til viðbótar

Deilt er um innfluttar trjátegundir 
sem vaxa á Íslandi. Tilviljunum væri 
háð hvort barrtré nái hér fóstfestu, 
ef slíkar plöntur væru ekki fluttar 
inn. Stutt er síðan elri óx á Íslandi og 
skilyrði fyrir sum barrtré eru ágæt, 
en þau uxu hér fram eftir ísöldinni. 
Fuglar eða rekaviður geta borðið trjá-
tegundir til landsins. Kæmi dvergfura 
eða elri hingað með þeim hætti yrði 
ekki gengið að trjánum til útrým-
ingar. 

Langsótt er að halda því fram að 
barrtré“eigi ekki heima á Íslandi“. Við 
höfum flutt lífverur til landsins. Aðrar 
lifa við“íslensk skilyrði“ í nágranna-
löndunum og gætu borist hingað. Líta 
ber á innflutning nýrra trjátegunda 
sem hvern annan landbúnað, byggðan 
á erlendum lífverum. Vinnureglur um 
hvar heppileg ter að hafa erlend tré, 
í görðum, sumarbústaðalöndum eða 
til útivistar, eða nytja, verða að vera 
til. Ólíklegt að aspar- eða barrskógur 
þeki 5-10% lands nema stórfelldar 
loftslagsbreytingar komi til. 

Ekki þarf að óttast að útsýni á Ís-
landi eða yfirbragð landsins verði“-
gjörbreytt, ljótt, yfirþyrmandi, 
útlenskt og skuggalegt“, svo vitnað 
sé í lýsingarorð sem heyrst hafa. Heilu 
héruðin eru og verða að mestu trjá-
laus. Kollsteypa í veðurfari getur gert 

Ísland að eins konar Skotlandi í fjar-
lægri framtíð. Fari svo, verða menn 
að sættast við það. 

Skógrækt – reynslan  
og framtíðin
Útreikningar herma að 600 ferkíló-
metra af stórvöxnum lerki-, furu- 
eða greniskógi þyrfti til að fullnægja 
helstu timburþörf landsins; aðeins 
20 x 30 ferkílómetrar flötur. Nú eru 
markmið með skógrækt ólík en ein-
hvers konar landbætur, umhverfis-
hönnun og beinar nytjar eru þau 
algengustu. Trjáræktin er vel rúm-
lega aldar gömul og dylst engum að 
hún getur gefið vel af sér. Nú þegar 
vinna um margir við skógrækt, t.d. á 
Austurlandi; á við hóp í meðalútgerð 
eða hjá meðal iðnfyrirtæki. Nokkrir 
tugir ferkílómetra af nytjaskógi er á 
við stórt málmiðjuver. 

Trjálendi, hvort sem er kjarr og 
skóglendi með birki, eða þá trjábelti 
og skógur með erlendum trjám er eft-
irsóknarverður vegna lífríkisins sem 
hann myndar, vegna jákvæðra áhrifa 
sem hann hefur á langflest fólk við 
útivist, vegna skjóls sem hann myndar 
og vegna nytja sem af honum má hafa. 
Öll tré skyggja á útsýni, líka birki, 
en það á ekki að vera efni í langar 
umræður vegna þess að skógur sem 
slíkur býður upp á innra útsýni: Skóg-
inn sjálfan. 

Lengi framan af var skógrækt borin 
uppi af einstaklingum, stundum í 
félagi, og tilviljanakennt hvaða trjá-
tegundir voru notaðar á hverjum stað 
og hvernig þeir staðir voru valdir. 
Smám saman hefur festan aukist og 
fleiri komið að, bæði ríkisstofnanir 
og starfandi bændur. Um leið hafa 
rannsóknir og skipulag skógræktar 
styrkst. Vissulega hefur vankunátta 
mjög oft leitt til allt of þéttrar gróð-
ursetningar og mönnum er gjarnt að 
grisja ekki skógarlundi. 

Nokkrar erlendar jurtir eru ná-
tengdar skógrækt og umdeildar. 
Lúpínan er ein þeirra og skógar-
kerfill önnur. Eins og sumt annað 
sem hingað barst af mannavöldum 
eru plönturnar á gráu svæði og við 
verðum að sætta okkur við tilvist 
þeirra því útrýming er ófær. 

Framtíð skógræktar er ekki hafin 
yfir umræður. Um hana eru og verða 
skiptar skoðanir. Þess vegna er mikil-
vægt að áætlanir og viðmið séu skýr, 
raunhæf og öllum kunn og í samræmi 
við meginmarkmið náttúruverndar. 
Almenn uppgræðsla og gróðurvernd 
eru eftir sem áður stærstu verkefni 
okkar. 

Sátt við náttúruna
Náttúruvernd, bæði hugmynda-
fræðin og framkvæmdin, er langt 

ferli. Ljóst má vera að koma manna 
til Íslands breytti lífríkinu endanlega. 
Öldum saman höfum við orðið að 
sætta samlíf gamalla og aðkominna 
lífvera og þannig verður það um ófyr-
irsjáanlega framtíð. Náttýrunytjar 
og náttúruvernd eru óaðskiljanlegar 
athafnir og mikilvægari Íslendingum 
en flest annað. 

Löngu er kominn tími til að sættast 
við lífríki landsins og setja reglur um 
nýliðun og innflutning og hafa eft-
irlit með því hvað hingað berst, utan 
náttúrulegra ferla. Löngu er kominn 
tími til að menn hætti að setja stimpl-
ana“óargadýr“ og“meindýr“ á fugla 
eins og hrafn eða spendýr eins og ref 
og eyða hundruðum milljóna króna 
í að hefta útbreiðslu þeirra sem er 
sjálfstýrð að mestu. Varnir geta verið 
með öðrum hætti en drápum. 

Í skógrækt er einnig nóg tilefni til 
náttúruverndar. Það þarf að hressa 
birkiskóga við, beitarfriða fleiri svæði, 
auðvelda sjálfsáningu birkis, stýra 
skógrækt með erlendum tegundum, 
stunda endurheimt votlendis og 
opna skóga betur fyrir almenningi 
svo eitthvað sé nefnt. Eflaust þarf 
töluverða fræðslu og umræður til að 
lina áhyggjur manna af trjám og bæta 
umgegni við gróður. Þegar horft er 
yfir afleiðingar aksturs, nær enda-
lausar slóðalagningar, óásættanlegan 
frágang við framkvæmdir, slakan 
viðskilnað við efnisnám og kæru-
leysisumgengni á gróðursvæðum, er 
ekki að sjá að náttúran skipi nægan 
virðingarsess í augum allt of margra 
landsmanna, en það breytist áreiðan-
lega til batnaðar. Við erum öll óað-
skiljanlegur hluti hennar.

- Þín brú til betri heilsu

Taktu í taumana og finndu þitt jafnvægi

Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

Hvað hentar þér? Hafðu samband og fáðu fría ráðgjöf 

–  Eru kílóin að hlaðast á?
–  Er svefninn í ólagi?
–  Ertu með verki?
–  Líður þér illa andlega?
–  Ertu ekki að hreyfa þig reglulega?

–  ....eða er hreinlega allt í rugli?

www.heilsuborg.is

Skógar eru víða. Vaglaskógur er víðfemur á íslenskan mælikvarða. Mynd: Skógrækt ríkisins.

Frá Guðmundarlundi í landi Kópavogs.



Flottar kökur 
í afmælið
• Dóra og Diego

• Skylanders 

• Bratz

• Spiderman

• Star Wars

• Hulk

• Disney prinsessur

• Monster High 

• Tísku Barbie

• Litla hafmeyjan

• Strumparnir

   og margt fleira

 

Skoðið úrvalið!

Iðnbúð 2   Garðabæ  565 8070
okkarbakari.is 
facebook.com/okkarbakarí

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 105.622
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 124.262

Meira en bara  
blandari!
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Fyrstur og bestur
Eftir allar jólaveislurnar, sætindin, 
steikurnar og reykta kjötið, er þjóðin 
aftur farin að borða venjulegan mat. 
Vissulega eru margir sem halla sér 
að hollustunni þessa skammdegis-
mánuði í upphafi nýaárs. Það er vel. 
En þetta er líka tími fyrir venjulegan 
heimilismat, grjónagraut, slátur og 
hamborgara – vinsælasta alþýðurétt 
vesturlanda. 
Heimhornaflakk
Menn greinir á um hver fann upp 
hamborgarann og nákvæmlega hvaðan 
nafnið er komið. Þó virðist ættartréð 
ná aftur til rússnenskra Tartara á mið-
öldum. Greint er frá því í skriflegum 
heimildum að þeir hafi hakkað kjöt og 
steikt síðan í einhvers konar klöttum. 
Þýskumælandi hermenn lærðu þessa 
aðferð á fimmtándu öld og fluttu hana 
heim með sér, meðal annars til Ham-
borgar. Þar þróaðist hún út í alls kyns 
buffsteikur, sem stundum eru á brauði 
eða í samloku, jafnvel í rúnstykki. 
Nafnið er mismunandi eftir því hvar í 
Þýskalandi maður stingur niður fæti, 
en víðast munu menn þó kannast við 
samheitið Frikadella. 

Vestur um haf
Þýskir innflytjendur fluttu svo þekk-
inguna á Hamborgar-steikinni til 
Bandaríkjanna á 19. öld. Eftir það er 
ættarsaga hamborgarans í hálfgerðri 
móðu. Nútíma hamborgarinn stökk 
skyndilega fram á sjónarsviðið vestra í 
byrjun 20. aldar, sem nánast fullskapað 
fyrirbæri. Engum vafa er undirorpið að 
hann er bandarískt fyrirbæri. Margir 
hafa viljað eigna sér eða sínum heiður-
inn og vestan hafs eru nokkur söfn sem 
tileinkuð eru fyrsta nútíma hamborgar-
anum og hinum ýmsu meintum höf-
undum hans. 

Fullskapaður úr suðupotti
Orðið hamborgari, í merkingunni, 
samloka með hökkuðu nautakjöti á 
milli, birtist fyrst á prenti í dagblaðinu 
New York Tribune árið 1904. Þar var 
sagt frá vinsælum mat sem maður að 
nafni Fletcher Davis seldi á heimssýn-
ingunni í St. Louis. Enginn veit með 
vissu hvaða leið rétturinn hafði farið 
frá tartarsteikinni þýsku – enda var 
Ameríka þá eins og nú – suðupottur 
ólíkra krafta og menningarstrauma. 
Þetta var götumatur, rétt eins og tart-
arsteikin hafði verið, og seldur á há-
tíðum eða sölustöndum á götum úti. 
Fimm sent (u.þ.b. sex og hálf króna 
á gengi dagsins) þóttu hæfilegt verð 
fyrstu árin. Borgararnir í þá daga voru 
úr úrvalskjöti – skyndibitaruslið kom 
ekki tilsögunnar fyrr en hálfri öld síðar. 

Fæðing hamborgarans
Í þröngri götu í New Haven i Connect-
icut er dásamlegur lítill veitingastaður 
sem heitir Louis´ Lunch. Staðurinn 
var stofnaður árið 1895 af Louis Las-
sen, langafa núverandi eiganda. Fræg-
ast rétturinn fyrstu árin var einhvers 
konar buff eða tartarsteik úr leynilegri 
kjötblöndu. Sagan segir að dag einn 
árið 1900 hafi ókunnur maður komið 
inn og beðið um eitthvað fljótlegt sem 

hann gæti haft með sér og borðað á 
hlaupum. Louis skellti tartarsteikinni 
sinni á ristaða brauðsneið og annarri 
sneið ofan á. Þar með var hamborgar-
inn fæddur. 

Hefðir, gæði  
og einfaldleiki
Enn þann dag í dag er hamborgarinn 
framreiddur með sama hætti á Louis´ 
Lunch. Hægt er að velja hvort maður 
vill ost eða ekki og svo eru mögulegar 
tvær tegundir af áleggi á borgarann, 
laukur og tómatur. Ekkert annað er á 
matseðlinum utan kartöflusalat, flögur 
og ýmsir drykkir. Enn er stuðst við 
leyniuppskriftina sem varð til þess að 
staðurinn náði vinsældum fyrir meira 
en öld. Borgarnir eru steiktir í þar til 
gerðum gasofnum – sem eru rúmlega 
sextíu ára gamlir að sögn eigandans, 
og voru smíðaðir eftir öðrum enn eldri 
frá árinu 1898. 

Fyrsta stopp  
Michelinkokksins
Þegar breski Michelin-skreytti störnu-
kokkurinn Heston Blumenthal ákvað 
í einum af sjónvarpsþáttunum sínum 
að finna út hvað væri hinn sanni 
ameríski hamborgari – byrjaði hann 
á Louis´ Lunch. Matarblaðamaður 
heimsótti staðinn fyrir nokkrum viku 
og smakkaði hina víðfrægu borgara. 
Þar hitti hann fyrir eigandann Jeff Las-
sen, barnabarnabarn stofnandans og 
starfsmenn hans, þá Phil og Murf. Þeir 
voru allir af vilja gerðir til að upplýsa og 

fræða, spá og spuglera og ræða í þaula 
steikingu og kjöt. Þeir félagar voru til í 
að deila öllum leyndarmálum – nema 
því hvað er í leynikjötblöndunni frægu 
sem þeir malla daglega – öðru en að í 
henni eru fimm mismunandi tegundir 
af nautakjöti. Og, já. Tómatsósa er 
bönnuð á Louis´ Lunch og mönnum 
getur verið neitað um afgreiðslu ef þeir 
biðja um hana . . . segja þeir. 

Fullt út úr dyrum alla  
daga – allan ársins hring
Á hverjum einasta degi er fullt út úr 
dyrum bæði í hádeginu og á kvöldin. 
Fastakúnnarnir hafa sumið komið 
reglulega á staðinn í meira en hálfa 
öld. Matarblaðamaður hitti líka fólk 
sem ferðast vikulega frá New York til 
New Haven til að fá sér hamborgara á 
Louis´ Lunch, tveggja tíma lestarferð. 
Þegar yfirvöld ætluðu að rífa staðinn 
fyrir næstum hálfri öld til að rýma fyrir 
skýjakljúfum, olli það gríðarmiklum 
mótmælum. Á endanum var húsið fært 
um set, múrstein fyrir múrstein. Til 
að gera langa sögu stutta þá var ham-
borgarinn í ristaða brauðinu beinlínis 
guðdómlegur. Þykkur, safaríkur og 
fullur af bragði. Matarblaðamaður fór 
tvisvar á Louis´ Lunch sama daginn. 
Þetta eru hágæða borgarar úr besta 
fáanlega hráefni. Heimsókn á staðinn 
er upplifun – sérstaklega fyrir ham-
borgaranörd eins og undirritaðan. 

Matarblaðamaður heimsótti Louis’ Lunch á dögunum.

Borgarinn er eldaður í sérstökum ofni Brauðið er ekki hefðbundið „ham-
borgarabrauð“. Osti er smurt á brauðið og á borgarann má aðeins setja lauk 
sem steiktur er með borgaranum og sneið af ferskum tómat. Tómatsósa er 
hins vegar stranglega bönnuð.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.



ÍS
LE

N
S

K
A

 /
S

ÍA
 P

E
N

 7
24

88
 0

1.1
5

ID Mesh frá Vitra
Einstakur stóll úr ID Chair Concept línu Vitra,  
hannaður af Antonio Citterio.   

Nú fáanlegur á hreint ótrúlegu verði 

118.467 kr.
Verð áður 148.084 kr. 

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.isHúsgögn

Hæðarstilling
Dýptarstilling setu
Stillanlegur mjóhryggsstuðningur
Samhæfð stilling setu og baks  
– stóllinn fylgir hreyfingum notandans
Mótstöðustilling fyrir mimunandi þyngdir

Fjölstillanlegir 3D armar með snúningi
Mjúk eða hörð hjól
Bólstruð seta og netbak
Þolir 150 kg
5 ára ábyrgð

Meistarastykki
hannað af Antonio Citterio
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92 nemar brautskráðust frá Menntaskólanum í Kópavogi:

Fjölbreytt starf í MK
92 nemendur voru brautskráðir 

frá MK skömu fyrir jól. 42 út-
skrifuðust sem stúdentar, 30 

iðnnemar voru brautskráðir, 11 nemar 
af skrifstofubraut, 6 úr hótelstjórn-
unarnámi og 3 úr meistaranámi mat-
vælagreina. 

Ný skólanámskrá
Í umfjöllun um útskriftina í fréttatil-

kynningu frá skólanum segir að í máli 
Margrétar Friðriksdóttur, skólameist-
ara, við útskriftina hafi komið fram að 
nú sé verið að leggja lokahönd á nýja 
skólanámskrá sem kennsla hefst eftir 
næsta haust. Skólinn hafi „meira frelsi 
í mótun námsbrauta jafnt í bóknámi 
sem verknámi og námstíminn verður 
styttur í 3 ár. Fjögur þróunarverkefni 
eru nú í gangi sem tengjast innleiðingu 

á nýrri skólanámskrá,“ segir í tilkynn-
ingunni. 

Ýmis verkefni
Þar er einnig fjallað um ýmsa viðburði 
hjá skólanum. Umhverfisdagar voru 
haldnir í september þar sem boðið 
var upp á fjölda atburða, fyrirlestra og 
kvikmyndasýninga sem tengdust efni 
vikunnar við miklar vinsældir. Einnig 

að byrjað hafi verið að flokka sorp sem 
sé stórt verkefni í fjölbreyttum skóla. 
Einnig sé skólinn þátttakandi í verk-
efninu „Heilsueflandi framhaldsskóli“. 
Landlæknisembættið stýrir vekefninu. 
Á þessu skólaári sé athyglin á geðrækt 
og að efla starfsanda og stuðla að já-
kvæðum skólabrag. 

Menntaskólinn í Kópavogi tekur nú 
þátt í níu mismunandi erlendum sam-
starfsverkefnum. Þau eru í stærðfræði, 
notkun samfélagsmiðla, sjálfbærni, 
frumkvöðlafræði og um vísindi og 
orku svo nokkuð sé nefnt. 

Góður námsárangur
Fram kemur í fréttatilkynningunni 

að Ólafur Þór Gunnarsson, varafor-
seti bæjarstjórnar Kópavogs, afhenti 
útskriftarnemum viðurkenningar úr 
Viðurkenningarsjóði MK sem bæj-
arstjórn stofnaði 1993. Þrír nemar 
hlutu viðurkenningu að þessu sinni: 
Nýstúdentarnir Friðrik Björn Kjart-
ansson og Ásgeir Ólafsson og ný-
sveinninn Sigurður Ágústsson. 

Rótarýklúbbur Kópavogs veitti 
nýstúdent Friðriki Birni Kjartans-
syni verðlaun fyrir góðan árangur í 
raungreinum og Rótarýklúbburinn 
Borgir í Kópavogi veitti nýsveini 
í matreiðslu, Sigurði Ágústssyni, 
verðlaun fyrir góðan námsárangur 
í iðnnámi.

útskriftarhópurinn allur.

Handhafar viðurkenninga ásamt Ólafi Þór varaforseta bæjarstjórnar og 
Margréti Friðriksdóttur skólameistara.

Margrét Friðriksdóttir ásamt öflugum nemendum.

Gleðilegt nýtt ár og  
þökkum samfylgdina  
á liðnu ári

Sameining sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu: 

„Sveitastelpan segir nei!“
Hugmyndir um sameiningu 

allra sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu voru 

ræddar á opnum fundi í Reykjavík á 
dögunum. Fram kom í máli Hjálmars 
Sveinssonar, formanns skipulagsráðs 
Reykjavíkur og formanns svæðis-
skipulags höfuðborgarsvæðisins, að 
ýmsir kostir gætu fylgt sameiningu. 
Nefndi hann meðal annars samstarf 
um samgöngur og skipulag. 

Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfull-

trúi í Mosfellsbæ og stjórnarformaður 
byggðasamlagsins Strætó, sem Kópa-
vogur á aðild að, taldi hins vegar 
ekki að sameina ætti sveitarfélögin. 
„Sveitastelpan segir nei!“ sagði hún í 
framsögu sinni á fundinum, en hann 
var haldinn á Kjarvalsstöðum. 

Hugmyndir hafa komið fram í 
Kópavogi um að íbúar fái að kjósa 
um hvort bærinn fari í viðræður um 
sameiningu til suðurs. Það hefur ekki 
náð fram að ganga. 



Xtramatt á veggina
Dýpri litir
Einstök þekja og áferð
Þvottheldin

Nýju litirnir fyrir 
2015 eru komnir

Litur ársins 2015

SérEfni ehf Síðumúli 22, 108 Reykjavík. Sími 5170404. www.serefni.is




