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Farsi um spillingu og kynsveltan endurskoðanda í Kópavogi: 

Grunur um fjárdrátt
Leikfélag Kópavogs frumsýnir á 

næstunni „léttgeggjaðan farsa 
sem hefur þann tilgang eingöngu 

að kitla hláturtaugarnar. Þetta gerum 
við meðvitað því við teljum það skyldu 
okkar að bjóða áhorfendum leiklist af 
öllu tagi,“ segir Hörður Sigurðarson, 
formaður Leikfélags Kópavogs í sam-

tali við blaðið. Hörður þýddi verkið og 
leikstýrir því jafnframt. Verkið verður 
frumsýnt síðar í mánuðinum. 

Verkið var fyrst sett upp í Bandaríkj-
unum árið 2006 og hefur síðan þá verið 
sýnt víða um heim en uppsetningin hjá 
Leikfélagi Kópavogs er frumflutningur 
verksins hérlendis. Verkinu er lýst sem 

farsa um spillingu í stjórnkerfi, þar sem 
æðsti stjórnandi liggur undir grun um 
að hafa dregið sér fé. Lögregla leggur 
gildru fyrir hinn spillta, en fljótt kemur 
í ljós að lögreglumennirnir eru kannski 
ekki þeir allra hæfustu og samband 
annars þeirra við kynsveltan endur-
skoðanda einfaldar ekki framvinduna. 
Við þennan farsa bætast svo öryggis-
vörður, illskiljanlegur leiguborðingi, 
fínasta frúin í bænum, og þá er ekki 
von á góðu. 

 Sjá bls. 6

Það var fjölmargt um að vera í bænum á safnanóttinni um síðustu helgi. Hér má sjá skólabörn nota spjaldtölvuapp til að stýra 
vélmenni um bókaþrautabrautina á bókasafninu.  Sjá bls. 4.
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Fyrrverandi framkvæmdastjóri Strætó bs: 

Stjórn og fram-
kvæmdastjóri 
bera ábyrgðina
Það hlýtur að vera verðugt rann-

sóknarverkefni með hvaða hætti 
þáverandi framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins stóð að þessari breytingu, 
hvernig hann hagaði samráði við það 
starfsfólk sem gleggst þekkti til starf-
seminnar og hvort hann hafi farið 
gegn ráðleggingum þeirra.“ Þetta 
segir Ásgeir Eiríksson, sem var fram-
kvæmdastjóri Strætó bs. á árunum 
2001-2007. 

Alvarlegir brestir hafa komið fram í 
ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgar-
svæðinu á fyrstu vikum ársins. Meðal 
annars var ung stúlka læst inni í bíl 
tímunum saman og fatlaður maður var 
skilinn eftir á vitlausum stað. Neyðar-
stjórn hefur nú verið skipuð yfir ver-
kefnið. Stefán Eiríksson, fyrrverandi 
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins 
stýrir henni, 

Hugmyndin með nýju kerfi var 
að bæta þjónustu við farþega, meðal 
annars með því að panta mætti ferðir 
með tveggja klukkustunda fyrirvara, 
en ekki sólarhrings fyrirvara líkt og 
áður. Auk þess var bílafloti í akstrinum 

endurnýjaður, en hann var kominn 
mjög til ára sinna. 

Kópavogur ákvað að taka ekki þátt 
í sameiginlegu útboði á ferðaþjónustu 
fatlaðra ásamt öðrum sveitarfélögum 
á höfuðborgarsvæðinu á sínum tíma. 
Málið hefur hins vegar áhrif á öllu höf-
uðborgarsvæðinu. 

„Það er auðvitað á ábyrgð stjórnar og 
framkvæmdastjóra Strætó bs. hvernig 
að þessari framkvæmd var staðið,“ 
bætir Ásgeir Eiríksson við. 

Strætisvagnar Reykjavíkur og síðar 
Strætó bs. hafa séð um ferðaþjónustu 
fatlaðra í Reykjavík frá því um 1980. 
Í öðrum sveitarfélögum, líkt og hér í 
Kópvogi, hefur akstur byggst á samn-
ingum við verktaka. Nýlega ákveðið að 
sveitarfélögin gerðu þetta öll í samein-
ingu og yrði þjónustan áfram í umsjón 
Strætó, en aksturinn boðinn út. 

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Sandur og salt
Í snjóa og hálkutíð getur verið 

gott að sækja sand og salt, en 
illu heilli hafa margir runnið í 

hálku og sumir brotnað undanfarið. 
Í Kópavogir er að finna 73 saltkistur 
víðsvegar um bæinn. Þar getur fólk 
sótt sér salt. Þá má fá sand við Þjón-
ustumiðstöðina. Það er um að gera að 
nýta sér þetta í hálkutíð, en rétt er að 
minna á að taka þarf með poka eða 
ílát undir saltið og sandinn. Yfirlit yfir 
staðsetningu saltkistnanna er að finna 
á vef bæjarins. 

Hverjir ráða Strætó?
Reykjavík er lang stærsti aðilinn 

að byggðasamlaginu Strætó 
og á um tvo þriðju. Kópa-

vogur er næst stærsti eigandinn. 
Í stjórn Strætó sitja sex fulltrúar, 

einn frá hverju sveitarfélagi. Í stofn-
skrá Strætó bs. segir meðal annars um 
ákvarðanatöku og ábyrgð: 

„Samþykki 3⁄4 hluta atkvæðavægis 
í stjórn, þó aldrei færri en þriggja 

sveitarfélaga, þarf til að þær ákvarð-
anir öðlist gildi, sem varða rekstr-
arkostnaðarskiptingu, meiriháttar 
fjárfestingar, stofnun eða þátttöku í 
dótturfélögum, breytingar á gjaldskrá 
eða breytingar á þjónustustigi. Sama 
gildir um upptöku nýs leiðakerfis, að 
hluta til eða í heild. Hvert einstakt 
sveitarfélag hefur að auki neitunar-
vald […].“

Lækkuðu laun karls frekar en að hækka laun konu: 

Ákvörðun bæjar- 
yfirvalda mótmælt
Stjórn BSRB hefur mótmælt 

þeirri ákvörðun Kópavogs-
bæjar að lækka laun karl-

manns sem hafði hærri laun en kona 
í jafn verðmætu starfi í kjölfar úr-
skurðar kærunefndar jafnréttismála. 
Eygló Harðardóttir, félagsmálaráð-
herra, hefur sömuleiðis gagnrýnt 
ákvörðun bæjarins, eins og fleiri 
og sagt hana ganga gegn anda jafn-
réttislaga. 

BSRB segir að samkvæmt úr-
skurði kærunefndar jafnréttismála 
gerðist Kópavogsbær brotlegur 
við lög með því að greiða konunni 
lægri laun en karlmanninum. „Úr 
því ætlar bæjarfélagið að bæta með 

því að lækka launa karlmannsins 
til jafns við konuna. Þessi afstaða 
Kópavogsbæjar gengur gegn anda 
jafnréttislöggjafarinnar, gengur 
þvert á niðurstöðu kærunefndar 
jafnréttismála og er til þess fallin 
að letja fólk til að sækja rétt sinn. ·“

Kópavogur hafi hér sett fordæmi 
og komi áleiðis þeim skilaboðum 
að sæki fólk rétt sinn til jafnra launa 
og niðurstaðan verði þeim í vil, þá 
verði brugðist við því með því að 
lækka laun þeirra sem sinna samb-
ærilegum störfum. „Þetta er alveg 
ný nálgun til þess að vinna bug á 
því alvarlega vandamáli sem kyn-
bundinn launamunur er og er ekki 

til þess fallin að árangur náist við að 
uppræta vandann.“

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
hefur hins vegar varið ákvörðun 
bæjarins í fjölmiðlun og undir mál-
flutning hans hefur tekið Halldór 
Halldórsson, formaður Samtaka 
Sveitarfélaga. 

Stjórn BSRB krefst þess hins vegar 
að Kópavogsbær dragi ákvörðun 
sína til baka „enda vandséð að 
lækkun launa með þessum hætti 
sé lögmæt. Jafnframt krefst stjórn 
BSRB þess að Kópavogsbær haldi 
launum karlmannsins óbreyttum frá 
því sem áður var og greiði konunni 
laun til jafns við hann. Þannig getur 
Kópavogsbær sýnt í verki að bæjar-
félagið vinni af heilum hug að því að 
uppræta kynbundinn launamun í 
stað þess að beita fólk valdníðslu ef 
það leitar sjálfssagðra réttinda sinna 
til jafnra launa fyrir jafn verðmæt 
störf,“ segir í ályktun stjórnar BSRB.

Samið um íþróttamiðstöð ásamt GKG og Garðabæ: 

Kópavogur leggur 
til 220 milljónir
Stefnt er að því að framkvæmdir 

við nýja íþróttamiðstöð Golf-
klúbbs Kópavogs og Garðabæjar, 

GKG, hefjist í þessum mánuði og að 
miðstöðin verði risin að ári. Fram-
kvæmdir eiga að kosta 660 milljónir 
króna. Kópavogur greiðir þriðjung af 
því. Garðabær annan þriðjung og svo 
Golfklúbburinn. 

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
Kópavogs, Guðmundur Oddsson 
formaður GKG og Gunnar Einars-
son bæjarstjóri Garðabæjar undirrit-
uðu samstarfssamning um byggingu 
Íþróttamiðstöðvarinnar á dögunum, en 
hann var undirritaður í bæjarstjórnar-
sal Kópavogs. Þar var síðar samþykkt 
með afbrigðum að taka samstarfs-
samninginn á dagskrá bæjarstjórnar, 
þar sem hann var á þriðjudag, sam-
þykktur með 11 samhljóða atkvæðum. 

Yfirlýsing í fyrra
„Við skrifuðum undir viljayfirlýsingu 
í mars í fyrra og ánægjulegt er að nú 
tæpu ári síðar hafi samningur verið 
undirritaður sem gerir GKG kleyft að 
hefja framkvæmdir við íþróttamið-
stöðina sem mun vafalítið efla golfí-
þróttina. Áhersla klúbbsins á barna- 
og unglingastarf er mjög jákvæð og 
eflaust mun aðstaðan í nýju húsi verða 
enn betur til þess fallin fjölga iðk-
endum á öllum aldri,“ segir Ármann 
Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs, í 
fréttatilkynningu um samninginn á 
vef bæjarins. 

Annar stærsti 
GKG er annar stærsti golfklúbbur 
landssins . Í klúbbnum eru nú um 
2.000 félagar, 338 af þeim eru börn og 
unglingar undir 15 ára aldri. Að auki 
eru 67 iðkendur á aldrinum 16 til 18 
ára og um 470 krakkar fara á golfleikja-
námskeið GKG segir í tilkynningunni. 
Upp undir 900 börn og unglingar sækja 
því til GKG árlega

Eftir að gerð var þarfagreining fyrir 
golfklúbbinn, segir í tilkynningunni, 
var ákveðið að best væri að sameina 
innanhúsæfingaraðstöðu og félagsað-
stöðu og reisa íþróttamiðstöð í stað 
hefðbundins klúbbhúss. Búið er að 
teikna drög að Íþróttamiðstöðinni. 
Helgi Már Halldórsson sá um það. 

„Þörf GKG fyrir nýtt húsnæði fyrir 
æfingar- og félagsaðstöðu er brýn og 
því ánægjulegt að nú hafi verið gengið 
frá samningum og að við getum haf-
ist handa. Íþróttamiðstöðin mun gera 
okkur kleyft að efla starfið okkar og 
fjölga félögum í GKG, ” ef haft eftir 
Guðmundi Oddssyni, formanni GKG 
í sömu tilkynningu. 

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, Guðmundur Oddsson, formaður 
GKG og Gunnar einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar við undirritun samnings 
vegna Íþróttamiðstöðvar GKG.

Ásgeir eiríksson.

Klakinn er varasamur og gott að sækja sand og salt í svona tíð.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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Byggjum yfir Reykjanesbrautina
Við eigum gríðarlega mörg 

tækifæri þegar kemur að 
skipulagi Kópavogs. Fáir 

hlutir í skipulagsmálum eru óum-
deildir en mikilvægast er að hafa skýra 
framtíðarsýn - að við höldum áfram 
að berjast fyrir framförum í bænum 
okkur. Smárinn er miðpunktur höfuð-
borgarsvæðisins og í raun má segja að 
Kópavogur sé hitapottur landsins - á 
þessu svæði fer fram mesta verslun 
á landinu auk þess sem miðja höf-

uðborgarsvæðisins er óumdeilanlega 
hér. 

Nú liggur fyrir skipulag Glaðheima- 
og Smárasvæðisins sem verður eitt 
mesta vaxtarsvæði okkar Kópavogsbúa 
á næstu árum. Í dag sker Reykjanes-
brautin þessi framtíðarhverfi okkar 
í sundur með stóru svöðusári. Ég vil 
að bæjaryfirvöld hlutist til um að 
Reykjanesbrautin verði lækkuð við 
Smáralind og að hringtorginu við 
Garðabæ. Þannig gefst okkur tækifæri 

til að sameina svæðin og mynda þannig 
íbúabyggð með almenningsgarði, 
verslun og þjónustu. Hér er ekki verið 
að finna upp hjólið. Það var gæfuspor 
þegar byggt var yfir Kópavogsgjána 
og þannig tengdur saman austur- og 
vesturbæinn. Þessa hugmynd hefur 
Kristinn Dagur Gissurarson, fyrr-
verandi formaður Skipulagsnefndar 

Kópavogs, oft viðrað og veit ég að fleiri 
Kópavogsbúar eru honum sammála 
um mikilvægi málsins. 

Þetta svæði verður í framtíðinni 
eitt hið eftirsóknarverðasta á landinu 
öllu. Við eigum því að fara fram á 
það við samgönguyfirvöld að þessi 
framkvæmd verði kláruð hið fyrsta. 
Semja þarf við ríkið um aðkomu að 

þessari framkvæmd. Að sjálfsögðu 
munum við eitthvað þurfa að leggja 
með þessari framkvæmd en jafnframt 
mun byggingarland myndast samhliða 
sem mun skapa tekjumöguleika. Með 
þessari framkvæmd munum við styrkja 
Kópavog enn frekar sem miðstöð 
mannlífs, verslunar og þjónustu fyrir 
landið allt. 
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Það getur verið svo gaman að lifa. Stundum er mótbyr, en við sem 
búum hér uppi á Íslandi erum flest ákaflega heppin, svona í samhengi 
heimsins alls. Við eigum margar gersemar, þótt við veltum því ekki 

endilega fyrir okkar á hverjum degi.

Mikilvægt dæmi um þessar gersemar er allt það gríðarmikla og mikilvæga 
menningarstarf sem fer fram á hverjum einasta degi um allan bæinn og 
raunar allt okkar samfélag. Það er á engan hallað þegar sérstaklega eru 
nefnd Bókasafn Kópavogs, Salurinn, Gerðarsafn, að ekki sé talað um Nátt-
úrufræðistofuna. 

Á safnanóttinni sem haldin var um síðustu helgi voru dyrnar opnaðar fram 
á kvöld og öllum boðið í heimsókn. Þetta er frábært framtak sem ekki að-
eins skapar líf og fjör, heldur líka samkennd og tilfinningu fyrir öllu þessu 
mikilvæga starfi. 

Svo er ekki síður mikilvægt og skemmtilegt að njóta menningarinnar í 
hversdeginum, jafnvel þótt við kveikjum bara á útvarpinu.

Menning og menningarstarf er líka áberandi í blaðinu núna. Matur er líka 
menning. Það er líka Þorrablót og þjóðmenning. Við fjöllum líka sérstak-
lega um starfið hjá Leikfélagi Kópavogs og væntanlega frumsýningu, svo 
nokkuð sé nefnt. 

Menningin er allt í kringum okkur og líka hjá okkur sjálfum. Við erum flest 
svo lánsöm að geta notið starfa myndlistarfólks, rithöfunda, tónlistarfólks, 
hönnuða, leikara og leikstjóra, prjónafólks, sagnfræðinga og sérfræðinga 
og alls konar fólks sem leggur sig fram um að auðga tilveruna með list sinni 
og fræðum, alla daga ársins. Takk fyrir það.

Ingimar Karl Helgason

Lifandi samfélag

LEIÐARI

Fjölbreytt og fjörugt á Safnanótt
Safnanótt í Kópavogi hefur sjaldan 
ef nokkurn tímann verið eins fjöl-
breytt og áhugaverð og hún var í 
ár. Fjölbreytt dagskrá fór fram í 
menningarhúsum bæjarins á föstu-
daginn var. Gestir streymdu meðal 
annars í Salinn, Gerðarsafn, Nátt-
úrufræðistofuna og á Bókasafnið, 
eins og sjá mér hér á myndunum, 
en dagskrá safnanætur var einnig 
víðar í bænum.

Strákarnir okkar eru ekki peð 
á taflborði stjórnmálanna
Get ekki stillt mig um að leggja 

orð í belg umræðunnar um 
handbolta og þjóðir sem eru 

og hafa haldið stórmót í íþróttum. 
Ákveðin hræsni er fólgin í því 

þegar þjóðir neita íþróttamönnum 
sem unnið hafa sér rétt til þátttöku 
á Ólympíuleikum eða öðrum stór-
mótum, v. þ. a. landið sem heldur 
mótið hefur brotið af sér á alþjóða-
vettvangi, eins og gerðist 1980, þegar 
handboltastrákarnir okkar fengu ekki 
að fara til Moskvu. Rússar höfðu árið 
áður ráðist inn í Afganistan, sem er í 
raun óverjandi og skal skýrt tekið fram 
að hernaður hver sem í hlut á er óaf-
sakanlegur. Bandaríkjamenn mættu 
ekki heldur, ásamt fleiri þjóðum sem 
notuðu íþróttamennina til að vekja 
athygli á andúð sinni, aðrar þjóðir eins 
og Bretar leyfðu íþróttamönnum sínum 
að taka þátt á eigin vegum. Við sendum 
níu þátttakendur á sumarólympíuleik-
ana 1980 í Moskvu enda þóttu sumir 
þeirra sigurstranglegir í sínum greinum 
og skv. Wikipedia þá bauðst Íslenska 
handknattleiksliðinu að keppa á 
leikunum, sem einni af varaþjóðum 
mótsins, en tilboðið var afþakkað 
í virðingarskyni við þær þjóðir sem 
kusu að sniðganga leikana og vegna 
mikils kostnaðar. Nú hefði maður kosið 
að búa í friðsömum heimi þessi 35 ár 

sem liðin eru og að engin þjóð hefði 
ráðist á aðra, en sú er ekki raunin. Nýð-
ingsskap gagnvart þeim sem byggja 
upp íþróttamannvirki á ekki að líða 
og peningaaustur til íþróttamanna af 
þeirri stærðargráðu sem nú tíðkast, á 
ekki að umbera. Spurning er því hvaða 
þjóðir í heiminum uppfylla þær kröfur 
sem nú virðast gerðar til mannvirkja, 
aðbúnaðar og hreinnar samvisku gagn-
vart mannréttindabrotum í veröldinni 
geta talist færar um að halda þessi 
heimsmót? Þær tvær þjóðir sem hér 
eru nefndar voru ekki færar um það, 
samkvæmt umræðunni sem spunn-
ist hefur og spannst á sínum tíma 
um mótið í Moskvu, sem ég upplifði 
og saknaði svo sannarlega strákanna 
okkar. 

Tókum við ekki þátt í HM í Kadar 
núna, vegna ástands sem skapast hafði 
í stjórnmálaheiminum? Á heima-
síðu RUV 13. nóvember má lesa að 
Sameinuðu arabísku furstadæmin og 
reyndar einnig Sádí-Arabía, Óman 
og Kúveit, hafi ákeðið í mars að kalla 
sendiherra sína heim frá Katar vegna 
framferðis þeirra í þessum heimshluta 
einnig að Í Gulf daily news sé haft 
eftir ónafngreindum heimildarmanni 
í handknattleikssambandi Barein að 
ástæðan sé pólitísk spenna og sérstak-
lega stuðningur Katar við Múslimska 

bræðralagið í Egyptalandi. Í Press-
unni segir 8. nóvember s.l. að Barein 
og Sameinuðu arabísku furstadæmin 
eigi í pólitískum deilum við Katar og af 
þeim sökum hafa forráðamenn hand-
knattleikssambands Barein ákveðið að 
senda ekki landslið sitt á HM. STRÁK-
ARNIR OKKAR eiga ekki að vera peð 
á taflborði stjórnmálanna, þeir eiga að 
fá tækifæri til þess að taka þátt í al-
þjóðlegum mótum vegna eigin verð-
leika, en ekki eftir því hvernig vindar 
blása í heima stjórnmálanna hverju 
sinni. Minnumst þess að hlé var gert á 
öllum styrjöldum í Grikklandi til forna 
mánuðinn sem Olympíuleikarnir fóru 
fram, það er hinn sanni upprunanlegi 
íþróttaandi. 

Höfundur er
J. Bryndís Helgadóttir,

framhaldsskólakennari

Höfundur er
Birkir Jón Jónsson, oddviti  

Framsóknarflokksins í Kópavogi
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Hláturinn hollur fyrir líkama og sál
„Það sem hefur einkennt starfsemi Leikfélags Kópavogs undanfarin ár er 
mikil fjölbreytni í verkefnavali. Á síðasta ári settum við upp Þrjár systur 
eftir Anton Tsjechov sem er mikið og flókið drama. Í haust sýndum við svo 
Elskhugann eftir Harold Pinter og eflaust finnst einhverjum þessi tvo verk 
vera í þyngri kantinum. Að þessu sinni færum við okkur eins langt og við 
komumst á hinn endann á skalanum og setjum upp léttgeggjaðan farsa 
sem hefur þann tilgang eingöngu að kitla hláturtaugarnar. Þetta gerum 
við meðvitað því við teljum það skyldu okkar að bjóða áhorfendum leiklist 
af öllu tagi,“ segir Hörður Sigurðarson, formaður Leikfélags Kópavogs sem 
einnig er þýðandi og leikstjóri verksins „Óþarfa offarsi“ eftir Paul Slade 
Smith sem leikfélagið frumsýnir laugardaginn 21. febrúar. 

Spilling, leigumorðingi og 
kynsveltur endurskoðandi
Verkið var fyrst sett upp í Bandaríkj-
unum árið 2006 og hefur síðan þá verið 
sýnt víða um heim en uppsetningin hjá 
Leikfélagi Kópavogs er frumflutningur 
á Íslandi. Í kynningartexta verksins 
kemur fram að um er að ræða átta 
hurða farsa um spillingu í stjórn-

kerfinu þar sem borgarstjóri liggur 
undir grun um fjárdrátt. Lögreglan 
undirbýr gildru á móteli til að standa 
spilltan borgarstjóra að verki. Fljótt 
kemur í ljós að lögreglumennirnir 
tveir eru kannski ekki þeir allra hæf-
ustu og samband annars þeirra við 
kynsveltan endurskoðanda í næsta 
herbergi einfaldar ekki framvinduna. 

Þegar við þetta bætast svo óöruggur 
öryggisvörður úr Ráðhúsinu, illskilj-
anlegur leigumorðingi og elskuleg 
borgarstjórafrú er ekki von á góðu. 

Sjö leikarar taka þátt í sýningunni, 
þau Arnfinnur Daníelsson, Anna Mar-
grét Pálsdóttir, Erna Björk H. Einars-
dóttir, Guðmundur L. Þorvaldsson, 
Helga Björk Pálsdóttir, Héðinn Svein-
björnsson og Stefán Bjarnarson. Isaks-
son og Falck sjá um leikmynd, Skúli 
Rúnar Hilmarsson lýsingu, Dýrleif 
Jónsdóttir búninga og Fjölnir Gísla-
son tæknimál auk þess sem fjölmargir 
aðrir hafa lagt hönd á plóg. 

Ofsahlátur eða  
vandræðilegheit
Aðspurður hvað það sé við leikformið 
farsa sem höfðar til svo breiðs aldurs-
hóps stendur ekki á svari hjá Herði. 
„Það er gaman að hlægja, það er bara 
svo einfalt. Hlátur er hollur líkamlega 
og andlega eins og rannsóknir hafa 
sýnt fram á.“ Hann segir þó ekkert 
sjálfgefið að fólk hlæi að försum. Upp-
setningin og leikurinn kalli á mikla 
tækni, bæði hjá leikurum og leikstjóra. 
„Tempó, hraði, tímasetningar, þagnir, 
viðbrögð, pásur o.s.frv. skipta öllu 
máli. Sekúndubrot getur skilið á milli 
ofsahláturs og vandræðalegrar þagnar. 
Það er stóra áskorunin fyrir hóp sem 
setur upp farsa.“

Markmiðið að skemmta
Hörður segir hvert leikverk hafa sinn 
persónuleika og þarfirnar því eins 
mismunandi og verkin eru mörg 

þegar kemur að æfingaferlinu þótt 
ákveðinn grunnur sameini upp-
setningu allra leikverka sama hvers 
kyns þau eru. Hann bætir við að þó 
lúti farsar ákveðnum lögmálum þar 
sem meira er lagt upp úr tempói og 
tímasetningum en minni áhersla sé 
lögð á t.d. dýpt í persónusköpun. Í 
eðli sínu búi farsinn ekki yfir mik-
illi dýpt, markmið hans sé fyrst og 
fremst að skemmta áhorfandanum, 
koma honum á óvart með fyndnum 
texta og fáránlegum kringumstæðum. 
„Einhver sagði einhverntíman um 
farsa að þeir sýndu venjulegt fólk í 
óvenjulegum aðstæðum og ég held 
að í meginatriðum nái það vel utan 
um fyrirbærið. Það eru þó líka fremur 

óvenjulegar persónur sem slæðast með 
í flestum þeirra, t.d. í okkar uppsetn-
ingu á Óþarfa offarsa.“

Snúið að þýða orðaleiki
Það getur stundum verið snúið að 
koma orðaleikjum til skila svo vel fari 
að sögn Harðar sem segir það þó yfir-
leitt ganga vel enda sé íslenskan ríkt og 
kjarnyrt tungumál. „Óþarfa offarsi er 
hinsvegar langsnúnasta þýðingarverk-
efni mitt um ævina. Þeir sem koma að 
sjá sýninguna skilja væntanlega hvað 
ég á við með því. Ég vil ekki upplýsa 
hversvegna því það er hluti af því 
óvænta í sýningunni.“

Stefnt er að því að sýna átta sinnum 
í Leikhúsi Leikfélagsins að Funalind 2. 

MENNING
Hildur  

Björgvinsdóttir

Hörður Sigurðsson segir að hlátur sé hollur, jafnt líkamlega sem andlega.

Hér má sjá nokkrar myndir úr æfingum á verkinu. Ljóst er að margt einkennilegt á sér stað í þessum bráðfyndna farsa sem verður frumsýndur á næstunni.



VIRKAR
fyrir mig

Snjólaug Ólafsdóttir

*Ritrýndar rannsóknir.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Doktor í umhverfisverkfræði

Rannsóknir sýna að Spirulina BLUE nærir getu 
tauga og líkama til að starfa eðlilega þrátt fyrir 
mikið streituálag*. Eflir minni, einbeitingu, andlegt 
jafnvægi og vellíðan. Gefur mikla orku, eykur virkni 
mikilvægra ensíma og styrkir ónæmiskerfið.

„Ég byrjaði að nota Spirulina BLUE 
þegar ég var í krefjandi doktorsnámi. 
Ég fann strax að orkan jókst og varð 
jafnari yfir daginn. Einbeitingarskortur 
síðdegis hvarf og þar með jukust 
afköstin og úthaldið. 

Þrátt fyrir aukna orku kom það hvorki 
niður á svefni né hvíld. Ég finn mikinn 
mun bæði í starfi og daglegu lífi og hef 
því haldið áfram að taka Lifestream 
Spirulina BLUE.“

Einbeiting & vellíðan

Álag og streita



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt

Umslag | Lágmúli 5 | Reykjavík | Sími 533 5252 | umslag@umslag.is
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Hættum að vera svona sæt
Sú ágæta vísa verður líklega seint kveðin of oft að hreinn íslenskur matur er 
það allra besta sem við getum látið ofan í okkur. Það er auðvitað staðreynd 
að nánast hvergi á byggðu bóli er notað jafn lítið af eituefnum í landbúnaði 
og hér. Lyfjagjöf er í algjöru lágmarki og minni en þekkist annars staðar í 
þróuðum löndum og ekki þarf að fjölyrða um fiskinn sem við getum sótt 
í ískalt Atlantshafið allt í kringum okkur. En við erum samt allt of sæt. 

Óhreinn matur
Mikið af þeim mat sem við borðum 
er eitthvað unninn áður en hann 
kemur inn í eldhúsið til okkar. Við 
þekkjum öll, annað hvort af eigin raun 
eða frásögnum annarra að kjúklingur, 
kjöt og fiskur getur verið uppfullur af 
alls kyns aukaefnum. Soja- eða kar-
töflumjöl, litarefni, hvíttunarefni og 
vatn eru meðal þess sem við borgum 
gjarna fyrir þegar við veljum eitthvað 
úr kjötkælinum. Það eru líka alls kyns 
skringileg efni í matnum okkar sem 
við kunnum engin skil á. Ef pakkn-
ingarnar segja okkur eitthvað, er það 

gjarnan flókið og innskiljanlegt fyrir 
venjulegt fólk. 

Sæta í dulargervi
Svo er það blessaður sykurinn. Hann er 
bókstaflega alls staðar, ekki síst þar sem 
við eigum ekki von á honum. Til dæmis 
er víða settur sykur út í hrísgrjónin í 
sushiinu á veitingastöðum. Vissuð þið 
það? Svo er það allt morgunkornið sem 
oftar en ekki er auglýst sem gegngóð 
hollusta, en er í raun fullt af sykri. Sumt 
stenst auðvitað væntingar og við vitum 
líka um að Cocoa Puffs er sykrað. En 
hitt er nýtt fyrir mörgum að það er 

sykur í Cheeriosi, gamla góða korn-
flexinu frá Kelloggs´s og líka í því sem 
heitir Fitness og Special K. . . . og á að 
heita hollustu morgunkorn. Þetta má 
meðal annars lesa um á nýrri vefsíðu 
sem landlæknir var að opna – sykur-
magn.is. 

Sykurlaus kjúklingur
Að mati undirritaðs er ekki sérstök 
ástæða til að fara yfir það hér hversu 
gríðarlegt magn af sykri er í flestu sæl-
gæti, gosi og öllu hinu sem fellur undir 
nammi flokkinn. Þessar vörur eru ekki 
endilega vandamálið, því við vitum að 
þær eru óhollar. Svo er það bara okkar 
að velja og hafna. Það er hins vegar allt 
hitt sem við höfum á tilfinningunni að 
sé hollt – en er það ekki – sem er vanda-
málið. Matarblaðamaður hlustaði í vik-
unni á raunarsögu vinar síns sem hafði 
ekið búð úr búð til að leita að kjúklingi 

sem ekki var búið að sykra í drep. Það 
var hins vegar meira en að segja það að 
finna sykurlausan kjúkling!

Sorglega sætt
Þetta er þeim mun sorglegra í ljósi þess 
að bændur og búalið leggja sig í líma 
við að framleiða handa okkur hollar 
og góðar landbúnaðarvörur. Lamba-
kjötið okkar er það besta í Evrópu sam-
kvæmt alþjóðlegum blindprófunum og 
íslenska kúamjólkin með þeirri nær-
ingarmestu í heimi. En af hverju er þá 
svona erfitt að finna hreinar afurðir í 
sumum flokkum. Matarblaðamaður 

skoðaði sig nýlega um í mjólkurkæli. 
Jú, þar var vissulega að finna sykur-
lausar afurðir, en þær voru fáar og 
það fór ekkert sérstaklega mikið fyrir 
þeim. Svo er hitt, að stundum setja 
menn sykur í öðru formi en hvítu út 
í vörur, t.d. agavesýróp. Það er hins 
vegar auðvitað líka sykur. Svo ekki sé 
nú minnst á sætuefnin. 

Sykursull í skrípódollum
Hjá Mjólkursamsölunni hafa menn 
gjarnan svarað gagnrýni á sykraðar 
mjókurvörur eitthvað á þá leið að þetta 
sé það sem markaðurin vill. Sykraða 

Auglýsingasíminn er 578 1190

Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Heimilisiðnaðarfélag Íslands

.
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Flest stéttarfélög styrkja félaga sína til  
þátttöku í námskeiðum okkar

Verslun 
Mikið úrval af íslensku prjónabandi, 

 lopa, prjónum, prjónabókum,   
og öðrum blöðum.

Efni og önnur tillegg fyrir  
 þjóðbúningasaum og jurtalitun.

Verið velkomin.
opið alla daga kl. 12-18

Heimilisiðnaðarskólinn
Þjóðbúningasaumur

Prjón 
Hekl 

Baldýring 
Útsaumur 
Orkering 

Knipl 
Jurtalitun 
Tóvinna 
Víravirki 
Vefnaður 

Leðursaumur
Tálgun

og margt fleira

Að hætta á hnefanum
Hætti fólk skyndilega að borða sykur 
eru líkamleg áhrif merkjanleg á ör-
fáum klukkustundum. Helst má líkja 
þessu afeitrun eða það að hætta að 
reykja. Algengast er að fólk getur 
orðið órólegt, pirrað og fundið fyrir 
nánast óstjórnlegri löngun í sætindi. 
Sú löngun hverfur ekki fyrr en einni 
til tveimur vikum eftir að sykurátinu 
er hætt. Flestar hliðarverkanirnar eru 
hins vegar jákvæðar. Eftir nokkrar 
sólarhringa í sykurleysi finna flestir 
fyrir aukinni orku og læknavísindin 
segja okkur að ónæmiskerfið styrkist 
mikið á stuttum tíma. Blóðið verður 
hreinna og hætta á hjártasjúkdómum 
minnkar. Fólk sefur líka betur á nótt-
unni. 

Foringi hinna sykurlausu
Að öðrum ólöstuðum er Gunnar Már 
Sigfússon í hópi þeirra Íslendinga 
sem hefur hvað mest áhrif á matar-
ræði þjóðarinnar þessa daganna. 
Hann hefur verið í broddi þeirrar 
hreyfingar sem tekið hefur upp lág-
kolvetna mataræði – og raunar lífsstíl 
- og gefið út hverja metsölubókina á 
fætur annarri um hvernig fólk getur 
snúið við blaðinu og öðlast betri 
heilsu og bjartara útlit með því að 
segja kolvetnunum stríð á hendur. 
Sú hreyfing er svo öflug að hún hefur 
orðið merkjanleg áhrif á hagtölur. 
Stór aukin sala á fituríkum mjólk-
urafurðum hefur stóraukist svo nú 
setja bændur allar kvígur á og færri 
fara í sláturhús. Þetta hefur svo aftur 
valdið kjötskorti á tímabilum. 

Bjartari tíð 
Nú hefur Gunnar Már sagt sykrinum 
stríð á hendur. Hann hvetur fólk til 
þess að hætta með öllu að borða 
sykur. Hann hefur gefið út bók um 
það hvernig maður getur slitið sig 

frá sykrinum á sex vikum, heldur 
námskeið o.s.frv. Svo virðist sem 
þúsundir hafi hlýtt kallinu. Á fimmta 
þúsund hefur smellt læki á fésbók-
arsíðu átaksins og fjöldi skráð sig til 
leiks á vefsíðunni. Við Íslendingar 
erum í hópi þierra þjóða heims sem 
borðum mestan sykur allra. Það 
verður spennandi að sjá hvort áhrifa 
Gunnars Márs og hans sykurlausu 
fylgismanna muni gæti í sykur-hag-
tölum á næstu misserum. Ætli þeim 
takist, í samvinu við landlækni og 
fleiri – að kenna okkur Íslendingum 
umgangast sykur. 

MATARSÍÐA SVAVARS
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jógúrtin seljist einfaldlega betur en það 
sem er ómengað. Þetta er án efa rétt hjá 
þeim MS-mönnum. Sem setur okkur 
öll í klemmu, ekki síst kúabændurna 
sem eiga fyrirtækið. Matarblaðamaður 
hefur rætt þessi mál við þá nokkra. 
Þeir eru flestir pirraðir yfir því að há-
gæða mjólkin sem þeir senda frá sér 
verði að hluta að „sykursulli í skrípó-
dollum sem börnin geta ekki staðist“ 
eins og ónefndur bóndi orðaði það 
svo skemmtilega í einkasamtali á 
dögunum. En þetta er það sem selst, 
eins og MS bendir á, og við það situr. 

Þetta viljum við
En það er ekki að ástæðulausu að 
sykruðu vörurnar seljast meira en 
hinar. Ástæðurnar eru einkum tvær. 
Í fyrsta lagi erum við þannig víruð að 

við erum æst í sykur. Þegar forfeður 
okkar sveifluðu sér í trjánum í Afríku 
fyrir margt löngu var allt hið litríka og 
sæta um leið hollt og gott. Við erum 
semsagt innstillt frá náttúrunnar hendi 
til að borða sæta ávexti, en sælgætið og 
sykraði maturinn uppfyllir að nokkru 
þessa meðfæddu og frumstæðu þörf. 
En þetta er auðvitað eins og að fylla 
bensíntakninn á bílnum með vatni. 
Mælirinn mun stíga og sýna að taknur-
inn sé fullur, en það er hætt við því 
að mótorin hiksti, ef hann þá yfirleitt 
sýnir einhvert lífsmark. En það er 
rétt að halda því til haga að auðvitað 
þurfum við dálítinn sykur . . . en bara 
ekki svona rosalega mikið af honum. 
Að öllu jöfnu fáum við nóg af náttúru-
legum sykri ef við borðum hollan og 
fjölbreyttan mat. 

Þetta lærum við
En aftur að mjólkurvörunum. Þær 
eru almennt séð hollar og góðar fyrir 
okkur, að frátöldum sykrinum. Hrá-
efnið er gott en það er hins vegar alveg 
rétt að það selst miklu meira af þessu 
sykraða. Önnur ástæðan er auðvitað 
afríski arfurinn. Hin stóra ástæðan er 
sú að það er búið að kenna okkur að 
mjólkurvörur eigi að vera sykraðar. 
Bláberjaskyr eða jarðaberjajógúrt 
á að vera á bragðið eins og eitthvað 
sem er með sjö sykurmolum í – finnst 
okkur. Þannig er það og þannig hefur 
það verið lengi. Við þetta alast börnin 
okkar upp og svona á þetta að vera 
á bragðið! Þess vegna kaupum við 
sykraðar mjólkurvörur. Þetta er það 
sem við erum alin upp við og viljum 
sem neytendur, rétt eins og þeir hjá 
MS segja. 

Við berum öll ábyrgð
En það liggur auðvitað í augum uppi 
að við verðum að breyta þessu. Það 
er auðvitað út í hött að við eigum 
heimsmetið í sykurneyslu miðað við 
höfðatölu! Við foreldrar og neytendur 
berum ábyrgð og líka matvælafram-
leiðslufyrirtækin. Í ljósi rekstrar-
forms, sögunnar og yfirgnæfandi 
marðsstöðu, ber Mjólkursamsalan 
líka alveg sérstaka siðferðislega 
ábyrgð í þessu máli. En það er 
kannski ekki rétta lausnin að skikka 

alla til að hætta á hnefanum eins og 
sagt, með því að taka burtu allan syk-
urinn með einu pennastriki. En það er 
til lausn á þessari klemmu. Hér er mín 
tillaga. Kannski má gera þetta smátt 
og smátt. Mjólkursamsalan, sem gert 
hefur margt gott fyrir íslenskt samfé-
lag, ætti að taka höndum saman við 
t.d. lLandlækni, okkur neytendur og 
alla aðra sem vilja vera með . . . og 
breyta um taktík. 

Afeitrum okkur
Hvernig væri að setja sér það 

markmið að gera allar mjólkurvörur 
sykurlausar á tíu árum. T.d. þannig að 
dregið verði úr sykurmagni í hænu-
skrefum. Þannig yrðu þá „bara“ 6,3 
sykurmolar í bláberjaskyrdollunni að 
ári - í stað 7 eins og nú er. Það mætti 
jafnvel deila þessu enn frekar niður 
og draga örlítið úr sykurmagninu í 
hverri einustu framleiðslu næstu tíu 
ár. Bara um brot úr prósenti í hverri 
lögun. Þannig yrðum við og börnin 
okkar smám saman vanin af sykrinum 
án þess að við tækjum eftir því. Ef 
Mjólkursamsalan gengi á undan með 
góðu fordæmi er líklegt að hægt væri 
að fá fleiri matvælaframleiðndur með. 
Sykurlaus kjúklingur á ekki að vera 
vandfengin lúxusvara og undantekn-
ing - heldur regla. Svo borða bara þau 
okkar sem vilja karamellur, súkkulaði 
og annað sykurmikið góðgæti þegar 
það á við – með fullri meðvitund.

svavar@islenskurmatur.is

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

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan og 

Opel ef spíss slitnar.
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Fjölmenni á þorrablóti
Íbúar á Hrafnistu í Kópavogi héldu 

á dögunum veglegt þorrablót. 
Hópurinn kom saman í hádeginu 

á bóndadag og naut súrmetisins og 
annarra kræsinga. Margrét Grétars-
dóttir söngkona og Kjartan Ólafsson 

lék á gítar. Fólk skemmti sér hið besta, 
er blaðinu sagt, líka kötturinn Tinna 
sem tók þátt í veislunni. 
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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Frumsýning 21. febrúar

�mmtudagur
5, febrúar Uppselt

föstudagur
13. febrúar  örfáir miðar

Fjölskyldufarsi ársins  Guðni Gíslason FP

 Frosti Harmageddon

föstudagur 13. febrúar 
örfáir miðar

sunnudagur 22. febrúar

Frístundastyrkur um netið
Frístundastyrkjum til barna í 

Kópavogi er nú ráðstafað I 
gegnum netið. Greint er frá 

þessu á vef bæjarins. Þar segir þar 
einnig að ekki sé lengur tekið við 
kvittunum fyrir frístundagreiðslur í 
þjónustuver Kópavogsbæjar. 

Í ár eiga börn á aldrinum 5-18 ára 
rétt á 30 þúsund króna frístundastyrk. 

Foreldrar og forráðamenn barna sem 
eiga lögheimili í Kópavogi geta fengið 
styrkinn. Heimilt er að ráðstafa frí-
stundastyrknum hvenær sem er á 
árinu óháð fjölda greina/námskeiða. 
Ekki er hins vegar hægt að flytja styrk 
milli ára. Lesa má frekar um frístunda-
styrkinn á vef bæjarins: www.kopa-
vogur.is.

Viðurkenning menntamálaráðuneytisins: 

Orðsporið
til Kópavogs
Kópavogsbær fékk Orðsporið 

2015 fyrir aðgerðir til að 
fjölga leikskólakennurum á 

leikskólum bæjarins. Orðsporið eru 
hvatningarverðlaun sem veitt eru 
þeim sem þykir hafa skarað fram 
úr í að efla orðspor leikskólastarfs í 
landinu og hafa unnið ötullega í þágu 
leikskólastarfs og leikskólabarna. Auk 
Kópavogs fékk sveitarfélagið Ölfuss 
viðurkenningu. Greint er frá þessu í 
fréttatilkynningum á vef Kópavogs-
bæjar og mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins. 

Illugi Gunnarsson mennta- og 
menningarmálaráðherra afhenti 
viðurkenningarnar við athöfn sem 
haldin var í Björnslundi leikskólans 
Rauðhóls í Norðlingaholti í Reykjavík 
á dögunum. 

Fyrir hönd Kópavogs tóku þau 
Sesselja Hauksdóttir leikskólafulltrúi 
og Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
við viðurkenningunni. Gunnsteinn 
Ómarsson bæjarstjóri og G. Ásgerður 
Eiríksdóttir leikskólastjóri tóku við 
Orðsporinu af hálfu Sveitarfélagsins 
Ölfuss. 

Ákveðið var á síðasta ári að Orð-
sporið 2015 færi til sveitarfélags eða 
rekstraraðila sem þætti hafa skarað 
fram úr í hækka menntunarstig 

starfsmanna og eða fjölga leikskóla-
kennurum, segir í tilkynningu. 

Í rökstuðningi valnefndar um Orð-
sporið 2015 segir að bæði sveitarfé-
lögin hafi sýnt sveigjanleika þannig 
að leikskólastarfsmenn hafa getað 
sinnt námi með vinnu; styrkir hafi 
verið veittir vegna námskostnaðar 
og launuð námsleyfi veitt. Í báðum 
sveitarfélögunum hefur þeim sem 
stundað hafa og lokið námi í leik-
skólakennarafræðum fjölgað í 
kjölfar metnaðarfullrar stefnu og 
framkvæmdar hennar. Nú eru 25 leik-
skólastarfsmenn í Kópavogi í námi í 
leikskólakennarafræðum og í Ölfusi 
hafa 13 lokið námi í leikskólakennara-
fræðum frá aldamótum. 

Greint hefur verið frá því hér 
í blaðinu að fjölmarga leikskóla-
kennara vantar til starfa í bænum og 
hafa bæjaryfirvöld haldið úti ýmiss 
konar vinnu og sett fram tillögur til 
að bæta úr. 

Að Degi leikskólans stendur Sam-
starfshópur um Dag leikskólans en 
hann er skipaður fulltrúum Félags 
leikskólakennara, Félags stjórnenda 
leikskóla, mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Heimilis og skóla. 

Frá afhendingu Orðsporsins 2015, frá vinstri anna birna Snæbjörnsdóttir, 
sviðsstjóri menntasviðs, Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi, Ármann Kr. 
Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, G. Ásgerður eiríksdóttir, leikskólastjóri í 
Þorlákshöfn, Gunnsteinn Ómarsson bæjarstjóri sveitarfélagsins Ölfuss og 
Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra.

Dómur í Hæstarétti fordæmisgefandi fyrir sveitarfélög: 

Fékk ekki að kveðja
Konu sem sagt var upp störfum 

án fyrirvara hjá sveitarfélagi 
á höfuðborgarsvæðinu voru 

nýlega dæmdar bætur í Hæstarétti, 
sem jafnframt kvað upp úr um að upp-
sögnin hefði verið ólögmæt. Formaður 
stéttarfélags segir dóminn fordæmis-
gefandi. Þannig verði sveitarfélög til 
dæmis að fara að öllum málsmeð-
ferðarreglum stjórnsýsluréttar þegar 
starf er lagt niður. 

„Bryndísi var, eftir 25 ára starf, 
án nokkurs fyrirvara gert að víkja 
af vinnustaðnum við lok starfsdags, 
tölvuaðgangi hennar lokað og henni 
sagt að taka persónulega hluti sína 
án þess einu sinni að eiga þess kost 
að kveðja starfsfélaga sína. þessi 
framkoma sýndi mikið skeytingarleysi 
um persónulega hagi starfsmannsins 
sem fyrir varð,“ segir Garðar Hilm-
arsson, formaður Starfsmannafélags 
Reykjavíkur. 

Hæstiréttur dæmdi Seltjarnarnesbæ 

nýlega til að greiða Bryndísi Sigrúnu 
Richter tvær og hálfa milljón króna 
í bætur fyrir að hafa staðið að upp-
sögn hennar úr starfi með ólögmætum 
hætti. Þá var Seltjarnarnesbær einnig 
dæmdur til að greiða 800 þúsund 
krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti. 

Rakið er í dómi héraðsdóms Reykja-
víkur að Bryndísi hafi í lok september 
2011 verið tilkynnt að starf hennar 
hefði verið lagt niður. Í staðinn var 
stofnað nýtt starf hjá bænum. 

„Uppsögn hennar bar brátt að og var 
henni í beinu framhaldi af tilkynningu 
um starfslokin fyrirvaralaust og án 
nokkurs tilefnis gert að tæma skrif-
borð sitt og yfirgefa vinnustaðinn. 
Var þessi aðferð mjög meiðandi fyrir 
stefndu og til þess fallin að líta út eins 
og tilefni hefði verið verið til að víkja 
henni fyrirvaralaust úr starfi,“ segir í 
dómi Hæstaréttar. 

Þar segir jafnframt að Seltjarnarnes-
bær hafi ekki fært fram „viðhlítandi 

rök né lagt fram haldbær gögn“ um 
uppsögnin hefði verið faglega undir-
búin. Heldur hefði ekki verið metið 
hvort Bryndís hefði getað sinnt því 
starfi sem búið var til í kjölfarið. 

Starfsmenn Seltjarnarnesbæjar eru í 
starfsmannafélagi Reykjavíkur. Garðar 
Hilmarsson segir að dómur hæsta-
réttar sér fordæmisgefandi. „Til dæmis 

um það að við ákvörðun um 
niðurlagningu starfs ber sveitar-
stjórn að fylgja málsmeðferðarreglum 
stjórnsýsluréttarins t.d. um rannsókn 
málavaxta, meðalhóf og málefnaleg 
sjónarmið. Ekki er síður athyglisvert 
að fallist er á að með því hvernig staðið 
var að starfslokunum gagnvart Bryn-
dísi hafi verið framin meingerð gegn 
æru og persónu hennar sem varði við 
26. gr. skaðabótalaga og þar af leiðandi 
var bænum gert að greiða Bryndísi 
miskabætur, auk dæmdra skaðabóta, 
fyrir að hafa staðið ólöglega að starfs-
lokunum.“

fotspor.is
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Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Lágmarkaðu kostnaðinn  og kynntu þér málið

www.navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift*

Hýsing og afritun innifalin
Azure skýjaþjónusta Microsoft er eitt 

öruggasta og ö�ugasta gagnaver í heimi

Microsoft Azure

pr. mán. án vsk
9.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

pr. mán. án vsk
17.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*


