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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
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Leikfélag 
Kópavogs

“Aldeils frábært skemmtun og hláturmaskína 

þessi offarsi. [...] Frábær frammistaða.” ÁSÁ

Fös. 27. feb. 
Fim. 5. mars
Fös. 6. mars

Sun. 8. mars
Mið. 11. mars
Sun. 15. mars “Takk fyrir mig frábær sýning.” IÞÞ

“Konur, verið með vatnsheldan maskara, minn var kominn 

niður á kinnar í lok sýningar. Stórkostlega fyndinn farsi.” NKK
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Alvarleg efnamengun í Kópavogi: 

Engar vísbendingar um upprunann
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 

og Kópavogssvæðis er engu nær 
um hvaðan mengun kom sem 

barst í fráveitukerfi bæjarins. 
Talsvert flæði sterkra leysiefna eða 

bensíns uppgötvaðist í kerfinu í lok jan-
úar. Að mati heilbrigðisnefndarinnar 
taldist þetta vera „alvarlegt mengunar-
slys“ sem kallaði á aðkomu Umhverfis-
stofnunar. 

Blaðið spurði heilbrigðiseftirlitið um 
stöðu mála. Enn er óvist hvers komar efni 
þetta var eða hvaðan það kom. Því verði 
ekkert fullyrt um að komið hafi verið í veg 
fyrir mengunina. 

Fram kemur í svörum heilbrigðis-
eftirlitsins að enginn hafi verið í hættu 
vegna þessara mengunar, þar sem meng-
andi efni hafi verið losað í skólpkerfið sem 
sé neðanjarðar. Þó geti mengun á borð við 

leysiefnamegnun haft áhrif á starsfmenn 
dælustöðva. „Það er svo annað mál að 
leysiefnagufur geta flætt um fráveitukerfið 
og ef ónýtir vatnslásar eru í húsum eða 
gallar í lögnum og gólfum húsa þá getur 
lyktin flætt inn í húsnæði og verið íbúum 
til verulegs ama eins og sumstaðar gerðist 
í þessu tilfelli. Þá er ekki heldur alltaf víst 
að fólk sem þar dvelur geti brugðist við.“ 

Sjá einnig bls. 2.

Matur er númer eitt, tvö og þrjú þessa dagana. Matarhátíðinni Food&Fun var hleypt af stokkunum í Menntaskólanum í Kópavogi 
í vikunni og um helgina verður í Hörpunni heljarmikil matar- og bókmenntahátið.  Sjá bls. 4 og 12.
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ASÍ kannar gjaldskrár leikskóla: 

Hækkun í Kópavogi
Kópavogsbær er í hópi þeirra 

sveitarfélaga þar sem gjald-
skrá leikskóla hefur hækkað, 

samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ. Verð-
lagseftirlit ASÍ kannaði breytingar á 
gjaldskrám leikskóla hjá 15 stærstu 
sveitarfélögum landsins frá 1. janúar 
2014 til 1. febrúar 2015. Tíu sveitarfé-
lög hafa hækkað hjá sér gjaldskrána, 
óbreytt verð er hjá fjórum og eitt hefur 
lækkað. 

Fyrir átta tíma vistun segir ASÍ að 
umtalsverður munur sé innan höfuð-
borgarsvæðisins. Þannig sé 45 prósenta 
munur á Garðabæ og Reykjavík. 8 tíma 
vistun, ásamt fæði, í Garðabæ kosti 
ríflega 36 þúsund krónur, e rúmar 
25 þúsund í Reykjavík. Í síðarnefnda 
sveitarfélaginu lækkaði gjaldið lítillega 
milli ára. Kópavogur er í hópi þeirra 
sveitarfélaga þar sem verðið hefur 
hækkað, en eins og sjá má á myndinni 
er gjaldið samt sem áður næst lægst í 
Kópavogi. 

Þegar gjald fyrir níu tíma er athugað 
hjá ASÍ má sjá að Kópavogur er í hópi 
þriggja dýrustu sveitarfélaganna og 
hefur verðið hækkað lítillega milli ára 
og er um 45 þúsund krónur á mánuði. 

ASÍ kannaði einnig verð á þjón-
ustunni fyrir forgangshópa, eins og 
námsmenn og einstæða foreldra. Þar 
er Kópavogur í þriðja sæti yfir þau sem 
besta verðið bjóða. En minnst er greitt 
í Reykjavík. 

Bæjarblaðið birti fyrir nokkrum 
misserum tölur sem fulltrúi stjórn-

enda í leikskólanefnd bæjarins tók 
saman. Af þeim mátti ætla að yfir 
helmingur þeirra 1700 barna sem þá 
voru í leikskólum Kópavogs dveldu þar 

átta stundir eða lengur yfir daginn að 
jafnaði. Ætla mætti að um þriðjungur 
þeirra væri lengur en átta stundir á 
leikskólanum yfir daginn.

Fyrirtæki
húsFélög

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

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Alvarlegt að 
málið sé óupplýst
„Það er að sjálfsögðu nokkuð af-

stætt hvað telst alvarlegt og hvað 
ekki. Heilbrigðiseftirlitið telur 

alvarlegt ef ekki er upplýst ef meng-
unaróhöpp verða og ekki er reynt að 
bregðast við,“ segir meðal annars í 
svari Heilbrigðiseftirlits Hafnar-
fjarðar- og Kópavogssvæðis um alvar-
legt umhverfisslys sem uppgötvaðist 
í Kópavogi í lok janúar. Leysiefnum, 
terpentínu eða jafnvel bensíni hefur 
verið hellt í fráveitukerfi bæjarins. 
Óvíst er hvaðan mengunin kom eða 
hver ber ábyrgð á hanni. 

„Heilbrigðiseftirlitið telur það 
einnig alvarlegt ef slík efni eru losuð 
í fráveitu með vilja eða af þekkingar-
leysi. Hluti fráveitukerfisins er skolp-
kerfið. Við fáum iðulega kvartanir 
vegna ólyktar úr því. Oft er skýringin 

að einhver hefur hellt litlu magni í 
niðurfall í hugsanaleysi frekar en að 
fara á gámastöð með efnið. Slíkt getur 
valdið óþægindum í næsta nágrenni. 
Atvikið í janúar sl. var af allt annarri 
stærðargráðu. En síðan er einnig svo-
kallað „drenkerfi“ sem tekur vatn af 
götum, malbikuðum lóðum og bíla-
stæðum og mörgum húsþökum. Það 
leiðir vatnið ýmisst í jörð, eða beint í 
vötn eða læki. Nærri sjó fer það beint 
í fjöruna. Ef losað hefði verið í það 
kerfi hefðu afleiðingarnar orðið öll 
verri fyrir nærumhverfið,“ segir í 
svari heilbrigðiseftirlitsins. 

Haft hefur verið eftir Ármanni 
Kr. Ólafssyni bæjarstjóra í Morgun-
blaðinu að málið sé litið alvarlegum 
augum. „Þeir sem brjóta af sér hljóta 
að þurfa að sæta ábyrgð. “

Yfir 600 nemendur tóku þátt í sýningu í Gerðarsafni: 

Áhersla á ímyndunaraflið
Alls 625 nemendur, aðallega úr 

leik- og grunnskólum Kópa-
vogs, tóku þátt í nýrri fræðslu- 

og upplifunarsýningu í Gerðarsafni í 
byrjun árs, Stúdíó Gerðar. Tilgangur 
sýningarinnar var að efla safnafræðslu 
í Kópavogi með áherslu á sköpun og 
ímyndunarafl þátttakenda. Lista-
maðurinn Guðrún Benónýsdóttir 
var hugmyndasmiður sýningarinnar 
í samstarfi við listrænan stjórnanda 
Gerðarsafns, Kristínu Dagmar Jóhann-
esdóttur. 

Sýningunni lauk á sunnu-
daginn var. 
Innsetningin í Stúdíói Gerðar var 
innblásin af vinnustofu Gerðar Helga-
dóttur (1928-1975). Þar er hægt að 
upplifa listaverk, skissur og teikningar 
Gerðar. Einnig voru settar upp skap-
andi vinnustöðvar þar sem gestir geta 
tekið virkan þátt í uppbyggingu sýn-
ingarinnar. Á neðri hæð Gerðarsafns 
er að finna tímalínu með myndum og 
upplýsingum um feril Gerðar Helga-
dóttur ásamt heimildamyndinni, Líf 
fyrir listina. 

Kristín Dagmar: „Það hefur sýnt 
sig að mikill áhugi er hjá skólakerfinu 
að nýta sér ýmsa möguleika í safna-
fræðslu. Við höfum fengið einstaklega 
góð viðbrögð og vonumst til að geta 
haldið áfram sömu braut óháð þeim 
sýningum sem standa uppi hverju 

sinni. Það er alltaf hægt að finna skap-
andi leiðir til að kveikja áhuga fólks á 
myndlist, óháð aldri. Það eru einmitt 
ungu gestirnir sem gjarnan opna augu 
okkar eldri. Þakkir hafa borist frá 
kennurum fyrir góðar móttökur sem 
segja að börnin tali um heimsóknina 
eftir á. Það hafi jafnvel skilað sér til 
foreldranna. Tilgangurinn með þessu 
er einmitt líka sá að minna á safnið sem 

skapandi stað þar sem fjölskyldur geta 
eytt samverustundum og gert eitthvað 
spennandi og skemmtilegt saman.“

Öllum leikskólum í Kópavogi og 
yngri börnum grunnskóla bæjarins 
var boðið að koma á sýninguna en 
fjölskyldufólk hefur einnig verið hvatt 
til að taka þátt í sérstökum vinnnu-
smiðjum líkt og Skúlptúrgarðinum sem 
fer fram næstkomandi laugardag.

Vill Goldfinger út
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjar-

fulltrúi Vinstri grænna og fé-
lagshyggjufólks vill leita leiða 

til að koma í veg fyrir starfsemi nektar-
staðarins Goldfingers í Kópavogi. 

Hann hefur óskað eftir því að bæj-
arlögmaður svari því meðal annars 
hvernig tryggja megi að starfsemi 
sem gerir út á nekt starfsfólks sé ekki 
í Kópavogi. Hvernig hætta megi þess 
háttar starfsemi sem þegar sé í bænum. 
Einnig spyr hann um framkvæmd laga 
sem leggja bann við starfsemi af þessu 
tagi. 

Greint var frá því á dögunum að 
rekstrarfélag Goldfingers hefði farið í 

350 milljóna króna gjaldþrot. Jaroslava 
Davíðsson, ekkja Ásgeirs Þórs Davíðs-
sonar sem lést fyrir nokkrum árum, 
rekur staðinn hins vegar enn. Það gerir 
hún í nafni Sportakademíunnar ehf. 
Húsnæðið að Smiðjuvegi 14 er á leigu. 
Mbl.is greindi frá því á dögunum að 
Landsbankinn hefði keypt eignina en 
haft hana á sölu fyrir um 60 milljónir 
króna. Þá sagði mbl að Jaroslava vildi 
kaupa eignina og halda rekstri sínum 
áfram. 

Fjallað hefur verið um Goldfinger 
hér í blaðinu, en fyrir nokkrum miss-
erum var upplýst hér að staðurinn 
hefur auglýst á erlendum vændissíðum. 

Húsnæði fyrir bæjarskrifstofur: 

Flutningur í athugun
Ekki er útilokað að bæjarskrif-

stofur Kópavogs verði fluttar í 
nýjan Norðurturn við Smára-

lind. Fjallað var um málið í Kópavogs-
blaðinu á dögunum, en Sigríður Björg 
Tómasdóttir, upplýsingafulltrúi Kópa-
vogsbæjar, staðfestir við Bæjarblaðið 
Kópavog, að þetta komi til álita, eins og 

raunar fleiri kostir. Húsnæði bæjarins 
við Fannborg þykir um margt óhentugt 
og þar er þörf á verulegum úrbótum og 
viðgerðum. Kostnaður við viðgerðir 
á núverandi stað kynni að hlaupa á 
hundruðum milljóna og því sé horft 
til annarra kosta, en ekkert hafi verið 
ákveðið í þessum efnum. 



•  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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Betri leikskólar
Við eigum að sýna þann metnað 

að skólastarf í Kópavogi sé með 
því besta sem þekkist. Þann 6. 

febrúar sl. fékk Kópavogsbær hvatn-
ingarverðlaunin Orðsporið, sem veitt 
er þeim sem þykja hafa skarað fram úr 
í að efla orðspor leikskóla í landinu og 
hafa unnið ötullega í þágu leikskóla-
barna og leikskólastarfs. Í leikskólum 
Kópavogs hefur verið gert átak í að 
fjölga leikskólastarfsmönnum í námi í 
leikskólakennarafræðum. Það er mjög 
mikilvægt að veita starfsfólki leikskóla 
svigrúm til að auka við menntun sína 
samhliða vinnu og stuðla þannig að betra 
starfi í leikskólum. Í dag eru 25 starfs-
menn í leikskólum Kópavogs í námi í 

leikskólakennarafræðum. Þetta er mjög 
ánægjulegur árangur og við sem for-
eldrar fögnum innilega þessum áfanga. 

Hins vegar er mikivægt að halda áfram 
að treysta innviði skólastarfs í bænum 
okkar, ekki hvað síst í leikskólunum. Það 
er mikið álag á starfsfólki leikskólanna 
og eins og við þekkjum var gripið til erf-
iðra aðahaldsaðgerða í kjölfar hrunsins. 
Nú er mikilvægt, þegar betur árar, að 
starfsfólk finni fyrir í sínum störfum og 
starfskjörum að svigrúmið sé nýtt til að 
gera betur. Það er ómetanlegt fyrir fjöl-
skyldur að búa við gott starf og aðbúnað 
á leikskólum. Það dýrmætasta sem við 
eigum, börnin okkar, verja stærstum 
hluta dagsins þar. Þess vegna er mik-

ilvægt að hlúa vel að og efla starfsemi 
leikskólanna sem stuðlar að enn betri 
leikskólum í Kópavogi. Við fulltrúar 
Framsóknar í nefndum og ráðum bæj-
arins munum stuðla að því að betur verði 
gert í þessum mikilvæga málaflokki sem 
skólamálin eru. 

Höfundar eru
Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi 

Framsóknar í Kópavogi og
Helga María Hallgrímsdóttir, full-

trúi í Leikskólanefnd Kópavogs

KÓPAVOGUR
4. TBL. 3. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is. 
Framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. Auglýsingastjóri: Ámundi 
Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  11.000  E INTÖKUM Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  KÓPAVOGI

Það er mikið um að vera þessa dagana þegar kemur að mat. Hin stórmerkilega 
matarhátið Food & Fun hófst nú í vikunni, og hvar nema í Menntaskólanum 
í Kópavogi. Hátíðin var sett þar í 14. sinn og lögðu nemendur skólans sig 

fram um að útbúa hina ýmsu rétti.  Það vantaði heldur ekki fyrirmennin. Ætla 
má að hálf ríkisstjórnin hafi heimsótt menntaskólann af þessu tilefni.

Alls konar snillingar í matargerð heimsækja landið okkar þessa dagana og verða 
gestakokkar á flottum veitingahúsum næstu dagana. Það skiptir máli að í þessum 
bæ er að finna mikilvægan grunn undir allt þetta skemmtilega staf. Hérna í bænum 
eru nýju kokkarnir, snillingar framtíðarinnar að læra til verka.

Þetta skiptir ekki hvað síst máli í stærra samhengi. Ferðamenn koma margir hingað 
til þess að smakka á íslenskum mat og kynna sér íslenskar afurðir. 

Svavar Halldórsson hefur í pistlum sínum hér í blaðinu ítrekað fjallað um þetta. 
Stór hluti ferðamanna á heimsvísu má segja að séu matarferðamenn. Slíkir ferða-
menn elta uppi flott og skemmtileg veitingahús og ekki bara það. Þeir eyða meiri 
peningum á ferðalögum heldur en flestir aðrir. Þeir njóta menningar og safna í 
ríkari mæli og áfram mætti telja. 

Það leiðir hugann að skemmtilegu samstarfi bókmenntahöfunda og matarhöfunda 
í Hörpunni í Reykjavík um helgina. Þá verður matarmarkaður Búrsins haldinn 
í þar. Þarna koma saman íslenskur landbúnaður og íslenskur sjávarútvegur og 
kynna sig og sínar afurðir. Svavar gerir þessu góð skil í pistli sínum í blaði dagsins. 
Óhætt er að hvetja alla lesendur til að prófa eitthvað skemmtilegt á Food and Fun, 
og endilega að líta við á markaðnum í Hörpunni. 

Grunnurinn í matreiðslufræðunum hér í Kópavogi er dæmi um mikinn styrk-
leika. Ekkert síður en hið blómlega íþróttastarf sem bæjaryfirvöld hafa einnig 
gjarnan haldið á lofti. Í umfjöllun blaðsins í dag er bent á hversu marga fulltrúa 
Kópavogslið eiga í landsliðum Íslands í unglingaflokki. Þetta er ekki tæmandi 
yfirferð, langt í frá. En það er gleðilegt að íþróttastarfið í bænum skuli skila sér 
í svo miklu efnisfólki að úr einu eða tveimur liðum úr einum íslenskum bæ, að 
fylli hálft landsliðið í fótbolta. 

Þetta eru styrkleikar sem mikilvægt er að halda utan um og helst að efla þetta 
mikilvæga starf. Enda þótt Kópavogur sé næst stærsta sveitarfélag landins, þá er 
bærinn ekki stór á alþjóðlegan mælikvarða. Smæðin kemur samt sem áður ekki 
í veg fyrir mikinn metnaði og góðan árangri.

Ingimar karl Helgason

Árangur á  
ýmsum sviðum

LEIÐARI Hvenær er þetta afmæli? 
Það hefur víst ekki farið fram-

hjá mörgum að á þessu ári er 
haldið upp á aldarafmæli kosn-

ingaréttar íslenskra kvenna. En er það 
virkilega rétt? Getur hugsast að kosn-
ingarétturinn sé bara 99 ára? Eða er 
hann kannski 94 ára þegar allt kemur 
til alls? Stórt er spurt og full ástæða til 
að leita svara. 

Ástæðan fyrir spurningunni er sú 
að lögin frá Alþingi, sem Kristján kon-
ungur X staðfesti með undirskrift sinni 
þann 19. júní 1915, tóku gildi 19. janúar 
1916. Sumir telja að réttara fari á því að 
halda upp á aldarafmælið 19. janúar 
2016 og geyma hátíðahöld til næsta árs. 

En hér þarf að fleiru að hyggja. For-
mæður okkar mörkuðu stefnu fyrir 100 
árum þegar þær ákváðu að fagna stað-
festingu konungs á lögunum á stærsta 
fjöldafundi Íslandssögunnar til þess 
tíma á Austurvelli. Ekki gátu þær vitað 
hvaða dag konungur skrifaði undir 
lögin, en þegar skeyti barst hingað þann 
19. júní um staðfestingu hans hófust 
þær handa við að undirbúa hátíðahöld. 
Þær völdu 7. júlí vegna þess að Alþingi 
kom saman þann dag. Þær þökkuðu 
þinginu með skrautrituðu ávarpi, (sem 
verður til sýnis í Landsbókasafni frá 
16. maí) og konungi sendu þær sím-
skeyti. Þannig fögnuðu íslenskar konur 
því að vera „viðurkenndar löglegir 
borgarar þjóðfélagsins“, eins og Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir sagði í frásögn af 
hátíðahöldunum í Kvennablaðinu 16. 
júlí 1915. 

Dagurinn 19. júní hafði þó strax sér-
staka merkingu hjá íslenskum konum. 
Þann 30. apríl 1918 skrifaði Bríet í 
Kvennablaðið: „Hann er grundvall-
arlagadagur vor íslensku kvennanna, 
sem gerði okkur að lagalegum þjóðfé-
lagsborgurum, með sömu skyldum og 
réttindum og bræður vorir hafa. Þann 
dag höfum vér sjálfar í fyrstu kjörið að 
hátíðisdegi. . .“

Grundvallarlagadagurinn 19. júní 

hefur verið sérstakur hátíðisdagur ís-
lenskra kvenna í heila öld. Hann hefur 
verið kallaður „Kvennadagurinn“ og 
„Kvenréttindadagurinn“ í dagatölum 
landsmanna um margra áratuga skeið. 

Fyrir nokkrum árum hittist hópur 
kvenna til að ræða hvernig halda mætti 
upp á aldarafmæli kosningaréttarins. Þá 
var bent á að í raun yrði hann aðeins 
95 ára árið 2015. Árið 1915 náði hann 
nefnilega aðeins til um 52% kvenna á 
kosningaaldri karlmanna og því var 
langt í frá að kosningaréttur kvenna 
hafi þá orðið almennur. Réttara væri 
að tala um aldarafmælið þann 18. maí 
1920. Þá skrifaði konungur Íslands 
undir þá breytingu á stjórnarskránni 
sem nam í burtu kynferði sem eitt lyk-
ilatriða í kosningarétti þegnanna. Og 
jafnvel væri aldarafmælið ekki fyrr en 1. 
janúar 1921 þegar sú breyting öðlaðist 
gildi. Samkvæmt því á kosningaréttur 
kvenna 94 ára afmæli á þessu ári. 

Þá var bent á hefðina. Eigum við að 
kollvarpa henni fyrir reglufestu og vísa 
þar með fyrri hátíðahöldum kvenna á 
bug sem markleysu, eða í besta falli 
vandræðagangi? Hin langa hefð, og 
skrif Bríetar í Kvennablaðinu 1918, sem 
ég vísaði til hér ofar, sannfærðu allar 
um að ekki væri rétt að vera svo stíf í 

falsinu. Við höfum því kosið að fagna 
þessum áfanga, þessu fyrsta skrefi í átt 
til jafnréttis, eins og formæður okkar 
gerðu og hafa gert allar götur síðan, 
þótt lögin 1915 væru þessum mikla 
annmarka háð. Dagurinn 19. júní er 
grundvallarlagadagur íslenskra kvenna. 

Við erum ekki ein á báti með að miða 
afmæli kosningaréttar við samþykkt 
þings og/eða undirskrift konungs. 
Konur í Danmörku fagna aldarafmæli 
síns kosningaréttar þann 5. júní næst-
komandi. Þann dag fyrir réttum 100 
árum staðfesti Kristján konungur X lög 
frá danska þinginu um kosningarétt 
danskra kvenna með undirskrift sinni. 
Norskar konur fögnuðu aldarafmælinu 
þann 11. júní 2013, en þann dag sam-
þykkti stórþingið lög um kosningarétt 
kvenna. Í Svíþjóð verða hátíðahöld 26. 
janúar 2021 þegar öld verður liðin frá 
því sænska þingið samþykkti lög um 
kosningarétt kvenna. 

Aldarafmæli kosningaréttar kvenna 
verður fagnað með margs konar við-
burðum um allt land. Það er von af-
mælisnefndar að þeir verði til þess að 
minna fólk á að kosningaréttur er ekki 
og var ekki sjálfsagður. Almenningi 
var treyst fyrir honum hægt og bít-
andi. Framkvæmdanefnd um 100 ára 
afmæli kosningaréttar kvenna hefur 
dregið fram söguna á vefsíðu afmælis-
ins (http: //kosningarettur100ara.is) Ég 
hvet hér með alla áhugasama til þess að 
kynna sér hana og velta fyrir sér þessum 
hornsteini lýðræðis í landi okkar. Nú er 
svo komið að mörgu ungu fólki finnst 
ekki taka því að nýta réttindi sín. Er það 
ekki áhyggjuefnið? 

Höfundur er

Auður Styrkársdóttir,

formaður Framkvæmdanefndar 

um 100 ára afmæli  

kosningaréttar kvenna

„Getur hugsast að kosn-
ingarétturinn sé bara 
99 ára? Eða er hann 
kannski 94 ára þegar 
allt kemur til alls?“

Samhjálp flytur í Kópavog
Höfuðstöðvar Samhjálpar, 

samtaka sem lengi hafa 
starfað að ýmsum góð-

gerðarmálum, voru nýlega fluttar í 
Hlíðarsmára í Kópavogi. Þetta kemur 

fram í tilkynningu frá samtökunum. 
Samtökin halda nú um stundir fjár-

öflunarmarkað í Ármúla 11 í Reykja-
vík. Vörður Levý Traustason hjá Sam-
hjálp segir að vel hafi gengið en nú 

vanti vörur á markaðinn. Þarna hefur 
verið seldur fatnaður, íþróttavörur, 
gler, postulín og leikföng svo nokkuð 
sé nefnt. Samhjálp hefur starfað í ára-
tugi og meðal annars sinnt meðferðar-
starfsemi og rekið kaffistofu og gisti-
skýli fyrir útigangsfólk í Reykjavík.

Sigurvegarinn
Erla Ösp Hafþórsdóttir varð 

hlutskörpust í Urpinu, söng-
keppni Menntaskólans í Kópa-

vogi. Keppnin var haldin í Gamlabíói 
á dögunum. 

Erla Ösp söng lagið People help the 
people. Í öðru sæti varð Christopher 
Ólafsson með lagið Jar of Hearts 
og í þriðja sæti varð Kristín Olga 
Gunnarsdóttir með lagið Stand by me. 



Nýbýlavegur 2 Kópavogi  & Lyngás 20 Garðabæ
Sími: 578 7474    www.dekkverk.is

 Opnunartímar:     Opið alla daga 10-19

Helgaropnun Sunnudaga og Laugardaga 10-19

FRÍR LÁNSBÍLLFRÍR LÁNSBÍLL
MEÐ FRAMRÚÐUSKIPTUM Í ÁGÚST

EKKI KEYRA MEÐ SKEMMDA RÚÐU
Einungis er hægt að fá bíl með því að bóka tíma

Sími: 578 7474 • www.dekkverk.is
Nýbýlavegur 2 Kópavogi & Lyngás 20 Garðabæ

PANTAÐU TÍMA NÚNA

25% AFSLÁTTUR25% AFSLÁTTUR
AF SMURÞJÓNUSTU OG SMURVÖRUM

ÚT ALLAN ÁGÚST MÁNUÐ!

LÁTTU DEKKVERKFRÆÐINGANA SJÁ UM BÍLINN FYRIR ÞIG.

LÁTTU DEKKVERKFRÆÐINGANA SJÁ UM BÍLINN FYRIR ÞIG.

FRÍ VINNAFRÍ VINNA
VIÐ BREMSUKLOSSA- OG EÐA 

BREMSUDISKASKIPTI ÚT ÁGÚST MÁNUÐ

Á aðeins við ef viðeigandi vörur eru keyptar hjá Dekkverk.

Með KaupuM á 4 deKKjuM í febrúar  
fyLGir HjóLaStiLLiNG Með í KaupuNuM

aLMeNNt verð á HjóLaStiLLiNGuM

Sjá fleirri dekkjaverð á www.dekkverk.is
175/65r14 WestLake Snowmaster SW608  
Harðkorna vetrar/Heilsárs  
Fullt verð 62.000.-    Tilboðsverð 42.000.-

175/65r14 Westlake iceMaster SW618 
Loftbólu og Harðkorna vetrar/Heilsárs 
Fullt Verð 74.000.-    Tilboðsverð 51.000.-

175/65r14 bridgestone blizzak LM-32 
vetrar/Heilsárs 
Fullt Verð 82.000.-    Tilboðsverð 57.000.-

185/65r15 triace Snow White ii 
Harðskeljadekk vetrar/Heilsárs 
Fullt Verð 74.000.-   Tilboðsverð 48.000.-

185/65r15 Westlake Snowmaster SW608 
Harðkorna vetrar/Heilsárs  
Fullt verð 72.000.-   Tilboðsverð 50.000.-

185/65r15 bridgestone blizzak LM-32 
vetrar/Heilsárs  
Fullt verð 100.000.-   Tilboðsverð 64.000.-

195/65r15 Westlake Snowmaster SW608  
Harðkorna vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 73.000.-  Tilboðsverð 50.000.-

195/65r15 triace Snow White ii 
Harðskeljadekk vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 78.000.-  Tilboðsverð 51.000.-

195/65r15 Westlake iceMaster SW618 
Loftbólu og Harðkorna vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 78.000.-    Tilboðsverð 54.000.-

195/65r15 bridgestone blizzak LM-32 
vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 89.000.-   Tilboðsverð 62.000.-

205/55r16 three a ecosnow 
vetrar/Heilsárs Über verð 
Fullt verð 72.000.-   Tilboðsverð 49.900.-

205/55r16 Westlake Snowmaster SW608 
Harðkorna vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 89.000.-   Tilboðsverð 60.000.-

205/55r16 triace Snow White ii 
Harðskeljadekk vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 100.000.-   Tilboðsverð 61.000.-

205/55r16 Westlake iceMaster SW618 
Loftbólu og Harðkorna vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 100.000.-   Tilboðsverð 71.000.-

225/45r17 three a ecosnow 
vetrar/Heilsárs Über verð 
Fullt verð 89.000.-   Tilboðsverð 55.000.-

225/45r17 Westlake Snowmaster SW608 
Harðkorna vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 94.000.-   Tilboðsverð 69.000.-

225/45r17 triace Snow White ii 
Harðskeljadekk vetrar/Heilsárs 
Fullt verð 122.000.-   Tilboðsverð 77.000.-

fóLKSbíLL
jeppLiNGar/StórfóLKSbíLL
óbreyttur jeppi

6490.- 
7990.- 
9490.-

9.990.- 
11.990.- 
13.990.-

SKOðuN HjóLaStiLLiNG
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Stafræn gæði mun betri 
en filmur nokkru sinni
„Ég get ekki sagt að ég eigi mér uppáhalds viðfangsefni. Ég er hrifnastur 
að fást við það sem ég er að gera þá stundina og leysa vandamál eða finna 
lausnir á hlutum. Ég er sem sagt ekkert fyrir endurtekningar heldur er sífellt 
að leita að nýjum spennandi viðfangsefnum. Ég hef mjög gaman af því að 
ljósmynda með drónum, (Það eru fjarstýrðar rafmagnsþyrlur sem fljúga 
með myndavél þangað sem ég vil.) Loftmyndir úr venjulegum þyrlum og 
flugvélum eru líka spennandi viðfangsefni með óteljandi nýjum tilbrigðum 
og möguleikum.“ segir ljósmyndarinn Ragnar Th. Sigurðsson sem opnar 
sýninguna „Ljósið“ í Gerðarsafni á morgun. 
Ragnar vinnur við að framleiða ljós-
myndir fyrir ljósmyndasöfn eða ljós-
myndabanka víðsvegar um heiminn. 
Notkunarréttur á þeim er síðan seldur 
í alls kyns auglýsingar, bæklinga, 
auglýsingaskilti, tímarit og fleira en 
myndir eftir hann hafa meðal annars 
birst í New York Times, Newsweek og 
National Geographic. Mest eru þær 
seldar í gegnum Gettymages.com og 
Corbis.com sem Ragnar segir stóra á 
markaðnum. 

Í grunninn eins og  
í gamla daga
Myndirnar á sýningunni eru fjöl-
breyttar og flestar nýjar eða frá síðasta 
ári.  Meðal viðfangsefna eru portrett, 
eldgos, villidýr, fuglar, vetrarbrautin, 
norðurljós og jöklar. Ragnar segist eiga 
svo mikið af myndum að erfitt hafi 
verið að velja úr. „Ég gat ekki komið 
mér niður á eitt þema enda eru ljós-
myndir mínar svo allskonar og ólíkar 
að ég valdi á endanum eins konar úr-
val nýjustu myndanna.  Það er erfitt að 
velja, í ljósmyndasafni mínu eru líklega 
miklu meira en milljón ljósmyndir en 
um 115 þúsund af þeim eru í fullri 
upplausn í gagnagrunni á vefnum 
www.arctic-images.com og tilbúnar til 
notkunar.  Meðal verka á sýningunni í 
Gerðarsafni eru loftmyndir af Reykja-
vík, miðbænum og Austurvelli sem 
Ragnar tók úr þyrlu í myrkri á Þor-
láksmessu. Myndirnar eru fyrstu loft-
myndirnar sem Ragnar tekur í myrkri 
en hann segir það ekki hafa verið hægt 
fram að þessu sökum takmörkunar á 
ljósnæmni búnaðarins. „Aðferðin sem 
ég nota er sambland af nýrri myndavél, 

ofurljósnæmri linsu og flókinni tölvu-
vinnslu til þess að halda gæðum við 
erfiðustu aðstæður. Mér finnst þetta 
koma ótrúlega vel út.“  Hann bætir 
við að tæknilega megi segja að ljós-
myndavinnan sé eins í grunninn nú 
og fyrir tíma stafrænna myndvéla, hug-
tökin, myndbyggingin og það hvernig 
myndavélinni er beitt, sé eins, aðeins 
eftirvinnslan hafi farið frá filmu í staf-
rænt umhverfi. „Hún lýtur sömu lög-
málum nema hvað tölvutæknin hefur 
breytt vinnslunni úr myrkraherbergis 
efnasulli í tölvuvinnslu. Sömu lögmálin 
en aðrar aðferðir. Sumt einfaldara og 
annað flóknara. Fyrir mér er breytingin 
skemmtileg og möguleikarnir óend-
anlega öðruvísi.“ Þannig segir hann 
að hægt sé að nota áfram stórar at-
vinnumannamyndavélar, filmubakið 
sé tekið úr og stafrænt sett í staðinn. 
„Þessi staðreind sýnir í reynd hversu lík 
ljósmyndunin er eins og í gamla daga 
í grunninn þó svo stafræn tækni hafi 
leyst filmuna af hólmi. Stafræn gæði eru 
líka miklu betri í dag heldur en filmur 
voru nokkru sinni.“

Myndavélin bráðnaði
„Ég byrjaði 16 ára gamall á Dagblað-
inu, árið 1975, og vann þar í nokkur 
ár, eða frá stofnum blaðsins, en hafði 
selt Vísi myndir í nokkur ár þar áður 
eða frá 12 ára aldri. Líklega á ég 40 ára 
starfsafmæli seinna á þessu ári, ég er 
eiginlega átta mig á því núna.“  Ragnar 
hefur ferðast mikið á ferli sínum og fer 
meðal annars reglulega á heimsskauta-
svæðin í leit að viðfangsefni. Íslensk 
náttúra er honum þó einnig hugleikin 
og á sýningunni má sjá mynd sem tekin 

var með dróna, beint ofan í gosgíginn í 
Holuhrauni. „Við flugum með 2 dróna 
þarna yfir og tókum bæði ljósmyndir og 
video úr gígnum og hitinn var svo mik-
ill að myndavélin bráðnaði. Glóandi 
hraunið er nærri 1100 gráður en nýjastu 
ljósmyndirnar eru teknar fyrir ekki 
mörgum dögum síðan í -18 stiga frosti 
af glóandi hrauni og skafrenningi uppi 
í Holuhrauni. Það var svo kalt að ég 
fékk létt kal á fingurgómana á báðum 
höndum. Það er nefnilega erfitt að 
vanda sig með vettlinga.“ 

Lúxus að taka  
margar myndir
Aðspurður hvort eitthvað sé eftirminni-
legra en annað á ljósmyndaferlinum 
segir Ragnar það að geta söðugt gert 
nýja hluti, á nýjan hátt, með nýrri tækni 
og nýjum aðferðum sé það sem standi 
uppúr. Þá eigi hann ekki endilega við að 
það sé honum kappsmál að notast ávallt 
við nýjar græjur heldur það að nota 
eldgamlar aðferðir og gamlar linsur 
og dót með stafrænum myndavélum 
og nota síðan myndavélina til að gera 
hluti sem áður voru gerðir í myrkraher-
bergjum. „Stafræna tæknin sýnir okkur 
árangurinn samstundis svo hægt er að 
gera breytingar á staðnum og engu máli 
skiptir að taka margar myndir sem er 
svakalegur lúxus miðað við filmukostn-
aðinn hér á árum áður. Aðal atriðið er 
að hafa gaman af því sem maður gerir 
og að vera alltaf að læra og gera eitt-
hvað nýtt, og svo miðla því til annarra. 
Á þessari sýningu notaðist ég við nýja 
aðferð til að setja upp myndirnar sem 
dýpkar upplifunina til muna.“ 

Hægt verður að festa kaup á myndum 
af sýningunni og mun ágóði af sölu 
tiltekinna verka renna til styrktar 
Ljóssins, endurhæfingar- og stuðnings-
miðstöðvar fyrir fólk sem fengið hefur 
krabbamein og aðstandendur þeirra. 
Ragnar hefur sjálfur glímt við krabba-
mein undanfarið ár og notið stuðn-
ings Ljóssins sem hann segir einstaka 
stofnun. Hann vilji nú gefa eitthvað til 
baka til að sýna þakklæti sitt. 

MENNING
Hildur  

Björgvinsdóttir

Hér má sjá nokkrar af myndum ragnars, en hann hefur fengist við ljósmyndun 
um áratuga skeið.
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Starbucks kaffi

kr/pk 
898,-

kr/pk 
1.035,-

Cheerios 
morgunkorn
Tvöfaldur pakki

Nokkrar tegundir

kr/pk 
475,-

Kirsuberjatómatar 
á grein

340 gr

Nokkrar tegundir

1,1 kg

Bananar

Snakk

kr/pk 
548,-

kr/stk 
116,-

Amerískt gos
Nokkrar tegundirNokkrar tegundir

Kettle

241 gr 355 ml

50%
afsláttur

25%
afsláttur

Lamba-
læri

kr/kg 
1.398,-

Kjarnafæði

Ferskt

Lamba-
hryggur

Kjarnafæði

Ferskur
kr/kg 
1.949,-

VIKUTILBOÐ

Mánudagur FöstudagurFimmtudagurMiðvikudagurÞriðjudagur
Ferskur kjúklingur 
á 598 kr/kg

Tvær pizzur og 
2l. Coka Cola á 
998 kr

50% afsláttur af 
völdu grænmeti 
og ávöxtum

Mjólkurlítrinn á 85 kr 
Nýmjólk, 
léttmjólk og 
undanrenna

Ungnautahakk á 
989 kr/kg 

kr/kg 
1.979,-

Kjúklinga-
bringur
Ferskar

Kostur

Verð áður
1.795,- 

Verð áður
155,- 

Verð áður
685,- 

20%
afsláttur

ÓDÝRARI KOSTUR
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Kynlegar íþróttafréttir
Ég hef haft óbilandi áhuga á íþróttum frá því ég man eftir mér, hef æft 
þær margar og lengi vel voru íþróttafréttirnar einu fréttirnar sem ég las. 
(Sem er reyndar ástæða þess að ég enn þann dag í dag les ég dagblöðin 
afturábak – íþróttafréttirnar í Mogganum voru nefnilega alltaf á öftustu 
blaðsíðunum!)

Áhugi minn á kynjajafnrétti nær ekki 
eins langt aftur og íþróttaáhuginn en 
síðan mér voru rétt kynjagleraugunum 
fyrir allmörgum árum síðan hef ég 
öðru hvoru látið það fara í taugarnar 
á mér hversu mjög hallar á konur á 
íþróttasíðum dagblaðanna. Einstaka 
sinnum hef ég birt á FB mynd af 
íþróttasíðum dagsins, þegar stelpur 
virðast hafa verið óvenju latar við 
íþróttaiðkun og umfjöllunin eingöngu 
um afrek karlanna. Þessar myndir 
birti ég helst þegar mér blöskraði al-
veg kvenmannsleysið og því gat það 
litið þannig út að staðan væri verri 
en hún raunverulega er. Þar sem ég 
vinn við greiningu talna í starfi sem 
krefst nákvæmni ákvað ég að á árinu 
2015 skyldi ég taka saman og reikna 
út hlutfall umfjöllunar um hvort 
kyn fyrir sig og valdi Fréttablaðið 
sem viðfangsefni, einfaldlega vegna 
þess að það er aðgengilegt öllum á 
internetinu án áskriftar. Ég geri mér 
grein fyrir að umfjöllun Fréttablaðsins 
um íþróttir er mjög takmarkaður hluti 
af íþróttafréttum landsins og auðvitað 
væri betra ef greiningin næði til allrar 
umfjöllunar. Enginn getur gert allt en 
allir geta gert eitthvað – og þangað til 
annað kemur í ljós stend ég í þeirri trú 
að kynjahlutföll íþróttafrétta Frétta-
blaðsins séu ekki fjarri því að vera 
lýsandi fyrir íþróttaumfjöllun í heild 
sinni. Ég hvet hins vegar alla áhuga-
sama til að velja sér fjölmiðil og greina 
hann með sama hætti – ég myndi svo 

sannarlega gera það ef ég væri ekki í 
fullri vinnu annarsstaðar. 

En hver er svo tilgangur-
inn með þessu öllu 
saman? 
Skiptir það einhverju máli að fjallað sé 
jafnt um bæði kyn? Mín skoðun er að 
það skipti miklu máli því mér finnst 
mikilvægt að ungar íþróttakonur hafi 
sýnilegar fyrirmyndir í íþróttafréttum, 
ekki síður en karlar. Tilgangur minn 
með þessari mælingu er því fyrst og 
fremst að benda á tölulegar stað-
reyndir og svo má hver og einn túlka 
þær og greina, velta fyrir sér ástæðum 
þess að hlutföllin eru eins og þau eru, 
og hafa á því skoðun hvort það sé yf-
irhöfuð mikilvægt að umfjöllunin sé 
sem jöfnust á milli kynja. Á því eru 
eflaust skiptar skoðanir og ég geri mér 
grein fyrir að þessi úttekt er ekki það 
mikilvægasta í jafnréttisbaráttunni og 
margt annað sem er meira aðkallandi 
að berjast fyrir á því sviði. En eins og 
áður sagði – enginn getur gert allt en 
allir geta gert eitthvað – og þetta er 
mitt framlag til jafnréttisbaráttunnar 
þetta árið. 

Áður en ég hóf mælingar var það 
tilfinning mín að umfjöllun um 
íþróttakonur væri einhvers staðar á 
bilinu 20-30% á móti 70-80% um-
fjöllun um íþróttamenn af karlkyni. 
Það er skemmst frá því að segja að 
strax í fyrstu vikusamantekt var sú 
tilfinning slegin rækilega niður eins 

og eftirfarandi tölur janúarmánaðar 
bera með sér: 

Frí er fréttaefni
Ein af mínum uppáhalds er 
athugasemdin sem ég fékk í byrjun 
árs um að stelpurnar hefðu bara allar 
verið í fríi frá keppni þessa fyrstu helgi 
ársins og því væri ekki óeðlilegt að 
umfjöllun um íþróttir helgarinnar 
væru eingöngu um karlmenn. Þeirri 
athugasemd svaraði Fréttablaðið eig-
inlega sjálft næsta dag þegar löng grein 
birtist um íþróttamann sem gerði ráð 
fyrir að vera í fríi fram á sumar. Sú 
grein fyllti 22,5% af íþróttafréttum 
þess dags og 4% af íþróttafréttum vik-
unnar. Sem er meira en öll umfjöllun 
um íþróttir kvenna þá vikuna. Frí 
eru semsagt stundum fréttaefni – svo 
lengi sem karlmaður á í hlut. Þó að 
ætlunin hafi fyrst og fremst verið að 
setja fram tölulegar staðreyndir stenst 
ég ekki mátið að minnast á nokkra 
af hápunktum janúarmánaðar þegar 
athugasemdir og umræður eru annars 
vegar. 

Nokkrum sinnum hefur sú 
athugasemd komið fram að „þessi kona 
geti bara sótt um starf á Mogganum og 
farið sjálf að skrifa um kvennaíþróttir“. 
Athugasemd af þessu tagi hefur komið 
fram í ýmsum myndum og við ýmis 
tækifæri, m.a. í tengslum við frétt af 
íþróttafréttamannaskóla RÚV fyrir 
konur. Af hverju þarf að setja ábyrgð-
ina á lítilli umfjöllun um kvenna-
íþróttir á konur? Þarf kona alltaf að 
gera allt sjálf? Gefum okkur það að 
ástæða þess að konur eru ekki starfandi 
íþróttafréttamenn sé áhugaleysi þeirra 
en hafi t.d. alls ekkert með það að gera 
hverjir ráða í slík störf og að þeir velji 
karla frekar en konur. Í fullkomnum 

heimi eiga allir að fá að velja sér starf 
eftir eigin áhuga og það að stelpur langi 
ekki að vera íþróttafréttamenn á ekki 
að þýða að ekki sé sagt frá úrslitum 
kvennaleikja. 

Auðvitað er gott og blessað að fara í 
átak til að fjölga kvenkyns íþróttafrétta-
mönnum en einfaldasta og fljótlegasta 
leiðin til að breyta þessum hlutföllum 
er að starfandi íþróttafréttamenn segi 
líka frá því sem konur gera. Það þarf 
enga viðbótarþekkingu eða öðruvísi 
kynfæri til að segja fréttir af úrslitum 
og markaskorurum í kvennaleikjum 
– karlar geta gert það alveg jafn vel 
og konur. 

Kynjablindan
Útnefninguna sem kynjablindasti 
íþróttafréttamaðurinn fær hugsan-
lega blaðamaðurinn sem rétt fyrir jól 
skrifaði langa umfjöllum um eingetna 
körfuboltamanninn sem var með bestu 
nýtingu karladeildarinnar í þriggja 
stiga skotum. Eitt af því sem nefnt 
var í þeirri umfjöllun var að körfu-
boltamaðurinn er sonur fyrrverandi 

landsliðsmanns í karlalandsliði Íslands 
og hann ætti því ekki langt að sækja 
hæfileikana. Ekki var hins vegar einu 
orði minnst á að drengurinn ætti einnig 
móður, sem svo skemmtilega vill til að 
spilaði á sínum tíma í kvennalandsliði 
Íslands. Ef blaðamaðurinn hefði svo 
bara nennt að kíkja á tölfræði kvenna-
deildarinnar í körfubolta hefði hann 
séð að sá leikmaður kvennadeildar-
innar sem var á sama tíma með bestu 
nýtingu í þriggja stiga skotum er systir 
eingetna körfuboltamannsins – og þar 
var hann kominn með frábært efni í 
flotta umfjöllun. Það má segja honum 
til hróss að nokkrum dögum seinna 
skrifaði hann einmitt langa grein um 
þau systkinin – og þar áttu þau bæði 
móður og föður. Sumir hefðu haldið 
að þessi seinheppni myndi duga til 
að stilla kynjagleraugunum upp á nef 
blaðamannsins en því miður virðist 
hann vera sjóndapur með eindæmum 
því hann lauk janúarmánuði með því 
að skrifa langa umfjöllun um hand-
boltakonuna sem tókst að skora 16 
mörk í einum og sama leiknum – þrátt 
fyrir að vera þriggja barna móðir sem 
ætti auðvitað að eiga alveg nóg með að 
reka heimili. Um þá grein er fullskrifað 
á internetinu og því óþarfi að hafa fleiri 
orð um hana hér. 

Ég hef fengið ótal athugasemdir 
frá fólki sem þakkar mér fyrir að 
hafa rétt þeim kynjagleraugun. Þau 
séu farin að lesa íþróttafréttirnar með 
allt öðru viðhorfi og jafnvel farin að 
lesa dagblöðin í heild sinni með kynja-
gleraugun á nefinu og þá er tilgangi 
mínum náð. Reyndar er vinkona mín 
ein sem aldrei hefur lesið íþrótta-
fréttir farin að rífa blaðið af mann-
inum sínum á morgnana til að tékka 
á kynjahlutfalli dagsins. Fyrirgefðu, 
Kristján – það var ekki meiningin!

Höfundur er Guðrún Harpa  
Bjarnadóttir viðskiptafræðingur  

og íþróttaáhugakona

SAMFÉLAGSUMRÆÐA

Guðrún Harpa bjarnadóttir.

Skjámynd af opnunni frá í janúar þar sem ekkert var fjallað um íþrótir kvenna.

Sigurlið Stjörnunnar sem hefur farið talplaust í gegnum tvö Íslandsmót. Þess má geta að greinarhöfundur hefur fylgst með íþróttaumfjöllun Fréttablaðsins 
í þessum mánuði og birt athuganir á Facebook síðiu sinni. ekki er annað að sjá en að Fréttablaðið hafi tekið sig verulega á í umfjöllun sinni hvað varðar 
hlutfall kynjanna í íþróttafréttum.



Öryggisvörur & vinnufatnaður

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

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North
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Við erum líka náttúran
Þegar allt kemur til alls snýst líf okkar há eyjunni um að tvinna saman 
náttúrunytjar og náttúruvernd. Náttúruvernd verðum við að setja í inn-
lent og erlent samhengi, í veröld þar sem óvenju hröð hlýnun mun setja 
mark sitt kirfilega á líf allra jarðarbúa, eins þótt takist að hemja losun 
gróðurhúsalofttegunda og snúa við illvígum breytingum á náttúrufari. 

Fyrirhyggja og þekking
Öldum saman hefur auðlindanýting 
á Íslandi verið fyrirhyggjulítil, jafnvel 
fyrirhyggjulaus, og að stórum hluta til 
reist á tveimur meginstoðum: Maðurinn 
gerir náttúruna sér undirgefna og nátt-
úran endurnýjar auðlindir þegar af er 
tekið. Inn í þessa röngu hugmyndafræði 
blandaðist svo þekkingarskortur á nátt-
úrunni og samhengi þátta hennar. Engin 
ætlar forverum okkar að hafa nýtt birki-
skóga landsins hömlulaust með nægri 
vitneskju um afleiðingarnar. Engin telur 
að hugmyndin um fiskveiðar að vild 
hafi ríkt langt inn í tuttugustu öldina af 
því menn gerðu sér almennt grein fyrir 
afleiðingunum. 

Að því kom að reynsla, þekking og 
náttúran sjálf kveiktu á gula og svo 
rauða ljósinu. Undanfarin 30-40 ár 

hafa æ fleiri viðurkennt takmarkanir 
auðlinda og skynsamlega nýtingu. Fólk 
í öllum geirum samfélagsins leitar leiða 
til að breyta stefnum og starfsháttum til 
raunsærri vega. 

Siðfræði náttúrunytja 
Ný samfélagsmálefni, náttúruvernd og 
náttúrunytjar, mynda andstæða skoð-
anahópa. Slík skautmyndun er einn 
af drifkröftum framvindu innan nýs 
efnisflokks. Í eina tíð voru sem mestar 
náttúrunytjar ómeðvituð eða meðvituð 
skylda allra. Fátt lét undan víðast hvar 
því mannfjöldi og tæki hans tóku sjaldn-
ast þann toll að ami varð að. Áföll voru 
heimfærð upp á veðurfar, hamfarir eða 
jafnvel æðri máttarvöld. 

Hvað hugsuðu miðalda Íslendingar 
þegar skógur vék hratt undan nytjum og 

endurnýjaðist ekki, eða á 19. öld þegar 
geirfugl sást ekki lengur? Líklega var 
sagt: - Við finnum okkur eitthvað annað. 

Siðfræði ótakmarkaðra náttúrunytja, 
sem botnar í skorti á fyrirhyggju og því 
sem kalla má „nota-kasta“-hugmynda-
fræði, hefur ávallt verið mjög sterk hér. 
Hún er afrakstur lífsmáta lítillar þjóðar 
í stóru og fremur erfiðu landi. 

Þegar skautmyndun hefst í náttúru-
verndarmálum verður til stór hópur er 
heldur fast í hugmyndina um gjöfula 
náttúru sem á að nýta til hins ítrasta. 
Þessi hópur hefur þröngt og sjálfhverft 
sjónarhorn. Sterk eignaítök í náttúru-
auðlindum koma þar til, að nokkrum 
hluta. Ákefð og fyrirhyggjuleysi þess 
sem grípa þarf gæsina þegar hún gefst 
litar líka skautmyndunina. Um þetta 
vitnar umgengni margra við nýjungar 
eða“gæsir sem gefast“: Síldarárin, loð-
dýrarækt, óhófleg framræsla mýra, 
stjórnlaust malarnám, ítrustu áætlanir 
um vatnsvirkjanir, einhliða málmiðja, 
bólufjárfestingar og óreiðukennd ferða-
þjónusta. 

Enn sjást rökfærslur á borð við 
þá að menn skuli gera sér náttúruna 
undirgefna. Náskyld henni er óbeit á 
samkeppni lífvera við manninn. Her-
flugvélar að granda háhyrningum, 
eitrun fyrir örnum og hugmyndir um 
að útrýma refum eða sílamáfum voru 
ekki fréttir úr fornöld. 

Siðfræði náttúruverndar 
Kjarni nútíma nytjastefnu eru sjálf-
bærar nytjar. Þær verða tilefni ólíkra 
skilgreininga og langvinnra umræðna. 
Hugmyndirn er, þegar allt kemur til 
alls, nátengd verndun náttúrunnar. 
Stefnan botnar í tvennu. Í skilningi 
á manninum sem hluta náttúrunnar 
ásamt samspili hans og umhverfisins 
og loks í áhyggjum af framtíð okkar og 
velferð afkomenda. Staðreyndir benda 
til að umhverfisvandi blasi við næstu 
kynslóðum, súrnun hafsins, hækkun 
sjávarborðs, vatnsskortur, fólksflutn-
ingar og auknar sviptingar í veðurfari. 
Við þessu vilja menn bregðast. 

Tengja má hugmyndafræði náttúru-
verndar við heimspeki og trúarbrögð 
langt aftur í aldir en það er aðgerða-
þörfin sem skýrast skilur að ýmsa 
hugsuði fortíðar og fjöldahreyfingu 
nútímans. 

Hugtak eins og sjálfbærni er margrætt 
þegar kemur að framkvæmdum eða 
gerð áætlana. Sama gildir um hugtökin 
náttúruverðmæti, verndargildi, fegurð, 
jafnvel hagkvæmni. Við skautmyndun 
í þjóðfélaginu verður til annar stór en 
ósamstæður hópur sem dregur hverja 
framkvæmd í náttúrunni í efa og vill 
greina hana með tilliti til náttúrugæða. 
Hann skiptist í tvo meginhópa. Annan 
skipa þeir sem samþætta náttúrunytjar 
og náttúruvernd á marga vegu, t.d. með 
því að leyfa sjálfbærar veiðar á ætum 
stofnun eða virkja orkulindir að tilteknu 
marki. Í hinum eru þeir sem telja að 
náttúruvernd hafi ávallt forgang, og vilja 
t.d. hafna hefðbundnum náttúrunytjum 
svo sem dýraveiðum, öllum frekari 
vatnsvirkjunum eða nýtingu íslenskra 
steinda svo dæmi séu nefnd. 

Hvar er náttúran? 
Velta má fyrir sér hvað gerðist í vitund 
Íslendinga um náttúruna við örskjóta 
breytingu úr bænda- og fiskimanna-
samfélagi í iðnvætt þéttbýlissamfélag. 
Er sá grunur réttur að fólk hafi, almennt 
litið, fjarlægst náttúruna? Margt bendir 
til þess. Ein skýringanna gæti verið sú að 
við yfirgnæfandi þéttbýlislíf í landinu, 
í manngerðu umhverfi, að slepptum 
fiskveiðum í útgerðarbæjum, er fátt sótt 
til náttúrunnar annað en dægradvöl. 

Framandleiki náttúrunnar kann að 
skýra aukinn áhuga þéttbýlisfólks á 

að njóta óspilltrar náttúru og aukna 
tilhneigingu til að upphefja hana og 
sjá í henni táknmyndir. Fyrra atriðið 
skýrist af því að maðurinn finnur sjálfan 
sig (hver á sinn hátt) í óbeislaðri nátt-
úru, fyllist lotningu eða gleði. Sá sem 
er þessu vanur verður ekki undrandi, 
ólíkt þeim sem upplifir þetta sjaldan. 
Síðara atriðið, upphafning og tákn-
myndavæðing, gæti átt sér skýringu í 
óljósri þörf fólks á máttugu afli. Mörg 
orðræðan um ægifegurð og ævintýralegt 
yfirbragð einstæðrar náttúru landsins 
ber þessu vitni. Yfirdrifin viðbrögð við 
umhverfisspjöllum eða skynsamlegum 
náttúrunytjum gera það líka. Þau benda 
oft til þess að viðkomandi stendur harla 
fjarri þeirri náttúru sem hann er í raun 
hluti af. Hann ber þó minnsta ábyrgð 
á ofleiknum því meginorsökin fest í að 
hann er markaður af langvinnu þró-
unarferli flestra iðnvæddra samfélaga. 
Viðbrögðin eru skiljanleg og ekki má 
hæða neinn þeirra vegna. 

Æskilegt væri að yfirveguð en þó tilf-
inningabundin virðing fyrir náttúrunni 
héldist í hendur við skynsamlegar nátt-
úrunytjar. Með því er átt við að skerðing 
náttúrunnar eða ágangur ógni hvorki 
vistkerfum, náttúrulegum breytingum 
á þeim né heildarásýnd ólífræna um-
hverfisins utan við búsvæði. Til þess að 
svo verði, þarf að færa náttúruna betur 
inn í þéttbýlissamfélögin og færa þau 
oftar út í náttúruna svo við kynnumst 
henni milliliðalaust og ótilreiddri. 

Hagsmunir rekast á
Auðlindir þjóðar sem telur ríflega 330 
þúsund sálir í rúmlega 100 þúsund fer-
kílómetra landi, umkringdu 700 þúsund 
ferkílómetra efnahags- og fiskveiði-
lögsögu, eru miklar en ekki endilega 
fjölbreyttar. Þær felast í jarðvegi og 
gróðri, dýraríki, vatnsafli, jarðvarma 
og byggingarefni, auk landslagsins sem 
slíks. Tilkall gera bændur, sjómenn og 
útgerðarmenn, veiðimenn, fyrirtæki í 
framleiðslu, byggingum og þjónustu, 
ferðaþjónustuaðilar og loks almenn-
ingur. Ég mun ekki fjalla um auðlindir 
á borð við gas eða olíu á norðurslóðum. 
Þær ber að varðveita, svo andæfa megi 
hlýnun lofhjúpsins. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að lesa blaðið á 
www.fotspor.is

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

ari Trausti Guðmundsson

Hugmyndir eru um að bora eftir olíu í hafinu norður af Íslandi. Greinarhöf-
undur segir að þessar olíu- og gaslindir eigi að varðveita „svo andæfa megi 
hlýnun lofthjúpsins“.



Hleypur þú 6 maraþon á ári?
...nei líklegast ekki - en þú gætir brennt jafnmörgum hitaeiningum 
með því að nýta þér hæðarstillanlegu skrifborðin
frá InnX innréttingum.*

Hugsaðu um heilsuna - það borgar sig

Hæðarstillanlegt skrifborð 
Verð frá kr. 124.302 
 
Möppuskápur 
Verð frá kr. 120.533 

•

•

• •

   *Rannsóknir hafa sýnt að með
   því að standa í um 15 mínutur 
   per klst. yfir vinnudaginn þá
   brennir meðalmanneskja um
   20.160 hitaeiningum á ári! 
   Nú bjóða InnX innréttingar 
   athyglisverða nýjung sem 
   kallast „LINAK heilsurofinn“. 
   Þessi einfaldi fylgihlutur skráir 
hversu margar mínútur skrifborðið er í hárri stöðu 
og umreiknar það síðan yfir í hitaeiningabrennslu. 
Þá er líka hægt að stilla rofann til að minna mann á 
hvenær tímabært er að hækka eða lækka skrifborðið 
og skipta um vinnustellingu.
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Í þessu umhverfi rekast gamlir 
hagsmunir á nýja, jafnframt ólíkum 
skoðunum á nytjum og náttúruvernd. 
Kröfur um vistvænar leiðir í orkuöflun, 
framleiðslu, vörusölu, og umgengni 
við landið, eiga að lita ákvarðanir um 
stefnur og leiðir, ásamt skynsamlegri 
nýtingu fjármuna. 

Sem betur fer hafa orð gagnrýnenda, 
sérfræðinga og annarra, jafnt utan 
stjórnkerfisins sem innan, í för með 
sér að margt hefur áunnist. Hundruð 
bænda, hafa unnið með Landgræðsl-
unni að uppgræðslu. Friðlýsingar og 
mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 
hafa að marki verndað menjar um 
eldvirkni og kallað á útbætur í mann-
virkjagerð. Eftir innleiðingu umdeildra 
stýrikerfa í landbúnaði og fiskveiðum, 
hertar reglur um dýraveiðar og lokun 
margra af rúmlega 3.000 efnisnámum í 
landinu hafa átök nytja og verndar t.d. 
snúist um skógrækt, nýtingu vatnsorku 
og jarðvarma. 

Orkuvinnsla sem dæmi
Engum blandast hugur um að raforka 
og heitt vatn er ein forsenda náttúr-
unytja en menn deila um umfang og 
starfshætti við þær. 

Við orkuvinnslu tengjum við okkur 
inn í langvinna orkustrauma; jökul-
árnar renna og jarðhitanum stafar í 
burt. Nýtingin er skárri en flestar aðrar 
leiðir til orkuframleiðslu en hún byggir 
ekki á endurnýjanleika til alda eða 
árþúsunda, nema ef kólnun stækkar 
jökla og kvikuinnskot hressa við há-
hitasvæði. 

Uppsett rafafl er um 2.400 MW. 
Nærri 80% af seldri raforku fara til er-
lendra orkukaupa. Hvað sem deilum 
um hagkvæmni líður, eru þær náttúr-
unytjar tekjulind til hliðar við heima-
notkun. Sennilega fjölgar orkufrekum 
fyrirtækjum, t.d. kísiliðjum, elds-
neytisverum fyrir innlendan markað, 
gagnaverum og stórfelldri ylrækt. 
Fyrirtæki sem þurfa 15 til 50 MW má 
nefna stóriðju á Íslandi. Mætti ætla að 
iðnaðarorkuþörfin til næstu aldamóta 
nálgaðist 1.000 MW ef íhaldssemi í 
stærð orkuvera og sölu til orkufrekra 
fyrirtækja er gætt. Auk þess þarf 600 
MW rafafl handa almennum not-
endum, fram til 2050. Þá er að spyrja: 

- Hvaðan kemur 1.600 MW rafafl? Ef 
til vill fæst helmingur með vatnsvirkj-
unum og hinn með jarðgufuafli, eða að 
meirihluta með jarðgufu og vindorku. 
Eftir það væri ekki hægt að framleiða 

meira rafafl á Íslandi með óbreyttri 
tækni og varðveislu óbyggða. 

Þótt við lækkum tölur er ljóst að 
nauðsynleg fyrirtæki eins og hátækni-
garðar, matvælaiðnaður, framleiðsla 
orkugjafa í stað innfluttrar olíu og líf-
tækniver þurfa hennar við. Aflþörfin 
jafngildir fáeinum meðalstórum vatns-
virkjunum og gufuaflsvirkjunum. 
Gleymum heldur ekki því að nýting 
heits vatns, jarðgufu og efnainnihalds 
auka á nýtni jarðvarmavirkjana. Þetta 
er undirstaða auðlindagarða á borð 
við þann við Svartsengi og Reykjanes. 
Viðbætur við rafaflið fælust bara í 
varmadælum, vindmyllum eða sjávar-
fallavirkjunum. Djúpborunarverkefnið 

er of skammt á veg komið til að reikna 
með innspýtingu úr neðra. Sala á raf-
orku til útlanda um hafstreng (afar lítil 
orka miðað við þörf nágrannalanda) 
gengur ekki upp til langframa nema 
ef unnt væri að selja lausafl og afl sem 
losnar við að einhver af núverandi 
málmiðjum lokar og tryggt er að raf-
orkuverð lækkar en hækkar ekki til 
neytenda. 

Raunveruleikinn kallar
Aflþörf næstu áratuga hvetur til sátta 
um hvaða vatnsorku- og jarðhitaorku-
ver mynda fyrirsjáanlega orkuheild 
landsins. Alvara málsins kallar á hlut-
læga umræðu og haldbærar upplýs-

ingar, ekki yfirlýsinga“umræður“, ýkjur 
eða hálfsannleika. 

Í fyrsta lagi er ekki vitað hve lengi 
núverandi málmiðjur kaupa raforku. 
Sumar kunna að loka og þá losnar 
verulegt afl. Í öðru lagi eru jökulár 
hverful vatnsföll. Þau eiga eftir að 
ná rennslishámarki, en svo minnkar 
í þeim ef hlýnunin heldur áfram. Vatns-
orkuver verða þá minni en nú. Í þriðja 
lagi eru jarðhitaver háð því hve mikinn 
varma menn nema úr varmageymum, 
og hve hratt, og loks hvort eða hvenær 
ný kvikuinnskot endurhlaða þau. Unnt 
er að stilla nýtingunni í hóf og leysa 
förgun affallsvatns og jarðhitagasa án 
þess að valda umhverfinu umtalsverðu 

tjóni. Í fjórða lagi verður að taka með í 
reikninginn að margar virkjanlegar ár 
og jarðhitasvæði þarf að vernda. 

Tenging orkuvera
Annað málefni tengist umræðu um 
orkuver: Staðsetning og gerð há-
spennulína. Næsta kynslóð lágspennta 
raflínunetsins verður lögð að mestum 
hluta í jörð af því að kostnaðurinn er 
álíka og öryggi strengsins mun meira. 
Minni sátt ríkir um háspennulínur. 
Nýjar mastragerðir geta komið að 
gagni en sjónræn áhrif línanna verða 
ávallt veruleg. Jarðstrengir, 132 og 220 
kV, eru mun dýrari en loftlínur og rask 
við lagninguna verulegt, einkum þar 
sem föst klöpp er fyrir. Þeim fylgja 
flókin tæknileg úrlausnarefni. 

Leysa verður ágreining og koma sem 
fyrst á afkastamikilli samtenginu milli 
virkjanaklasa Norðaustur/Austurlands 
og Suður/Suðvesturlands. Þannig er 
unnt að nýta afl núverandi virkjana 
að fullu og auka raforkuöryggi sem 
er afar brýnt eins og dæmin sanna, 
hvað þá ef náttúruhamfarir rjúfa há-
spennukerfið. Sums staðar er unnt að 
taka niður eldri línur við uppsetningu 
nýrra en annars staðar yrðu línur mis-
áberandi, í lofti eða jörð, og verður þá 
að skírskota til þess að þarna er um að 
ræða þjóðvegakerfi raforkunnar, rétt 
eins og samgöngukerfið með vegum 
sínum, höfnum og flugvöllum. 

Hófleg nýting og  
nægileg vernd
Mótsagnir náttúrunýtingar og náttúru-
verndar verður að leysa með málamið-
lunum. Hugmyndir um að nýta ekki 
einhverja undirstöðuauðlind landsins 
eru óraunhæfar. Við hættum hvorki 
að veiða fisk, yrkja jörðina, grafa upp 
möl né gera okkur mat úr hvíta gulli 
landsins, heitu eða köldu. Við getum 
slegið af kröfum um fjölda virkjana, 
sparað orku, tekið upp nýjar aðferðir 
við orkuöflun, samnýtt svæði til orku-
öflunar og ferðaþjónustu, skilið eftir 
fjölda lítt eða ósnortinna svæða ef 
fundinn er lágmarkssamnefnari fyrir 
ólíku viðhorfin - sú hóflega nýting 
allra auðlindanna, líka óskertrar nátt-
úru, sem forfeður og formæður okkar 
kunnu ekki. Við getum séð til þess að 
orkufyrirtæki og stjórnvöld gæti hófs 
í iðnvæðingu vegna hagsmuna lands-
byggðar og þéttbýlis, tryggi jafnframt 
örugga orku, án innflutnings olíu, og 
nýti hana alla innanlands. 

Hér má sjá myndir af íslenskum orkumannvirkjum. Háspennulínum sem ellert Grétarsson, formaður Náttúruverndar-
samtaka Suðvesturlands tók og svo mynd af Káranhjúkavirkjun í smíðum, frá verkfræðistofunni Mannviti.



Hámarks næringargildi og upptaka í líkamanum

Eingöngu lífrænt
ræktuð bætiefni

æringargildi og upptaaka í líkamanumaka 
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ÁRA

VELGENGNI Á  ÍSLANDI

ÁL-SUÐA
Ryðfrí stál - ál - og  járnsmíði

Nýsmíði og viðhald fyrir fiskvinnslur og fiskiskip.
Áratuga reynsla.

MANNBERG
Vélsmiðja  sími 564 2002

Akralind 1 - 201 Kópavogi - mannberg@mannberg.is

               
                           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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MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is.

Svavar Halldórsson

12

Ómissandi 
matarmarkaður
Nú um helgina er enn komið að 

viðburði sem margir sælkerar 
og matgæðingar hafa beðið 

með óþreyju. Bændur og búalið flykkj-
ast í bæinn og bjóða upp á fjölbreyttar 
afurðir á matarmarkaði Búrsins í 
Hörpu. Opið er bæði laugardag og 
sunnudag frá 11 til 17. Sem fyrr eru 
það Hlédís Sveinsdóttir og Eirný Sig-
urðardóttir sem eiga heiðurinn ásamt 
þeim fjölmörgu framleiðendum sem 
að atburðinum koma. Þessi skemmti-
legi markaður er orðin að föstum lið í 
menningar- og matarlífi höfuðborgar-
búa og nærsveitunga. 

Hefur vaxið gríðarlega
Ekki eru mörg misseri síðan þessi 
markaður fór af stað á bílastæðinu 
við ljúfmetisverslunina Búrið sem 
þá var í Nóatúni. Núna er Búrið flutt 
út á Granda og matarmarkaðurinn 
hefur vaxið meira en nokkurn hefði 
grunað og er nú haldinn þrisvar á ári 
í Hörpunni. Í hvert sinn eru slegin 
aðsóknarmet í því ágæta húsi. Í ár, 
eins og reyndar í fyrra, fléttast mat-
armarkaðurinn saman við Food and 
Fun og Búnaðarþings í eina allsherjar 
matarhátíð. 

Íslenskt og hreint
Úrvalið af hollum og heilnæmum 
mat beint frá bændum og smáfram-
leiðendum er líka orðið fjölbreyttara 
en nokkru sinni: Velferðarkjúklingur, 
kanínukjöt, æröcarpaccio, grafin hros-
salund, geitapylsa, rjómaís, lífrænt 
perlubygg, jarðvarmaunnið sjáfarsalt, 
hrognabrækur, makrílpestó, ostru-
sveppir eru meðal þess sem boðið er 
upp á. Er ekki rétt að hafa íslenskt í 
matinn um helgina?

Frumkvöðlarnir. Hlédís og eirný áttu mikilvægt frumkvæði að því sem nú er 
ein helsta matarhátíð landsins.



Tryggið ykkur miða
565 5900

midi.is
www.ga�araleikhusid.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
þrjár leiksýningar =  þrjú hlátursköst

Farsi fyrir alla �ölskylduna

Svo..fyndið og  svo..satt
 

Frumsýning 21. febrúar
Sunnudagur 22. febrúar kl 13.00
Sunnudagur 1. mars kl. 13.00
Sunnudagur 8. mars kl 13.00 

Sunnudagur 22. febrúar kl 20.00 Aukasýning
Fimmtudagur 26. febrúar kl. 20.00 Uppselt
Fimmtudagur 12.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars kl 20.00 Uppselt

Föstudagur 27. febrúar kl 20.00 
Föstudagur 6. mars kl 20.00 
Föstudagur 13.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars Uppselt

Stórt læk ..ógeðslega fyndin

Víkingastræti 2 Hafnar�örður

Sunnudagur 1. mars kl. 13.00
Sunnudagur 8. mars kl. 13.00 Uppselt
Sunnudagur 15. mars kl. 13.00

Fimmtudagur 26. febrúar kl. 20.00 Uppselt
Fimmtudagur 12. mars kl. 20.00
Föstudagur 13. mars kl. 20.00 Uppselt
Laugardagur 14. mars kl. 20.00 Uppselt

Föstudagur 27. febrúar kl. 20.00
Föstudagur 6. mars kl. 20.00
Föstudagur 13. mars kl. 20.00 Uppselt
Laugardagur 14. mars Uppselt

Tæki í sérflokki frá RAG.IS

Helluhraun 4, Hafnarfirði 
s. 565 2727 • gsm 892 7502 • www.rag.is

Rafn A. Guðjónsson

Sunward  Beltagröfur  á  kyningar- verði 

Fliegl  
Thermo í malbikið

Flieg  
Álvagnar

Fliegl  
Beyslisvagnar

Fliegl  
Vélavagnar

Fliegl  
PUSH-OFF

Sala - Innflutningur - Útflutningur
Yfir 300 skráningar á heimasíðu.

Vantar alltaf góð tæki á skrá. 25 árareynsla
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ÍÞRÓTTIR Í KÓPAVOGI

Breiðablik Íslands-
meistara unglinga í 
kata sjöunda árið í röð
Breiðablik varð Íslandsmeistari 

unglinga í kata sjöunda árið í 
röð á Íslandsmótinu sem haldið 

var í Smáranum fyrir viku. Karatedeild 
Breiðabliks sá um mótið. Yfir 110 
keppendur í 25 liðum frá 11 félögum 
kepptu, en það eru heldur fleiri þátt-
takendur en síðustu ár. . Keppt var í 10 
einstaklingsflokkum stráka og stelpna 
ásamt 3 flokkum í sveitakeppni. Hátt í 
fjórðungur keppenda kom úr Karate-
deild Breiðabliks og voru þeir í 7 liðum. 
Þegar heildarstigin höfðu verið talin þá 
stóð Breiðablik uppi sem sigurvegari 
með 40 stig og er því Íslandsmeistari 

unglinga í kata 7 árið í röð, næsta félag 
var með 23 stig. Uppskera dagsins á 
unglingamótinu var 4 gull, 5 silfur og 
7 brons. 

Íslandsmeistaramót barna í kata 
fór einnig fram um síðustu helgi. Yfir 
160 krakkar og 35 lið mættu til leiks. 
Breiðablik sendi 16 krakka og 4 lið til 
leiks. Þegar uppi var staðið varð Karate-
félag Reykjavíkur Íslandsmeistari með 
18 stig, Breiðablik varð í 3ja sæti félaga 
með 10 stig. Breiðablik fékk 2 gull og 1 
brons á barnamótinu, þar sem Tómas 
Pálmar Tómasson varð tvöfaldur Ís-
landsmeistari barna. 

elín Sóley var í liðinu sem var Norð-
urlandameistari síðasta sumar

Karfan: 

Efnilegir 
landsliðs-
blikar
Sjö körfuknattleiksmenn úr 

Breiðabliki hafa verið valdir til 
að leika áfram með unglinga-

landsliðum Íslands, eftir niðurskurð 
á dögunum. 

Elín Sóley Hrafnkelsdóttir lekur með 
U18 landsliði kvenna. Snorri Vignis-
son, Sveinbjörn Jóhannesson, Breki 
Gylfason og Brynjar Karl Ævarsson 
með U18 liði karla. Þá leika Þorsteinn 
Breki Eiríksson og Hafsteinn Guðna-
son með U15 landsliði drengja. 

Í vist hjá Fulham
HK-ingarnir og drengjalands-

liðsmennirnir Birkir Valur 
Jónsson og Jón Dagur Þor-

steinsson hafa síðustu daga dvalið við 
æfingar hjá enska félaginu Fulham. 

Fjallað eru um þetta á heimasíðu 
HK. Fulham leikur í ensku B-deildinni 
í vetur eftir að hafa spilað í úrvals-
deildinni samfleytt frá síðustu alda-
mótum og til vorsins 2014. 

Birkir Valur og Jón Dagur eru báðir 
16 ára gamlir, fæddir 1998. Þeir hafa 
haft í nógu að snúast. Þeir hafa spilað 
alla leiki meistaraflokks HK að undan-
förnu, léku báðir með drengjalands-
liðinu sem vann Norður-Íra tvisvar í 
Kórnum á dögunum, og munu seinni-
partinn í næsta mánuði til Rússlands 
með landsliðinu þar sem það leikur í 
milliriðli Evrópukeppninnar. 
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SUMARIÐ 2015
2015 árgerðin af hjólhýsum frá Hobby og Adria

Komdu og upplifðu framtíðina í hjólhýsum og
byrjaðu að hlakka til næsta sumars.

Að sjálfsögðu tökum við gamla vagninn upp í nýjan.
Opið laugardaga og sunnudaga

frá klukkan 12 til 16.

Vertu tilbúin fyrir.......



FJÖLPÓSTUR
SEM VIRKAR!

Fjölpóstur er óáritað kynningar- og auglýsingaefni sem er dreift til fyrirtækja og heimila. 
Fjölpóstur er einn sterkasti auglýsingamiðillinn sem völ er á, í góðum fjölpósti er hægt  
að koma fyrir betri upplýsingum um vöru eða þjónustu heldur en í hefðbundnum 
auglýsingum. Samkvæmt könnun Gallup lesa um 61% landsmanna fjölpóst og af þeim  
eru um 22% sem kaupa auglýstan hlut/þjónustu.

Óáritað kynningar- og auglýsingaefni.

Staðbundin skilaboð, hægt að velja póstnúmer, hverfi, tegund húsa o.s.frv.

Sterkur og áhrifaríkur auglýsingamiðill.

198.250 Íslendinga eða 61%  
lesa fjölpóst.

Af þessum 61%  
versla 22% auglýsta vöru.
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