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UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Fannfergi og ófærð hafa sett svip sinn á veturinn í Kópavogi, líkt og síðasta vetur. Mikið hefur þurft að moka, en stundum orðið
brestir á. Margir íbúar hafa kvartað undan því í samtölum sín á milli að gönguleiðir séu látnar mæta afgangi. Og það er dýrt að
moka.

Bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins segir fjárhagsætlun sýna ranga mynd:

Kostnaður stórlega vanáætlaður

Þ

að er ljóst að stórlega hefur verið
vanáætlað vegna þessa hjá bæjaryfirvöldum sbr. að vanáætlað er um
tæpar 100 m. kr árið 2014. Fjárhagsáætlun
hefur því ekki sýnt rétta mynd af stöðunni,“
segir Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins.
Birkir Jón lagði fram fyrirspurn um áætlaðan kostnað vegna snjómoksturs í bænum

á síðsta ári með samanburði við fimm ár
aftur í tímann.
Fram kemur í svarinu sem Birkir Jón fékk
svörin afhent á dögunum. Þar kemur fram
að gert var ráð fyrir 60 milljónum króna
í snjómokstur og hálkuvarnir í bænum í
fyrra. Fram kemur í svari gatnadeildar bæjarins að heildarkostnaðurinn varð töluvert
meiri, yfir 156 milljónir króna.

Mokstur og salt í janúarmánuði kostuðu um 40 milljónir króna. Það mun nema
nemur tveimur þriðju af því sem gert var
ráð fyrir í ár.
„Það þarf að gera betur í þjónustu við
bæjarbúa bæði hvað varðar snjómokstur
og viðhaldi gatna. Kópavogur þarf að sýna
meiri metnað í þessum málum, “ segir
Birkir Jón.

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

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.*
*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.

•

Hæðarstillanlegt skrifborð
Verð frá kr. 124.302

•

Möppuskápur

Verð frá kr. 120.533

•

Hugsaðu um heilsuna - það borgar sig

•
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Fjölmennustu tónleikar
Skólahljómsveitarinnar
R
úmlega 170 börn og unglingar komu fram á tónleikum
Skólahljómsveitar Kópavogs
sem haldnir voru í Háskólabíói á

sunndaginn var. Aldrei hafa fleiri
komið fram á tónleikum sveitarinnar.
„Það finnst mér sýna vel þann áhuga
sem er fyrir hljómsveitinni í bæjarfé-

Jafnréttisvika

J

afnréttisvika MK var í fyrstu viku
mánaðarins en hún er liður í jafnréttisstefnu skólans, sem verður
þriggja ára í þessum mánuði. Dagskrá jafnréttisvikunnar var fjölbreytt
og sóttu hana fjölmargir nemendur
og kennarar. Þetta er í níunda sinn
sem vikan er haldin, en jafnréttisráð
Kópavogs styrkir framtakið.
Fluttir voru fyrirlestrar um ýmis
mál sem tengjast jafnrétti, sýning
heimildamynda en vikunni lauk með
heimsókn uppistandara. Dagskráin fór
fram í matsal MK og var bekkurinn
þétt settinn á öllum viðburðum, segir
í frásögn Kópavogsbæjar af vikunni.
MK voru fyrstir framhaldsskóla til
þess að halda jafnréttisviku og hafa
einir skóla haldið hana á hverju ári

frá árinu 2007. Dagskráin er jafnan
metnaðarfull og var árið í ár engin
undantekning. Meðal þeirra sem
sóttu skólann heim að þessu sinni
voru Hrafnhildur Ragnarsdóttir sem
hélt fyrirlestur um hefndarklám, Sylvia Briem sem ræddi um samskipti á
samfélagsmiðlum og Jóna Pálsdóttir
og Eyrún Einarsdóttir ræddu um kynferðisofbeldi.
Dagskránni lauk með heimsókn
Sögu Garðarsdóttur og Þorsteins Guðmundssonar uppistandara. Þá bauð
skólinn upp á pylsur og djús og tóku
Lárus Axel Sigurjónsson fulltrúi úr
jafnréttisráði Kópavogs og Ása Arnfríður Kristjánsdóttir jafnréttisfulltrúi Kópavogsbæjar þátt í að afgreiða
pylsurnar ásamt kennurum skólans.

laginu,“ segir Össur Geirsson, stjórnandi Skólahljómsveitarinar í samtali
við blaðið.
Flutt voru fjölbreytt verk, bæði
gömul og ný.
Össur segir að mál manna sé að
tónleikarnir hafi tekist vel hjá öllum
sveitum skólans. „Enda búið að æfa
vel fyrir tónleikana og undirbúa
þá með mikilli vinnu og eljusemi.
Skólahljómsveit Kópavogs er ein öflugasta skólahljómsveit landsins og
bæjarbúar mega vera mjög stoltir af
hljómsveitinni sinni.“

Sveitarfélög „skattalegs hagræðis“ fá háar fjárhæðir:

1,8 milljarðar frá
Kópavogsbúum

S

veitarfélögin Hafnarfjörður og
Reykjanesbær hyggjast taka tvo
milljarða króna út úr grunnþjónustufyrirtækinu HS veitum,
ásamt öðrum eigendum fyrirtækisins.
„Skattalegt hagræði“ fyrir eigendurna
ræður því að í stað þess að greiða féð út
sem arð, er farin sú leið að lækka hlutfé
félagsins. Forstjóri HS veitna bendir á
að 400 milljónir af peningunum hefðu
annars farið í skatta. Hann sem íbúi
Reykjanesbæjar geti ekki annað en
verið ánægður með að féð skili sér allt
til bæjarins.
Reykjanesbær hefur fengið marga
milljarða úr Jöfunarsjóði sveitarfélag-

anna undanfarin ár, en fjárhagsstaða
bæjarins er mjög slæm. Sem dæmi
má nefna að í fyrra fékk bærinn 1,8
milljarða. Sú upphæð er reyndar á pari
við það sem íbúar Kópavogs lögðu til
sjóðsins úr eigin vasa árið áður. Framlag Kópavogsbúa í sjóðinn nemur jafnframt hátt í tvöfaldr þeirri upphæð sem
Hafnfirðingar þáðu í aðstoð í fyrra.
Willum Þór Þórsson, þingmaður
Framsóknarflokksins og Kópavogsbúi,
er í hópi þeirra sem segja málið vekja
spurningar. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði
segja hins vegar að allt sé þetta gert
samkvæmt lögum og sé „vart efni til
fordæmingar“. 
Sjá bls. 10-11.

Leiklistarnámskeið
fyrir 10-12 ára

Samfylkingin í Kópavogi:

Sema Erla nýr formaður

S

ema Erla Serdar er nýr formaður
Samfylkingarinnar í Kópavogi.
Hún var kjörin formaður á aðalfundi félagsins mánudaginn var.
Sema Erla er 28 ára. Hún var kosningastjóri Samfylkingarinnar í Kópavogi í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Hún hefur gegnt fjölmörgum

trúnaðarstörfum fyrir Samfylkinguna
undanfarin ár og veirð virk í ýmsu félagsstarfi undanfarin ár.
Sema Erla er stjórnmálafræðingur
með meistaragráðu í Evrópufræðum
frá Edinborgarháskóla og starfar sem
ritstjóri EVRÓPAN – fréttamiðils um
Evrópumál.

Nýkjörinn formaður Vinstri grænna í Kópavogi:

„Líka heimalandið mitt“

Þ

að er gott fyrir okkur öll og leiðir
til aukins skilnings að sem flestir
taki virkan þátt í samfélaginu.
Það sem mér finnst vanta í stjórnmálin þessa dagana er meiri skilningur
á stöðu innflytjenda. Ég er auðvitað
fæddur í Íran og það er heimalandið
mitt en Ísland er líka heimalandið

mitt. Ísland er heimaland barnanna
minna,“ segir Amid Derayat nýkjörinn
formaður Vinstri grænna í Kópavogi.
Amid er Kúrdi að uppruna en hefur
búið hér á landi lengi. Hann ræðir
um íslensk stjórnmál, innflytjendaumræðuna, stríðsátök og fleira í ítarlegu viðtali við bæjarblaðið Kópavog.

hefjast miðvikudaginn 18. mars
í Gaflaraleikhúsinu
Kennari
Ágústa Skúladóttir leikstjóri
Dýrin í Hálsaskógi, Lína Langsokkur

Upplýsingar og pantanir
í síma 565 5900 og
namskeid@gaflaraleikhusid.is

Stofnfundur. Fyrirhuguð er stofnun nýrrar slysavarnardeildar hér í Kópavogi í samstarfi við Hjálparsveit skáta í Kópavogi. Slysavarnardeildin mun starfa m.a. að forvörnum, slysavörnum barna auk aðstoðar björgunarsveita í störfum.
Fundurinn verður haldin 25 mars kl 20 í húsnæði HSSK að Bryggjuvör 2 Kópavogi. Allir hjartanlega velkomnir.
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Nýr Mazda6

Frumsýning á Laugardag
milli kl. 12 og 16

verð FRÁ
3.990.000 KR.

MAZDA. DEFY CONVENTION.

NÝTT INNRA RÝMI

Þægindi og glæsileiki eru í
fyrirrúmi í nýja Mazda6 með
nýrri innréttingu og fyrsta flokks
hljóðeinangrun.

STERKLEGRA
OG FÁGAÐRA ÚTLIT

Glæsilega KODO hönnunin hefur
verið tekin skrefinu lengra með
enn sterklegra og fágaðra útliti.

NÝTT MULTIMEDIA KERFI
Nýtt Multimedia kerfi með 7“
snertiskjá, nú fáanlegt með
GPS vegaleiðsögukerfi og
Íslandskorti.

NÝ LED AÐALLJÓS

Rennileg lýsing þökk sé
nýjum aðlögunarhæfum LED
aðalljósum.

SKYACTIV SPARTÆKNI

Sparaðu með SKYACTIV
spartækni Mazda. Eyðsla frá
aðeins 4,2 l/100 km. Fáanlegur
fjórhjóladrifinn (AWD).

KOMDU og
ktu
Reynslua
a6

Mazd

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Uppgefin eyðsla er miðuð við blandaðan akstur. Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara.
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
Mazda_6_frumsyning_laug_5x38_20150310_END.indd 1

11.3.2015 14:50:06
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Tónsalir er rytmískur tónlistarskóli sem stofnaður var árið 2005
og fagnar því að hefja sitt tíunda starfsár í haust. Bæjarblaðið
Kópavogur leit við í Tónsölum til að forvitanst um skólastarfið.

LEIÐARI

Fjölbreytt og skemmtilegt nám

Í

Tortóla er víða

Þ

að er bæði fúlt og forkastanlegt að hópur fólks skuli segja sig úr lögum við samfélagið með milljarðasendingum í skattaskjól. Þeir sömu taka hvorki eðlilegan
né sanngjarnan þátt í rekstri samfélagsins og leggja um leið þyngri byrðar á aðra.

Það er ekki eins og verkefnin séu fá, ódýr eða ómerkileg. Fyrir skattana rekum við skóla
og spítala, vegakerfi, hafnir og aðra innviði, lögreglu og áfram og lengi má telja. Það
skiptir máli að allir leggi sitt af mörkum.
Það er líka mikilvægt fyrir samfélagið allt að upplýst verði hverjir það eru sem stungið
hafa milljörðum í skattaskjól. Það eitt getur réttlætir kaup á upplýsingum um þetta og
gott að stjórnvöld vinni í þeim málum.
Svo gerist líka heilmikið um hábjartan dag. Kastljósið hefur fjallað um snúninga í
skattamálum. Og alls konar dæmi eru til víða um aðgerðir sem geta staðist lög en eru
ekki eðlileg, siðleg eða til eftirbreytni.
Öll opinber starfsemi og grunnþjónusta er rekin fyrir skatttekjur.
Því kemur það heilmikið á óvart á óvart að tvö stór sveitarfélög, Hafnarfjörður og
Reykjanesbær, skuli taka þátt í aðgerð sem ber með sér að vera snúningur á skattgreiðslum.
Einhver hefur fengið þá snilldarhugmynd að láta HS veitur, fyrirtæki sem sinnir lögboðinni grunnþjónustu, taka tveggja milljarða króna lán og leggja beint inn á eigendur.
Þetta þykir „hagkvæmara fyrir hluthafa skattalega séð“ segir forstjórinn um framtakið.
Er svona snúningur „hagkvæmur“ fyrir sveitarfélög til lengri eða skemmri tíma? Hafa
stjórnendur þeirra gleymt því að þeirra eigin tilvera stendur og fellur með því að allir
borgi skattanan sína? Það er áhugavert að sveitarfélög skuli velja að taka sér sjálfdæmi
í skattamálum. Kannski sérstaklega þegar við hugsum til þess að íbúar annarra sveitarfélaga, Kópavogsbúar ekki síst, leggjast með þeim á árarnar þegar á móti blæs. Um
þetta vitna margir milljarðar króna sem íbúar hér í bænum hafa lagt til Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga. Spyrja má hvar hin tvo stæðu, hefðu aðrir ekki stutt við þau.
Ingimar Karl Helgason

Tónsölum er kennt eftir rytmískri
námskrá, en rytmísk tónlist er
safnheiti yfir djass, rokk, blús og
aðrar tónlistartegundir sem teljast
ekki til klassískrar tónlistar. „Markmiðið er að vekja áhuga nemenda og
að þau fari spennt heim að æfa sig.
Þess vegna skiptir verkefnavalið miklu
máli, lögin þurfa að höfða til nemenda auk þess sem þau þurfa að hafa
ákveðin kennslufræðileg markmið.
Þegar maður gengur um tónlistarskólann heyrir maður tónlist úr öllum
áttum óma úr kennslustofunum, hvort
sem það er djass, rokk, popptónlist, íslenska dægurlagatónlist, klassísk tónlist, söngleikjalög eða kvikmyndatónlist. Það er sama hvaða tónlistarstefnu
er verið að vinna með, við vinnum
öll út frá sömu grundvallaratriðum
þegar kemur að tónlistarkennslu og
aðlögum kennsluna og verkefnavalið
að hverjum nemenda fyrir sig.“ segir
Hafdís Pálsdóttir, aðstoðarskólastjóri
Tónsala.
„Nemendur leggja ekki eingöngu
áherslu á nótnalestur heldur einnig að
spinna, útsetja, leika eftir eyra, koma
fram og jafnvel semja. Með því öðlast
nemandinn betri skilning á tónlist,

það eflir frumkvæði hans, sköpunargáfu og sjálfstraust nemandans auk
þess sem hann fær að njóta sín. Okkar
hlutverk sem tónlistarkennarar er ekki
bara að undirbúa næsta verkefni,
heldur að kenna nemendum listræna
tónlistarfærni sem þeir geta nýtt allt
lífið og haldið áfram að þroska tónlistarhæfileika sína.“
Skólinn leggur áherslu á að tónlistarnámið eigi að vera fjölbreytt
og skemmtilegt. Markmið skólans
er að það sé eftirsóknarvert fyrir
nemendur að stunda nám í honum
og að skólinn verði einnig eftirsóttur

Markvissara nám með
hjálp tækninnar
Margir kennarar skólans eru nú farnir
að nýta sér tæknina meira í kennslunni með notkun spjaldtölva og snjallsíma. Nú eru starfsmenn Tónsala að
hefjast innleiðing á svokölluðu vendinámi eða speglaðri kennslu (flipped
classroom).“Markmið okkar er að nýta
tæknina til þess að gera námið aðgengilegra fyrir nemendur þegar þeir
eru búnir í tíma og fara heim til að æfa
sig. Kennarinn útbýr myndbönd þar
sem hann útskýrir ákveðna þætti sem
nemandinn þarf að taka fyrir heima
og tíminn sem fer í heimaæfingar
verður markvissari og þar með nýtist tónlistartíminn með kennaranum
betur. Heimaæfingar eru mikilvægur
partur af námsframvindu nemenda
og því er mikilvægt að tíminn sem
fer í námið heima fyrir sé vel nýttur.
Hópur kennara innan skólans er nú
þegar farinn að nota þessa aðferð og
eru kennarar, foreldrar og nemendur
eru ánægðir með fyrirkomulag og árangur,“ segir Hafdís.
Ný heimasíða skólans fór í loftið
nú á haustönn, www. tonsalir.is, auk
twitter síðu, instagram og facebook
síðu skólans. Þar geta áhugasamir
nálgast upplýsingar um starfssemi
skólans og fylgst með fréttum, tilkynningum og daglegu lífi innan skólans.
Höfundur er
Ólafur Kristjánsson, skólastjóri

Hvað þarf bær að
verða til að heita borg?
Á Íslandi er aðeins ein borg,
það er höfuðborg landsins, Reykjavík.

S

é mið tekið af íbúafjölda þegar
bær verður borg, á Kópavogur
mjög langt í land. En það er ekki
endilega víst að fjöldi íbúa eigi að ráða
úrslitum um það. Þar þyrfti og ætti
kannski að koma annað og fleira til.
Nýlega sá ég þátt í bresku sjónvarpi
um bæinn/borgina Perth í Skotlandi.
Þar búa nú um 45 þúsund manns. Þessi
bær var stjórnarmiðstöð fyrir Perth- og
Kinross hérað og þjónaði lykilhlutverki
vegna árinnar Tay, en þar sem borgin
stendur, var vað yfir hana og verslun
þróaðist vegna þess. Viský var framleitt þarna líka en sá iðnaður hefur nú
dalað. Bærinn var líka kallaður The
Fair City eða Fagra borg eftir að skáldsaga Sir Walter Scotts, Fair Maid of
Perth, (Mærin fagra frá Perth) kom út
árið 1828. Á miðöldum hét bærinn líka
ýmist St. John‘s Toun eða Saint Johnstoun. Það heiti tengdist aðalkirkju
bæjarins sem helguð var Jóhannesi
skírara.
Af þessu má ráða að bær þarf að
vinna sér inn verðleika til að geta kallast borg. Og áður fyrr var það ríkið sem
ákvarðaði hvaða borg gæti kallað sig því

virðulega heiti. Þetta snýst ekki um það,
að bæjarráð Kópavogs eða bæjarstjórn
geti samþykkt einhverskonar ályktun
um að nafni bæjarins verði breytt úr
bæ í borg. Það væri að minnsta kosti
ákaflega ómerkilegt ráðslag og ætti sér
enga forsendu. Það væri kannski helst í
anda 2007 græðginnar, að taka sér bara
réttinn til hlutanna sjálfur!
Kópavogur þyrfti í fyrsta lagi að
vera stærri, fjölmennari bær til að
ástæða gæti verið til nafnbreytingar,
eða stöðuhækkunar. Koma þyrftu til
aðrar ástæður en þær að einhvern bæjarfulltrúa dreymi um að verða borgarfulltrúi. Þeim bæjarfulltrúa má kannski
benda á að flytja til Reykjavíkur og fara
þar í framboð – þannig gæti hann látið
draum sinn rætast .
Þá þyrfti Kópavogur að eiga sér hefð
í framleiðslu varnings sem kunnur væri
á landsvísu og helst á heimsvísu (t.d.
viský? ) eða niðursuðuvörur (opnaðu
óradós og gæðin koma í ljós!) eða
málningu? En þar er ekki á auðug
mið að róa því flest er á fallanda fæti
í þeim efnum.
Loks þyrfti bærinn að búa yfir
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samfelldri sögu byggðar með kirkjum
(helst dómkirkjum) lærðum skólum
og háskólum og fjölbreyttu vísinda- og
fræðastarfi. Því er aldeilis ekki til að
dreifa hér á bæ.
Kannski þurfum við líka að bíða
þess að skáld og rithöfundar skrifi þær
bókmenntir sem hafið gætu Kópavog
til vegs og virðingar? Það er nefnilega
þannig að innihald skiptir meira máli
en umbúðir. Kópavogur er hvorki meiri
né minni sem bær eða borg – og bæjarfulltrúi sem leggur sig fram um að vilja
veg bæjarins sem mestan er allra góðra
gjalda verður. Auk alls þessa má benda
á að Kópavogur á Borgirnar á Holtinu,
Borgarholtinu, þar sem Kópavogskirkja

vinnustaður fyrir kennara.“Við erum
einstaklega heppin með kennara hér í
skólanum. Kennarar Tónsala eru vel
menntaðir, metnaðarfullir og faglegir í
vinnubrögðum og leggja sig alla fram
í starfi. Þetta skilar sér í góðum árangri
meðal nemenda, góðum skólaanda
og góðum samskiptum milli kennara,
nemenda og foreldra,“ segir Hafdís.
Í skólanum er boðið upp á einstaklingsbundið nám á gítar, píanó, rafbassa, trommur og söng sem rúmar
mismunandi óskir og áherslur
nemenda hverju sinni. Þar að auki
eru kennd bókleg fög á borð við
tónfræði, tónheyrn og hljómfræði.
Undanfarin ár hefur einnig verið
boðið upp á styttri námskeið í gítarleik, rafbassaleik og trommuleik en
þar sem að aðsóknin er orðin töluvert
meiri í einkatíma í hljóðfæraleik hefur
skólinn ekki séð sér fært að bjóða upp
á þau í ár.

Í leikriti sem hét Alvörukrónan og
var eftir Túkall (Jónas Jónasson) og
flutt af Leikfélagi Kópavogs árið 1960
er þessi texti:

Höfundur er
Hrafn A. Harðarson,
Kópavogsbúi frá fæðingu

stendur. Við eigum líka Borgarholtsbraut, svo borg er vissulega í Kópavogi
þótt Kópavogur sé „bara“ bær.

Kópavogsvísur
Lukka Adams syngur
Má ég kynna mína frægu borg,
þar máfar leika sér í frjálsum vindum, Kópavogsborg með turna og torg –
og talsvert af leyndum syndum.
Þarna hafa framsýnir menn vélað
um texta, enda hafa nú þeir draumar
ræst að hér í bæ er nú bæði Turn
og Torg! Og ábyggilega nokkuð um
syndir þótt bærinn sé enn bara Kópavogsbær.

KLASSÍSK ÍSLENSK ÚR
FYRIR ÖLL TÆKIFÆRI

ÚRSMÍÐAMEISTARI OKKAR
MISSIR ALDREI EINBEITINGUNA
Vegna annálaðrar einbeitingar, nákvæmni og
45 ára reynslu, tryggir úrsmíðameistarinn gæði
íslensku úranna.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og
alþekktur fagmaður grandskoðar hvert einstakt úr
áður en það yfirgefur verkstæði okkar.
JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett
saman á úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem
viðskiptavinir geta komið og hitt úrsmiðina sem
setja saman úrin þeirra.

www.gilbert.is
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UMFJÖLLUN
Endurskoðaðar siðareglur bæjarfulltrúa staðfestar og birtar:

Bara fyrir
stjórnmálamenn
Nýjar siðareglur fyrir kjörna fulltrúa í Kópavogsbæ hafa tekið gildi, en
megin breyting frá eldri reglum er sú, nú gilda siðareglurnar ekki um
stjórnendur bæjarins. Þær eiga aðeins við um stjórnmálamenn og þar eru
meðal annars ákvæið um að forseti bæjarstjórnar geti ávítað bæjarfulltrúa
sem fer ekki að reglunum.
Siðareglur fyrir kjörna fulltrúa í Kópavogsbæ hafa verið endurskoðaðar og
samþykktar í bæjarstjórn. Endurskoðun reglanna var á hendi forsætisnefndar en þær voru samþykktar einróma á fundi bæjarstjórnar í lok janúar,
segir í umfjöllun um málið á vef bæjarins. Þær hafa síðan verið staðfestar
í innanríkisráðuneyti og undirritaðar
formlega í bæjarstjórn.
Kópavogsbær var fyrst sveitarfélaga
á Íslandi til að setja sér siðareglur árið
2009 segir á vef bæjarins. Í núverandi
endurskoðun felast einkum tvenns
konar breytingar. Annars vegar eru
siðareglurnar ekki lengur fyrir kjörna
fulltrúa og stjórnendur bæjarins,
heldur eingöngu kjörna fulltrúa, hins
vegar hefur verið bætt við ákvæði um
málsmeðferð vegna ætlaðs brots.
Samkvæmt gildandi sveitarstjórnarlögum ber að senda innanríkisráðuneytinu siðareglur til staðfestingar.
Ráðuneytið staðfestir einungis siðareglur fyrir kjörna fulltrúa sem er á
vef bæjarins sagt skýra hvers vegna
siðareglum var breytt á þann veg að
nú gilda þær eingöngu fyrir kjörna
fulltrúa.
Pólitíkusar lögum
samkvæmt
Tilgangurinn með reglunum er að
skilgreina hátterni það sem ætlast sé
til að kjörnir fulltrúar sýni við störf sín
segir í stuttri kynningu á framtakin á
vef bæjarins. En þar er einnig hnykkt
á að þeir starfa fyrir og fyrir hönd íbúa
Kópavogsbæjar. Þeir eigi jafnframt
að upplýsa íbúa um þær kröfur sem
gerðar eru til þeirra, segir í fyrstu grein
reglnanna.
Með kjörnum fulltrúum er átt við

bæjarfulltrúa og aðra sem kjörnir eru
til setu í nefndum og ráðum Kópavogsbæjar.
Allt uppi á borðum
Meðal þess sem segir í reglunum er
að bæjarfulltrúar eigi að starfa fyrir
opnum tjöldum, geta rökstutt ákvarðanir sínar og standa skil á svörum við
fyrirspurnum almennings um framkvæmd starfa sinna.
Þá er bæjarfulltrúum gert að koma
fram af háttvísi auk þess sem sérstakt
ákvæði er um að þeir megi ekki færa
sér í nyt stöðu sína og réttindi til eigin
hagsbóta eða annarra.
Engir greiðar
Sérstök grein er um gjafir og fríðindi.
Þar segir að ekki megi taka við gjöfum,

fríðindum eða öðrum hlunnindum frá
viðskiptamönnum eða öðrum sem leita
eftir þjónustu bæjarins. Þessari reglu er
fylgt eftir með þessari málsgrein: „Ef
líta má á það sem endurgreiðslu fyrir
greiða eða sérstaka þjónustu.“
Mörgum eru minnisstæðir miðar
á tónleika Justins Timberlake, sem
bæjarfulltrúar fengu. Nokkur umræða varð um málið, en mjög fljótt
varð uppselt á tónleikana og ljóst að
miðar á þau voru mjög takmörkuð
gæði. Aðspurðir sögðu margir þeirra
að þeir hefðu litið á tónleikaferðina
sem lið í starfi sínu, að fylgjast með
stórvirðburði í bænum. Dæmi voru
um að börn bæjarfulltrúa hafi nýtt
boðsmiða. Rætt var um siðareglur í
þessu sambandi en ekki um að tónleikamiðarnir gætu talist eitthvert
endurgjald fyrir greiða.
Hagsmunir og peningamál
Í reglunum er fjallað um hagsmunaárekstra og ábyrgð í fjármálum. Þannig
eiga kjörnir fulltrúar að gæta vel að

beinum og óbeinum hagsmunum
vegna mála sem fjallað er um hjá
bænum. Séu hagsmunir fyrir hendi
þá á hann að greina frá þeim, áður en
umræður fara fram um mál eða atkvæði eru greidd, „ef vafi leikur á hæfi
hans,“ segir þessu til nánari skýringar
í reglunum.
Sömuleiðis eiga kjörnir fulltrúar að
gera grein fyrir öllum stjórnarsetum
í bæði opinberum og einkareknum
félögum, sem kynnu að hafa hagsmuni
vegna viðskipta við bæinn.
Þá er enn fremur hnykkt á ábyrgð í
fjármálum og bent að að kjörnir fulltrúar eigi við störf sín að „gæta þess
að aðhafast ekki neitt sem felur í sér
misnotkun á almannafé svo sem einkanotkun á byggingum bæjarins, bílum,

tækjum og tólum nema slík notkun
falli undir heimildir sem ákveðnar eru
af bæjarstjórn“.
Virði bæjarstarfsmenn
Kjörnum fulltrúum er uppálagt að
virða hlutverk starfsmanna bæjarins og aldrei beita sér þannig að
starfsmönnum verði falið að gera eitthvað sem hinn kjörni fulltrúi hagnist af því, eða einhverjir sem honum
tengjast, eða ákveðnum hópum eða
fyrirtækjum.
Sömuleiðis á hinn kjörni fulltrúi að
koma í veg fyrir að nokkur sé ráðinn í
starf hjá bænum á öðrum forsendum
en hæfni.
Enn er kveðið á um það í all ítarlegri
grein að kjörnir fulltrúar mega ekki
hlaða undir sjálfa sig, hvorki í núi né
inn í framtíðina.
Ávítur fyrir brot
Forsætisnefnd fjallar um brot á
reglunum og á að kveða upp úr um
hvort reglurnar hafi verið brotnar. Hún
getur tekið mál upp að eigin frumkvæði
eða ef hún fær skriflega og rökstudda
áminningu. Nefndin getur lagt til að
forseti bæjarstjórnar ávíti viðkomandi
vegna brotsins ef nefndin telur að um
brot sé að ræða.

Mikil endurnýjun varð í bæjarstjórninni eftir síðustu kosningar og má hér sjá kjörna aðalmenn í bæjarstjórninni. Nú
hafa siðareglur kjörinna fulltrúa líka verið endurnýjaðar.

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

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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Embættismenn?
Sem fyrr segir gildir þetta nýja regluverk ekki fyrir stjórnendur hjá bænum,
embættismennina. Það er þó ekki skilið
svo að engar siðareglur gildi þar lengur.
Hinar óskrifðu siðareglur verða í fullu
gildi, auk þess sem ætla má að gömlu
reglurnar muni áfram gilda um þá, eftir
því sem blaðinu er sagt.

Nýr Sproti
með viðarfótum
- ýmsir litir í boði

Sproti 405
Hönnuður Erla Sólveig Óskarsdóttir

STOFNAÐ 1956

Bæjarlind 8–10
201 Kópavogur

s: 510 7300
www.ag.is

Viðhaldsfríir

gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
Yfir 80 litir í boði.

Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.
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„Í stríði er raunar
ekkert milli lífs og dauða“
Amid Derayat var nýlega kjörinn formaður Vinstrihreyfingarinnar græns
framboðs í Kópavogi. Amid er frá íranska Kúrdistan og er sjálfur Kúrdi.
Hann kom hingað til lands árið 1995 skömmu eftir stríðið milli Íran og
Íraks. Hann var tvö ár við herskyldu í heimalandinu. Það segir hann hafa
mikil áhrif á stjórnmálaþáttöku sína.
„Ég er frá vesturhluta Íran, svæði
Kúrda,“ segir Amid um sjálfan sig og
þá ákvörðun að koma til Íslands fyrir
20 árum. „Ég kláraði Bc, Bachelor of
Science gráðu, í Íran og var að vinna
smá en það var alltaf erfitt að búa
þar á þessu svæði. Ég á vin sem var
fimleikaþjálfari á þeim tíma og hann
bauð mér að koma til Íslands sem ég
gerði.“ Amid segir að hann hafi ungur
ákveðið að gera allt sem þyrfti til að
komast frá Íran. Honum þyki vænt um
landið, það sé jú annað heimalandið.
„Það var stöðugt stríð en á þessum tíma
var stríðinu milli Íran og Íraks nýlokið.
Við stríðið bætist svo það sem Saddam
var að gera við Kúrda. Við svona aðstæður veistu hreinlega ekki hvað þú
átt að gera við lífið. Það er ekkert hægt
að hugsa til framtíðar. Þú veist aldrei
hvað gerist næst. Ég var áveðinn að
komast úr landi. Mig langaði að prófa
eitthvað annað og sem betur fer komst
ég til Íslands.“
Takmörkuð tilvera
Tilvera og réttindi Kúrda var skilyrt á
þeim tíma sem Amid bjó enn í Íran.
„Þarna voru sérstakar takmarkanir
sem beindust að Kúrdum. Við máttum
bara læra sumt og gátum raunar bara
farið ákveðið langt í menntun. Mismununin var kerfisbundin. Varðandi
menntunina þá takmarkaðist það hvað
ég mátti læra bara við það hvað stjórnvöld vildu.“ Hann segir kerfisbundna
mismunun líkt og þá sem beindist að
hans fólki vera svo lýjandi að þetta
setji allt líf úr skorðum. „Þegar þetta
blandast allt saman. Þú ert í veseni með
vinnu og með menntunina þína ofan á
allt óöryggið þá verður allt frekar svart.
Það er orðin 20 ár síðan ég upplifði
þetta allt í mínu daglega lífi. Ég er búinn að gleyma þessu svolítið en þetta
var erfiður tími. Þetta er einfaldlega
tímabil mikilla félagslegra takmarkana
á lífi mínu.“
Efnavopnum beitt
„Þú manst það kannski ekki en í stríðinu milli Írak og Íran var beitt efnavopnum. Ég var í hernum og átti eftir
að vera í tvö ár. Ég er heppinn að vera
á lífi. Þetta var alvöru stríð og þegar
maður er settur í þessar aðstæður þá
veit maður ekkert hvað maður á að
gera. Það voru hættur allt í kring. Ég
er í kringum tvítugt þarna. Í stríði
er raunar ekkert milli lífs og dauða.
Munurinn er svo lítill og þetta rennur
allt saman. Auðvitað vill maður ekki
vera partur af svona slæmum hlutum.
Maður vill ekki gera svona slæma
hluti. Hver ætti að vilja eyða lífinu í
einhverjum her?“ Amid óskaði heimildar til að fara í nám og komast þannig
úr herskyldu. Hann fékk slíka heimild.

„Eftir námið var raunar ekkert í boði.
Það var enga vinnu að fá og auðvitað
takmarkanir á framhaldsmenntun.
Svo var stríð út um allt. Þetta var allt
svo vonlaust eitthvað. Allir í kringum
þig vilja komast burt og þú vilt ekkert
frekar. Við viljum auðvitað öll gera
eitthvað úr lífinu.“
Menningarsjokkið
„Það var mikið sjokk að koma hingað.
Tungumálið er erfitt, menningin var
mér erfið, maturinn allt öðruvísi og
veðrið erfitt. Þetta var algjört menningarsjokk,“ segir Amid um komuna
til Íslands. „Smátt og smátt venst
þetta samt. Ég reyndi að læra bara
inn á hlutina og bæta minn skilning
á hlutum. Ég fór strax í skóla að læra
tungumálið. Það hjálpaði mikið við
tungumálið en líka bara vegna þess að
þar kynntist ég hópi fólks í svipuðum
aðstæðum og ég. Eftir það fór ég svo í
meira íslenskunám. Þá var það við íslenskudeild Háskóla Íslands. Það hjálpaði mér að fóta mig betur. Ég kláraði
svo meistaranám í líffræði við Háskóla
Íslands en tók doktorsgráðu við Stirling
Háskóla í Skotlandi.“
Miklar skoðanir
um Mið-Austurlönd
Amid segist finna blóðið renna til
skyldunnar. Hann telur mikilvægt að
innflytjendur séu sýnilegir þátttakendur í stjórnmálum. Það sé honum
mikilvægt manni sem fluttist hingað
frá Mið-Austurlöndum að taka þátt

og vera sýnilegur. „VG gefur fólki þetta
‘platform’ til að búa hér og vera þátttakendur í samfélaginu. Að mínu mati
er það ekki eins gefið í hinum flokkunum. Það sem er gott við að starfa í
VG er að það eru svo margir innflytjendur sem þegar taka þátt í starfinu.
Þetta finnst mér mikilvægt og þetta
ætti öllum að þykja mikilvægt. Það er
gott fyrir okkur öll og leiðir til aukins skilnings að sem flestir taki virkan
þátt í samfélaginu. Það sem mér finnst
vanta í stjórnmálin þessa dagana er
meiri skilningur á stöðu innflytjenda.
Ég er auðvitað fæddur í Íran og það
er heimalandið mitt en Ísland er líka
heimalandið mitt. Ísland er heimaland
barnanna minna. Mér finnst það mikilvægt að ég sé sýnilegur í landinu mínu
og barnanna minna. Það á auðvitað
sérstaklega við núna þegar umræðan
um Mið-Austurlönd er svona mikil.
Sérstaklega þegar stór hluti þeirra sem
tjá sig virðist ekki vita mjög mikið.
Sumir leyfa sér að tala um stóra hópa
fólks sem hryðjuverkamenn fyrir það
eitt að vera frá ákveðnum svæðum.“
Ásmundssaga
Friðrikssonar
Stutt er síðan Ásmundur Friðriksson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, varð
með ummælum sínum um múslima,
sér til minnkunar. „Hann sagði bara,
eða gaf í skyn, að nánast allir múslimar
á Íslandi væru hryðjuverkamenn. Þetta
fannst mér mjög erfitt. Ég er ekkert
trúaður en ég kem frá sama svæði. Ég
skil bara ekki hvernig þingmaður getur
leyft sér að segja svona um mig og mitt
fólk. Ég er auðvitað ekki mikill múslimi
en ég kem frá þessu svæði og þessum
löndum. Svona gáleysi þingmannsins
hefur áhrif á mig og mitt fólk.“

Framsóknarkrónika
- Hvað finnst þér þá um síðustu
sveitastjórnarkosningar og útspil Framsóknarflokksins? „Ég á bara erfitt með
að skilja hvað þau eru að hugsa. Það
er eitthvað í gangi á Vesturlöndum í
dag. Það er mikil eftirspurn eftir hatri
á islam. Í þeirri umræðu eru alveg
ótrúlegir hlutir sagðir. Framsókn er
bara að reyna að hafa ávinning af fordómum. Þau ýta undir steríótýpur og
skrýtnar hugmyndir um erlent fólk til
að fá atkvæði. Núna er þessi umræða
að koma til Íslands en auðvitað hefur
hún verið lengi í til dæmis Bretlandi
og Bandaríkjunum. Framsóknarflokkurinn er stöðugt að tala um mosku. Það
er bara til að fá atkvæði.“ Amid segist
taka taktík Framsóknarflokksins nærri
sér vegna þess að hún sé misnotkun til
atkvæðaveiðum. Það bitni svo á fólki
sem hafi ekkert áunnið sér til að eiga
slíka gagnrýni skilið frá stjórnmálafólki. „Ég er enginn sérstakur múslimi,
hvorki hér né í Íran. Ég fór aldrei í
mosku þar og er eiginlega alveg sama
hvort þessi moska hér verður byggð
eða ekki. Það skiptir bara engu máli
í þessu samhengi hvort moska verður

Kermanshah í Kúrdistan er heimaborg Amid Derayat. Íbúar borgarinnar eru um 850 þúsund.

atli@thorfanndal.com

Atli Þór Fanndal

byggð eða ekki. Það er ömurlegt þegar
stjórnmálamenn tala niður fullt af fólki
í atkvæðaleit á hættulegum forsendum.
Það særir einfaldlega hvort sem maður
er múslimi eða ekki.“
Óbærilegt skrum
Amid bendir á ISIS sem dæmi um
hvernig misnotkunin virki. ISIS sé
grimmdin uppmáluð og að það sé
misnotað. Grimdarverk ISIS eru
smurð yfir á alla sem koma frá Mið-Austurlöndum og það fólk raunar gert
samábyrgt fyrir ofbeldi sem það er oft
sjálft að flýja. „ISIS er mikið ofbeldi og
ógeð. Því fylgir svo að allir reyna að
misnota það sér til framdráttar. Málefni Mið-Austurland eru samt miklu
flóknari en svo að ISIS gefi skýra mynd
af öllum. Það er óbærilegt að horfa upp
á fólk misnota sér viðkvæma stöðu
mála þarna.“
Herskyldan og stjórnmál
- Spilar herskyldan og reynslan af því
stóra rullu í þinni pólitík? „Það spilar
auðvitað töluvert hlutverk eftir þá
reynslu hvaða flokk ég vel. VG er
flokkur friðarsinna og á móti NATÓ.
Það er í samræmi við mínar skoðanir.
Ég vil einfaldlega ekki sjá stríð. Ég er
á móti því hvar sem er.“ - Er nægilega
mikill skilningur á alvarleika stríðs hér
á landi í ljósi þess að Ísland er ekki með
her og almennt friðsælt? „Mér þótti
það sjást ágætlega í Íraksstríðinu þetta
skilningsleysi á alvarleika stríðs. Ísland
hafði engar forsendur til að blanda sér
í það en gerðu samt. Allar svona aðstæður eru gríðarlega viðkvæmar. Stríð
leiðir af sér ofbeldi og fólk á ekki að
blanda sér í það nema hafa þekkingu
og forsendur til að meta hlutina. Vonandi geta Íslendingar samt notað Íraksstríðið til að draga einhvern lærdóm
af. Það er ekkert hægt að segja bara
‘mission accomplished’ og lýsa stríði
loknu. Þannig virka stríð ekki. Þeim
lýkur ekki bara. Við vitum hreinlega
ekki hvenær málum lýkur. Það er ekki
gott fyrir neinn og hvað þá Ísland að
blanda sér í svona mál án þess að skilja
alvarleika stríðs.“ Amid segir eigin
herskyldu þess valdandi að herleysið
íslenska sé honum enn mikilvægara
en ella. „Ég vil áfram sjá Ísland herlaust
og að við tökum okkur hreinlega stöðu
sem slíkt ríki.“
Starfið næsta vetur
- Eiga félagsmenn VG í Kópavogi eftir
að sjá miklar áherslubreytingar í þinni
formannstíð? „Fyrst og fremst er mín
pólitík sú að vera sýnilegur og að ýta
undir að aðrir innflytjendur séu sýnilegir. Það er yfirlýsing að sýna andlit sitt
á stjórnmálasviðinu. Ég kom hingað
frá Íran til Íslands fyrir tuttugu árum,
hef lagt mikið á mig til að aðlagast og
læra en tala ekki fullkomna íslensku.
Ég er að sýna að ég ætla að vera með og
leggja mitt af mörkum. Vonandi sýnir
það sem flestum að fólk frá Mið-Austurlöndum sem hingað kemur getur lagt
mikið til og gert góða hluti. Auðvitað
verður þetta persónuleg áskorun fyrir
mig en almennt verður félagið bara
eins og það hefur verið.“

Það er alltaf gaman í Gaflaraleikhúsinu
Tvær sýningar = Tvö hlátursköst

Bakaraofninn - næstu sýningar
Sunnudagur
Sunnudagur
Sunnudagur
Sunnudagur

“Ég er enn með svo miklar harðsperrur í kjálkanum eftir
hlátrasköllin að ég get ekki talað með góðu móti”
Silja Aðalsteinsdóttir í Tímariti máls og menningar
“Litli kallinn minn var orðinn máttlaus af hlátri og það sem undarlegra var,
amman ég líka. Við hlógum þarna eins og vitleysingar bæði af
uppátækjunum þeirra, svipbrigðum og háttsemi.”
Helga Völundardóttir í Kvennablaðinu

8. mars
15 mars
22 mars
29 mars

kl 13.00 UPPSELT
kl 13.00 og kl 16.00
kl 13.00 og kl 16.00
kl 13.00

Tryggið
ykkur miða
565 5900
midi.is

“Ótrúlega skemmtileg”
Hlín Agnarsdóttir í Djöflaeyjunni

Frosti í Harmageddon
“Ég vona að sem allra flestir, ungir sem gamlir, kvenbörn og karlbörn
fái að njóta þessarar sýningar”
Silja Aðalsteinsdóttir Tímarit Máls og Menningar

Konubörn - næstu sýningar
Fimmtudagur 12 mars kl.20.00 UPPSELT
Föstudagur
13. mars kl 21.30 UPPSELT
Laugardagur
14 mars kl 21.30 UPPSELT
Föstudagur
20 mars kl 20.00 Aukasýning
Föstudagur
27 mars kl 20.00 örfáir miðar

Stiga+húsa+teppi
Mikið úrval og litaval!
Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna
og léttir þrif.
Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

Komdu með auglýsinguna og fáðu viðbótarafslátt!

www.parketoggolf.is
Sérverslun með teppi og parket
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Hafnfirðingar réttlæta „skattalega hagræðingu“ við tveggja milljarða greiðslu HS veitna til eigenda:

„Vart efni til fordæmingar
á framgangi hluthafanna“
HS veitur, grunnþjónustufyrirtæki á Reykjanesi, hyggst greiða eigendum
sínum tvo milljarða króna út úr fyrirtækinu og minnka hlutfé fyrirtækisins
um leið. Tvö sveitarfélög og eitt einkafyrirtæki eru helstu eigendur.
Forstjóri HS veitna segir að eigendur
þess spari sér skattgreiðslur með þessu
fyrirkomulagi, miðað við að arður yrði
greiddur úr félaginu. Hann vill heldur
að Reykjanesbær fái milljarð króna úr
HS veitum en 800 milljónir. Sama hlutfall má ætla að Hafnarfjarðarbær spari
sér með þessari aðferð. Í heild hefðu um
400 milljónir verið greiddar til ríkisins
af þessum greiðslum, hefður þær verið
greiddar til eigenda sem arður. Hafnarfjarðarbær segir enga ástæðu til að fordæma gjörninginn. Hann sé í samræmi
við hlutafélagalög. Sérfræðingar sem
blaðið hefur leitað til spyrja þó spurninga um þessa aðferð og alþingismenn

spyrja líka spurninga. Eigendur HS
veitna hafa fengið milljarða króna frá
ríkinu og öðrum sveitarfélögum undanfarin ár í formi jöfnunarframlaga. Íbúar
í Kópavogi hafa á sama tíma reitt hendi
marga milljarða króna til sjóðsins.
Framlag íbúar í bænum árið 2013 var
á pari við það sem Reykjanesbær fékk
í meðgjöf úr sjóðnum á síðasta ári, og
næstum því tvisvar sinnum sú upphæð
sem Hafnarfjarðarbær þáði úr sjóðnum
sama ár.
Einkavædd grunnþjónusta
Reykjanesbær er stærsti eigandi HS
veitna. Fyrirtækið dreifir heitu og

köldu vatni auk rafmagns á mjög stóru
svæði og til helstu þéttbýlisstaða á
Reykjanesi og víðar. Reykjanesbær á
helming í félaginu, og fær helminginn
af peningunum sem til stendur að taka
út úr fyrirtækinu. Hafnarfjarðarbær á
fimmtán prósenta hlut í HS veitum og
fær um 300 milljónir króna. Bæjarstjórn
Hafnarfjarðar samþykkti nýlega að nota
peningana til að greiða niður skuldir.

Fær vel upp í kaupverðið
Félagið HSV eignarhaldsfélag slhf.
á rúman þriðjungshlut í HS veitum.
Upphaflega var það athafnamaðurinn
Heiðar Má Guðjónsson sem keypti sig
inn í HS veitur í fyrra í gegnum félagið
Ursus í fyrra. Ásamt Heiðari Má voru
lífeyrissjóðir og fleiri í hópi hluthafa
þegar síðast fréttist. Félagið fær um

Öryggisíbúðir Eirar til leigu í
Grafarvogi Reykjavík

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.
Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík.
Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík.


Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn
geti búið lengur heima.



Öryggisvöktun allan sólarhringinn.



Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð.



Góðar gönguleiðir í nágrenninu.
Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 og í
gegnum netföngin: edda@eir.is, sveinn@eir.is
Eir öryggisíbúðir ehf.
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík. 522 5700
milli 8:00 og 16:00 virka daga.

700 milljónir króna frá HS veitum.
Greiðslan nemur tæpum fjórðungi af
kaupverðinu frá í fyrra, en það nam um
þremur milljörðum króna.
Félag Heiðars eignaðist hlutinn í
HS veitum fyrir rétt tæpu ári. Þá voru
keyptir hlutir af Reykjanesbæ auk þess
sem Orkuveita Reykjavíkur seldi allan
sinn hlut í fyrirtækinu. Í tengslum við
söluna var gert hluthafasamkomulag
sem færir einkafyrirtækinu mikil völd,
þrátt fyrir að eiga minnihluta í félaginu.
Þá var greint frá því í Reykjavík vikublaði í fyrravor að Orkustofnun taldi að
þættir í tengslum við söluna stönguðust
á við lög [sjá hér til hliðar].
Klára í mars
Tillaga um að HS veitur kaupi hluti
í sjálfu og greiða eigendum sínum
tvo milljarða króna fyrir sér var lögð
fram á hluthafafundi 19. janúar. Ekki
hefur komið fram hver lagði þetta til.
Júlíus Jónsson forstjóri segir það eitt
að þessi hugmynd hafi komið í upp í
stefnumótun stjórnar seint á síðasta ári.
Nú í byrjun febrúar sendi Júlíus Jónsson, forstjóri félagsins, formlegt erindi
til eigendanna um þetta. Þar segir að
á hluthafafundinum hafi verið „lögð
fram tillaga um að félagið keypti eigin
hlutabréf af hluthöfum fyrir 2 milljarða
króna með þeim fyrirvara að hagkvæm
fjármögnun fengist.“ Síðan segir í bréfi
forstjórans að stefnt sé á að ganga frá
þessu fyrir aðalfund félagsins sem til
stendur að halda í mars. Þá stendur til
að færa hlutafé félagsins niður, um milljarðana tvo. Hugmynd eigendanna er að
eignarhlutföll raskist ekki.
Taka lán fyrir kaupunum
Júlíus Jónsson, forstjóri HS veitna segir
í svari við fyrirspurn blaðamanns að
áætlað sé að taka lán fyrir kaupum á
hlutabréfum eigendanna. „Handbært fé
HS Veitna er yfir 2 milljarðar en vegna
mikilla áætlaðra fjárfestinga á þessu og
næsta ári þarf á því tímabili að taka um
2,5 milljarða að láni.“
Hann segir að eiginfjárhlutfall félagsins sé nú rúm 53 prósent og verði
yfir 40 prósentum, eftir gjörninginn.
Júlíus segir að Orkustofnun miði við
enn lægra eignfjárhlutfall, 30 prósent,
segir Júlíus. „Eigendur HS Veitna telja
það reyndar of lágt og hafa sett í fjárhagsreglu að eiginfjárhlutfall fari ekki
niður fyrir 40% og handbært fé aldrei
niður fyrir 500 m. kr. Arðsemi eigin
fjár verður lægri þegar eiginfjárhlutfall
er þetta hátt og aðgerðin bætir úr því.“
Koma sér undan skatti
Spurður um hvort fordæmi séu fyrir
svona aðgerð, segir Júlíus að nokkur
dæmi séu um það.
HS veitur hafa greitt eigendum sínum
arð með reglulegum hætti mörg undanfarin ár.
- Ef þetta er spurning um að eigendur
fái fé út úr fyrirtækinu, hvers vegna er
þá bara ekki greiddur arður?
„Þetta er hagkvæmara fyrir hluthafa
skattalega séð,“ segir Júlíus. Hann bætir

Átök um sölu

HS veitur hafa skilað stöðugum
arði til eigenda sinna undanfarin
ár. Þar á meðal Orkuveitu Reykjavíkur sem seldi sinn hlut í fyrra.
Heiðar Már Guðjónsson fjárfestir
keypti Orkuveitu Reykjavíkur út
úr fyrirætækinu og stóran hlut
af Reykjanesbæ, í fyrra. Hafnfirðingum var boðið að selja en
það vildu þeir ekki. OR hefur
fengið um einn og hálfan milljarð króna fyrir um 16 prósenta
hlut sinn. Greint var frá því hér
í fyrravor að Orkuveitan hefði
selt arðgreiðslu síðasta árs með
hlutnum, svo verðið fyrir sjálfan
hlutinn hefur verið lægra sem því
nam. Sóley Tómasdóttir, þá stjórnarmaður í OR, gagnrýndi söluna,
með þeim rökum að almenningur
ætti að eiga grunnþjónustufyrirtækin. Þá voru Björt framtíð
og Samfylking í tveggja flokka
meirihluta sem endurspeglaðist í
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Þá
var blaðinu jafnframt sagt að salan
væri í samræmi við Planið svonefnda um sölu eigna, og að eign
OR í fyrirtæki á Suðurnesjum væri
ekki hluti af kjarnastarfsemi Orkuveitunnar. Kópavogsbær átti í eina
tíð örlítinn hlut í Orkuveitunni. Nú
kaupa bæjarbúar rafmagn og heitt
vatn í gegnum OR, en eru sjálfum
sér nógir um drykkjarvatn.
því við að sé bókfært verð bréfanna það
sama eða hærra en söluverðið, þá verði
ekki til skattskyldur söluhagnaður. Af
arðgreiðslu þurfi hins vegar að greiða
20 prósenta skatt.
Sé miðað við það þá verða sameiginlegir sjóðir af um 400 milljónum króna
með þessum gjörningi, sem að hluta
til rennur til sveitarfélaga, en líka til
einkafyrirtækis.
„Vart ástæða til fordæmingar“
Reykjavík vikublað sendi bæjarstjóra
Hafnarfjarðar fyrirspurn um málið fyrir
rúmri viku og spurði hvort eðlilegt gæti
talist að opinberir aðilar nýttu sér leiðir
til að greiða ekki til sameiginlegra sjóða.
Í svarinu er rakið að eiginfjárhlutfallið sé fært niður „þannig að það verði
nær því sem stjórnvöld og Orkustofnun
telja eðlilegt fyrir raforkudreifingu,“
segir meðal annars í svarinu, líkt og
forstjóri félagsins sagði áður. En um
skattgreiðslurnar segir í skriflegu svari
bæjarfélagsins:
„Um starfsemi hlutafélags, sem er
félagsform ætlað til rekstrar í fjárhagslegum tilgangi og um umgengni hluthafa gagnvart hlutafélagi og fjármálum
þess gildir ítarlegur lagabálkur. Efni
lagareglnanna dregur óhjákvæmilega
og augljóslega dám af þeim tilgangi með
rekstri hvers slíks félags sem vísað er til.
Því er markaður farvegur með skýrum
fyrirmælum settra laga með hvaða hætti
hluthafar mega njóta arðs af hlutafjárframlögum sínum og hvernig þeir mega
aftur taka til sín frá félaginu, þau framlög sem til þess hafa verið lögð. Sé þeim
lagafyrirmælum fylgt eru vart efni til
fordæmingar á framgangi hluthafanna.“
Stefna á miklar
arðgreiðslur
Í svarinu er enn fremur farið yfir væntanlega arðgreiðslu út úr fyrirtækinu til

11

13. Mars 2015

Mikill
hagnaður í ár

Heiðar Már hefur fengið drjúgan
hluta kaupverðsins til baka á innan
Mynd: Pressphotos.biz.
við ári.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
var bæjarstjóri í Hafnarfirði þegar
bænum var boðið að selja.

Haraldur L. Líndal, bæjarstjóri í
Hafnarfirði. Bærinn segir engar
ástæður til að fordæma gjörninginn.

Vilhjálmur Bjarnason segist engar
athugasemdir gera, sé þetta í samræmi við lög.

Enginn fullyrti þó að um lögbrot væri
að ræða. Skúli Eggert Þórðarsson, ríkisskattstjóri, sagist ekki ræða málefni
einstakra skattaðila en staðfesti við
blaðið að sveitarfélög greiddu fjármagnstekjuskatt eins og aðrir.

Willum Þór, þingmaður Suðvestur
kjördæmis og Kópavogsbúi, segir
spurningar vakna.

Július forstjóri segir „skattalegt hagræði“ fólgið í gjörningnum.

Sóley vill að almenningur eigi grunnþjónustufyrirtækin.

hluthafa, en umtalsverður hagnaður
varð af rekstri HS veitna á síðasta ári,
eins og raunar undanfarin ár.
„HS Veitur stefna á að greiða sömu
upphæð í arð og greidd var á síðasta
ári eða 450 m. kr. og af því verða þá
greiddar 90 m. kr. í fjármagnstekjuskatt
auk þess sem reiknaður tekjuskattur á
fyrirtækið sjálft er 146 m. kr.“

maður Framsóknarflokksins og fulltrúi
í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.
Hann segist „hugsi“ yfir tveggja
milljarða greiðslu HS veitna til eigenda
sinna og spyr hvort hér kunni að vera
birtingarmynd óæskilegrar einkavæðingar. Þó þurfi að ígrunda gagnrýni á
gjörninginn vandlega. Löggjafinn hafi
skapað þennan farveg og sterk rök þurfi
til þess að breyta lögum.
Blaðið sendi öllum þingmönnum í
efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis
fyrirspurn um málið, og þingmönnum
úr öllum flokkum í fjárlaganefnd.

Svörin sem blaðinu hafa borist á rúmri
viku eru fá, en aðeins þrír þingmenn
virtu blaðið svars.
Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, spurði í svari til
blaðsins hvort gjörningurinn væri ekki
í samræmi við hlutafélagalög. „Ef svo
er þá segi ég ekkert,“ segir í svarinu.
Sé svo ekki, ættu viðeigandi yfirvöld
að fjalla um málið, efnahagsbrotadeild
eða skattayfirvöld. Einn þingmaður enn
svaraði fyrirspurn blaðsins. „Mér finnst
þetta merkilegur snúningur til að komast hjá því að greiða skatt, ekki síst þar
sem um er að ræða fyrirtæki að miklu
leyti í eigu almennings/skattgreiðenda,“
sagði þingmaðurinn, sem samt sem
áður óskaði eftir því að ummælin yrðu
ekki höfð eftir sér, þar sem viðkomandi
vildi kynna sér málið betur.

Birtingarmynd óæskilegrar einkavæðingar
„Ég tel að það þurfi að skoða þetta
betur,“ segir Willum Þór Þórsson, þing-

Lögbrot sem vakti litla athygli
Í byrjun apríl í fyrra var greint frá
því að Orkustofnun teldi að farið
væri á svig við lög, við einkavæðingu HS veitna. Samkeppniseftirlitið
fjallaði þá um söluna sendi Orkustofnun umsögn sína þangað.
Samkeppniseftirlitið sjálft gerði ekki
athugasemdir. Reykjavík vikublað,
sem kemur út hjá sömu útgáfu og
bæjarblaðið Kópavogur, greindi frá
þessu máli í fyrravor. Svo hljóðandi
var upphaf forsíðufréttar blaðsins 12.
apríl í fyrra:
„Orkustofnun gerir athugasemdir
við kaup einkaaðila á ríflega þriðjungs
hlut í HS veitum. Stofnunin telur að

hluthafasamkomulag Reykjanesbæjar og nýs eiganda samræmist ekki
ákvæðum raforkulaga.
Í hluthafasamkomulaginu er fólgið
að Ursus I [Nú HSV], sem er í eigu
lífeyrissjóða og einkafjárfesta, fái
neitunarvald í veigamiklum málum
fyrirtækisins, enda þótt hlutur félagsins sé ríflega 34 prósent. Samkvæmt lögum þarf opinber aðili að
eiga meirihluta í veitufyrirtækjum.
Orkustofnun telur hluthafasamkomulagið ganga gegn anda laganna. Ursus
I segir hins vegar að samkomulagið
hrófli ekki við meirihlutaeign opinberra aðila.“

Vekur spurningar
Háskólamenn sem rætt hefur verið
við hafa sagt þennan gjörning vekja
spurningar, eða jafnvel sagt hann
óeðlilegan, en búast megi við að hann
standist lög. Einn viðmælandi blaðsins,
sérfræðingur utan háskólasamfélagsins,
spurði sig raunar hvort gjörningurinn
kynni að brjóta í bága við 11. grein laga
um tekjuskatt. Sú grein fjallar um skattskyldan arð, og sagði viðmælandinn
sennilegt að líta bæri á þessa greiðslu
út úr fyrirtækinu sem arðgreiðslu.

Ábyrgt gagnvart
nærsamfélaginu?
Willum Þór Þórsson Kópavogsbúi og
þingmaður Framsóknarflokksins spyr
einnig hvort þessi aðferð eigenda HS
veitna sé þjóhagslega ábyrg, og svarar
spurningunni sjálfur neitandi.
Hins vegar þurfi einnig að svara
þeirri spurningu hvort aðferðin sé samfélagslega ábyrg, til dæmis með tilliti til
þeirra nærsamfélaga sem málið snertir,
nefnilega hagsmuna Reykjanesbæjar
og Hafnarfjarðar. Sem kunnugt er hafa
Hafnfirðingar samþykkt að verja fénu
til að greiða niður skuldir.
Forstjóri HS veitna sagði um þetta
mál í fréttum Stöðvar 2, aðspurður
um hvort eðlilegt væri að ekki væri
greiddur af þessu skattur, sagði hann
að sem íbúi Reykjanesbæjar, vildi hann
heldur að bærinn fengi milljarð úr
fyrirtækinu en 800 milljónir. Þá hefur
bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkt að
verja fénu til að greiða niður skuldir.
Bæði sveitarfélögin eru mjög skuldsett.
Reykjanesbær þó sérstaklega.
Ríflegur stuðningur
Bæði sveitarfélögin Hafnarfjörður
og Reykjanesbær hafa fengið rífleg
framlög frá öðrum sveitarfélögum og
ríkinu í formi framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Í fyrra var áætlað
að framlögin til þeirra myndu nema
samtals 2,8 milljörðum króna, og fékk
Reykjanesbær tvo þriðju, eða sem
svarar um 110 þúsund krónum á íbúa
í sveitarfélaginu. Hafnarfjörður átti skv.
sömu áætlun að fá um milljarð króna
úr Jöfnunarsjóðnum í fyrra.
Gert er ráð fyrir því að í ár fái Hafnar-

Heildarhagnaður HS veitna árið
2014 nam 804 m.kr. á móti hagnaði árið 2013 uppá 666 m.kr. Það er
hagnaðaraukning upp á 139 m.kr.
milli ára, segir í fréttatilkynningu
HS veitna á dögunum. Félagið sinnir
grunnþjónustu og er í algerri einokunarstöðu gagnvart íbúum á starfssvæði sínu. Það dreifir drykkjarvatni
og heitu vatni og rafmagni.
fjarðarbær um 980 milljónir króna, upp
undir milljarð, úr jöfnunarsjóðnum
samkvæmt upplýsingum á heimasíðu sjóðsins. Gert er ráð fyrir því að
Reykjanesbær fái ríflega 1.380 milljónir
króna, hátt í 1,4 milljarða króna.
Frá Hruni hefur Reykjanesbær fengið
hátt í 10 milljarða króna úr Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga, ef marka má yfirlit
Hagstofunnar að viðbættu áætluðu
framlagi ársins í ár. Hafnarfjarðarbær
hefur skv. sömu heimildum fengið vel
á sjötta milljarð króna úr sjóðnum á
árunum 2009-15.
Úr vasa Kópavogsbúa?
Ríkið greiðir um helming fjárins sem
fer í Jöfnunarsjóðinn, það er, hluti þess
tekjuskatts sem rennur í ríkissjóð fer
beint til sjóðsins. Samkvæmt ársreikningi sjóðsins fyrir árið 2013 nam ríkisframlagið um 16 milljörðum króna.
Að auki greiða sjálfir íbúar sveitarfélaganna framlög beint til Jöfnunarsjóðsins. Greiðslan fer raunar í gegnum
skattkerfið, en framlögin koma ekki
úr sjóðum sveitarfélaganna. Stærstu
framlög sveitarfélaga koma úr vösum
íbúa fjölmennustu sveitarfélaganna.
Mest kemur frá Reykvíkingum, en þeir
eru flestir. Íbúar í Kópavogi leggja líka
mikið af mörkum. Ef marka má árbók
sveitarfélaganna fyrir árið 2013, þá
runnu 1,8 milljarðar króna frá íbúum
Kópavogs í Jöfnunarsjóð sveitarfélaganna.
Það mætti þannig segja að Kópavogsbúar einir og sér hefðu getað
staðið undir allri þeirri ríflegu aðstoð
sem Reykjanesbær hlaut í fyrra. Það ár,
eins og áður segir, fékk Hafnarfjarðarbær um milljarð. Það sem íbúar Kópavogs greiddu til sjóðsins nam þannig
næstum tvisvar sinnum þeirri upphæð
sem Hafnarfjarðarbær fékk úr honum.

NORÐURKRILLIÐ er komið aftur!

Omega 3 í sinni hreinustu og öflugustu mynd - ekkert eftirbragð!
Sótt í Suðurskautshafið, hreinasta hafsvæði veraldar.
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Rannsóknir hafa sýnt fram á verulegan
heilsufarslegan ávinning á inntöku
Omega 3 fitusýrum s.s. fyrir:
• hjarta- og æðakerfið
• einbeitingu og minni
• heila og taugakerfi
• hátt kólesteról
• lifrarstarfsemi
• teygjanleika húðarinnar
• geðheilsu
• bólgur og liðverki

Ásta Kjartansdóttir
Vörustjóri

NORÐURKRILL fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða og verslana
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MATARSÍÐA SVAVARS

svavar@islenskurmatur.is.

Bráðskemmtilegur bakaraofn
Viltu gera
eitthvað
uppbyggilegt
í sumar?
PIPAR\TBWA - SÍA

Þú getur sótt um sumarstarf
hjá Kópavogsbæ til 8. apríl nk.
Til að
umum
sumarstarf
þarftuþarftu
að faraað
innfara
á vefinn á vef
Til
aðsækja
sækja
sumarstarf
Kópavogsbæjar, kopavogur.is,
og þarog
finnur
líka þú líka
Kópavogsbæjar,
kopavogur.is,
þar þú
finnur
allar nánari
umum
störfin
sem eru
í boði.
allar
nánariupplýsingar
upplýsingar
störfin
sem
eru í boði.
ráðningu
er aðereiga
lögheimili
í Kópavogi.
·· Skilyrði
Skilyrðifyrir
fyrir
ráðningu
að eiga
lögheimili
í Kópavogi.
· Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri (fædd 1997 eða fyrr).
· Ekki verður tekið við umsóknum eftir 8. apríl.

kopavogur.is

BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga
og félagasamtök

Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.
Sími 892 5784
Síðumúli 31•105 Reykjavík
gaiusehf@gmail.com

stofnað 1993
Askalind 7 | 201 Kópavogi
s: 892 0518 | straumver@gmail.com

Svavar Halldórsson

Í sögu heimsbókmennta, leiklistar og kvikmynda hafa matsölustaðir af
ýmsu tagi verið sögusviðið eða skipt sköpum varðandi framvindu. Enginn
mafíósastjóri í bíómynd er trúverðugur nema að hann sitji dagana langa
við skuggalegt borð úti í horni á ítalska veitingastaðnum sínum. Væru
Dýrin í Hálsaskógi sama perlan ef í verkið vantaði Héraðsstubb og bakaríið
hans – eða piparkökusönginn. Matur stendur okkur nærri og flestir geta
samsamað sig með hrakföllum eða ævintýrum í eldhúsum og við matseld.

sjá hvort tónlistinn komi ekki út á
geisladiski fyrir næstu jól. En hvers
vegna að skrifa um leiksýningu á
matarsíðu? Jú, augljóslega er snertiflötur þar sem verkið gerist að öllu
leyti á veitingastað. En það er fleira
sem kemur til.

er aldrei langt undan. Tónlistinn
skipar veglegan sess en þar nýtur
Gaflaraleikhúsið krafta Mána Svavarssonar. Leikstjóri er Björk Jakobsdóttir, eiginkona Gunnars Helgasonar.
Auka þeirra Gunna og Felix leika í
verkinu þau Elva Ósk Ólafsdóttir
og edduverðlaunahafinn Ævar Þór
Benediktsson, betur þekktur sem
Ævar vísindamaður. Allir leikararnir
fara á kostum.

Leynd matarskilaboð
Í verkinu leynast litlir og áhugaverðir
molar sem gefa því meira vægi og vigt.
Eitt er það hvernig vel heppnaður og
góður matur er skilgreindur. Hann er
dæmigerður íslenskur heimilismatur
– og hollur. Vondi og misheppnaði
maturinn er hins vegar stútfullur af
óæskilegum efnum, t.d. salti, eða
illskilgreinanlegum þrifaefnum, sem
gefur þau skilaboð að við verðum að
vita hvað er í matnum okkar – það
sé ekki í lagi að borða hvað sem er.
Síðan hverfist allur farsinn um rullu
með þúsund ára gömlum alíslenskum
uppskriftum. Í henni hlutgervist allt
það sem er gott, hreint, hollt og fallegt
við mat. Skilaboðin sem eftir sitja í
hugum ungviðisins eru semsagt þau
að heimilismatur sé góður og æskilegur. Á mínu heimili var a.m.k. beðið
um fiskibollur í kvöldmatinn.

Ærslafullur gamanleikur
Gaflaraleikhúsið hefur sett upp
skemmtilegan ærslaleik sem þar
sem þeir Gunnar Helgason og Felix
Bergsson – eða Gunni og Felix – fara
á kostum. Verkið heitir Bakaraofninn
og gerist á samnefndum veitingastað.
Von er á grimmum matargagnrýnanda og ekkert er tilbúið. Atburðarrásin einkennist af klaupaskap,
misskilningi og vanmætti þeirra
Gunna og Felix eftir því sem stóra
stundin nálgast. Furðulegur iðnaðarmaður sem reynist hálfgerður hamskiptingur og framliðin amma eru
skemmtilegt krydd í þennan ærslaleik.
Einvala lið
Jafnvel þótt verkið sé fyrst og fremst
ætlað börnum þá sækja höfundar
efnivið í bókmenntir og þjóðmál
og húmor handa hinum fullorðnu

Frábær skemmtun
Bakaraofninn er vel heppnaður farsi
og frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Það var samdóma álit allra
ungana á heimili undirritaðs eftir
sýningu að þetta hafi verið hin besta
skemmtun. Leikmynd, ljós, hljóð og
annað slíkt var vel útfært og sniðugt
þótt það markist vissulega af rýminu
sem er í boði. Svo er bara að bíða og

VETRAR- OG ÚTIVISTARFATNAÐUR

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR

ICEWEAR OUTLET STORE • FÁKAFEN 9 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 555 7412 • WWW.ICEWEAR.IS
OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10:00-18:00 • LAUGARDAGA 10:00-16:00 • SUNNUDAGA 12:00-16:00
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Stærsti
sigurinn

F

imleikafólkið úr Gerplu stóðu sig
frábærlega á Bikarmóti í áhaldafimleikum sem haldið var um
síðustu helgi. Keppt var um tólf titla
á mótinu og fóru átta þeirra hingað
í Kópavoginn. Mikil ánægja er innan
félagsins með frammistöðu keppenda,
en á Facebook siðu félagsins segir þó
að stærsti sigurinn sé fólginn í öðru.
Sigurinn felist í fjölda þátttakenda.
Félagið hafi oftar en ekki átt þrjú lið
í hverju þrepi keppninna. Það sé til
marks um mikla starfsemi og breidd
innan félagsins.

Skjól í amstri dagsins
EINRÚM Hönnuður: Sturla Már Jónsson Húsgagna og innanhúsarkitekt

Smiðjuvegur 9 • 200 Kópavogur • Sími 535 4300 • Netfang axis@axis.is • www.axis.is

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

Nýtt húsnæði fyrir
fatlaða í Kópavogi

V

elferðasviði Kópavogsbæjar
voru á dögunum afhentir
lyklar að Austurkór 3 sem
er íbúðakjarni fyrir fatlaða. Af því
tilefni var opið hús og gafst fólki
tækifæri til þess að skoða húsnæðið
áður en því verður ráðstafað.
Í Austurkór eru sex íbúðir ásamt
aðstöðu fyrir starfsmenn sem veita
íbúum þjónustu allan sólarhringinn.
Íbúarnir flytja í íbúðirnar í haust.
Tekin var ákvörðun um uppbyggingu á búsetu með sólarhringsþjónustu fyrir allt að tíu einstaklinga
árið 2012, í samræmi við samþykkta
áætlun um búsetuúrræði hófust
framkvæmdir þá þegar. Í september 2013 voru fjórar íbúðir í íbúðarkjarna á Kópavogsbraut afhentar og
nú eru afhentar sex íbúðir. Að auki er
fjórar þjónustuíbúðir í byggingu sem
afhentar verða um miðbik næsta árs.
Gunnsteinn Sigurðsson formaður
félagsmálaráðs Kópavogs greindi
frá uppbyggingu á búsetuúrræðum
í Kópavogi við vígslu hússins í dag.
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
Kópavogs afhenti svo Guðlaugu
Ósk Gísladóttur yfirmanni þjónustudeildar fatlaðra lykla að húsnæðinu.
„Það er ánægjulegt að fá að afhenda
þetta glæsilega hús sem er mikilvægur áfangi í félagsþjónstu bæjarins,“ sagði hann við tækifærið segir í
frásög á vef bæjarins. Þess má geta að
Austurkór 3 mun til haustsins verða
heimili sex einhverfra einstaklinga

Á hópmynd eru frá vinstri: Sverrir
Óskarsson, formaður skipulagsnefndar, Guðlaug Ósk Gísladóttir,
yfirmaður þjónustudeildar fatlaðra,
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri,
Jón Ingi Guðmundsson, deildarstjóri
á umhverfissviði, Gunnsteinn Sigurðsson, formaður félagsmálaráðs
og Aðalsteinn Sigfússon sviðsstjóri
velferðarsviðs.

á meðan húsnæði þeirra í Dimmuhvarfi verður endurbætt.
Þegar Kópavogsbær tók við
málefnum fatlaðs fólks af ríkinu í
ársbyrjun 2011 lá fyrir biðlisti 40
einstaklinga eftir húsnæði með
sértækri þjónustu. Bæjarfélagið hóf
strax vinnu við að tryggja þessu fólki
nauðsynlegar úrbætur.
Tveir nýir þjónustukjarnar hafa
verið teknir í notkun frá yfirfærslu,
annar um sumarið 2011 og sá seinni
haustið 2013. Framkvæmdir eru
þegar hafnar að byggingu fjögurra
nýrra íbúða auk þess sem lögð hefur
verið fram 12 ára áætlun í húsnæðismálum fatlaðs fólks.

Blaðaljósmyndir
í Gerðarsafni
V
erðlaun voru veitt fyrir bestu
fréttamyndir síðasta árs í
Gerðarsafni á dögunum,
en myndirnar hafa verið til sýnis í
safninu. Á sýningunni eru 116 bestu
myndir ársins sem dómnefnd Blaðaljósmyndararfélasgins valdi úr yfir 900
myndum.
Verðlaun voru veitt í níu flokkum:
• Fréttamynd ársins og Mynd ársins
2014 tók ljósmyndarinn Sigtryggur
Ari Jóhannsson á DV fyrir myndi af
hælisleitandanum Ghasem Mohamadi
sem svelti sig í mótmælaskyni vegna
seinagangs á afgreiðslu hælisumsókna.
• Ómar Óskarsson, ljósmyndari
Morgunblaðsins hlaut verðlaun fyrir
mynd í flokki daglegs lífs.
• Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari
Fréttablaðsins, hlaut verðlaun fyrir
íþróttamynd ársins.
• Rut Sigurðardóttir, ljósmyndari hjá

Birtíngi, hlaut verðlaun fyrir portrait-mynd ársins.
• Gígja D. Einarsdóttir, ljósmyndari
hjá Eiðfaxa/Viðskiptablaðinu hlaut
verðlaun fyrir tíma-ritamynd ársins.
• Heiða Helgadóttir, ljósmyndari hjá
Birtíngi átti verðlaunamyndina í
flokki umhverfismynda auk þess sem
hún átti myndaröð ársins.
• Guðmundur Bergkvist, RÚV, hlaut
verðlaun fyrir Myndskeið ársins fyrir
Rannsóknarstofan Surtsey.
Dómnefndina í ár skipuðu Einar
Ólason, Brynjar Gauti Sveinsson, Jóhanna Guðrún Árnadóttir, Gunnar
Sverrisson, Baldur Kristjánsson,
Hallgerður Hallgrímsdóttir og Søren
Pagter sem var jafnframt formaður
dómnefndar. Søren Pagter er kennari
við danskann blaðaljósmyndaraskóla
og hefur setið í mörgum dómnefndum
ljósmyndakeppna.

BÍLSKÚRA- OG
IÐNAÐARHURÐIR
Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun.
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum
stærðum og gerðum, með eða án glugga.
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík
Sími: 5673440, Fax: 5879192
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TAKTU ÞÁTT
Í MOTTUMARS
SKRÁÐU ÞIG Á MOTTUMARS.IS

Árlega greinast rúmlega 70 íslenskir karlar með ristilkrabbamein
Ristilkrabbamein er eitt algengasta krabbameinið og eitt fárra sem hægt er að koma í veg fyrir með leit. Mikilvægt er að þekkja einkennin
og þeir sem eru 50 ára og eldri ættu að ræða við sinn lækni um leit að ristilkrabbameini.
#MOTTUMARS

