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Samstarf sveitarfélaga um aðgerðir gegn heimilisofbeldi: 

Kópavogur langt 
kominn í undirbúningi
Undirbúningur að samstarfi Kópa-

vogs við lögreglu höfuðborgar-
svæðisins í baráttunni gegn 

heimilisofbeldi er langt kominn, sam-
kvæmt upplýsingum frá lögreglu. Unnið 
hefur verið að málinu innan bæjarins um 
nokkurt skeið og í samstarfi við Hafnar-
fjarðarbæ. 

Áherslur núverandi yfirmanna lögreglu 
gengur út á að félagsþjónusta og barna-
verndaryfirvöld komi að þegar lögregla 
er kölluð út vegna ofbeldis. Markmiðið 
er að rjúfa vítahring ofbeldis. Þolendur 

og sérstaklega börn, fá sérstaka aðstoð og 
stuðning. 

Fram kemur í minnisblaði stafshóps 
um undirbúning verkefnisins sem nýlega 
var afhent bæjaryfirvöldum í bæði Kópa-
vogi og Hafnarfirði að brýnt sé að barna-
verndaryfirvöld og félagsþjónusta starfi 
saman að málum og eftirfylgni. Einnig 
er talið mjög mikilvægt að séð verði fyrir 
fjármagni fyrir túlkaþjónustu í þessum 
málum, en ekki sé gert ráð fyrir slíku fé í 
fjárhagsáætlunum þessa árs. Bent er á að 
útkall túlks sé dýrara en þegar um sé að 

ræða pöntuð viðtöl. Þá er einnig bent á að 
mikilvægt sé að passa vel alla tölfræði sem 
þessu tengist. 

Kópavogur hefur verið í samstarfi við 
Hafnarfjörð og Garðabæ um bakvaktir 
hjá barnavernd í rúmt ár. Starfshópur-
inn segir í minnisblaðinu að fulltrúi frá 
Garðabæ hafi ekki tekið þátt í undirbún-
ingi vegna samstarfs gegn heimilsofbeldi 
og segir í minnisblaðinu að samstarf um 
sameiginlegar bakvaktir sé úr sögunni, 
taki Garðabær ekki þátt í baráttunni gegn 
heimilisofbeldi.  Sjá bls. 14.

Aníta Daðadóttir, nemandi í Salaskóla, bar sigur úr bítum í árlegri upplestrarkeppni 7. bekkjar í grunnskólum Kópavogs sem 
haldin var á dögunum. í öðru sæti var Björn Breki Steingrímsson, Salaskóla, og í því þriðja Bjartur Jörfi Ingvason, Snælandsskóla. 
Þau má sjá hér á myndinni ásamt Þóru ragnarsdóttur, kennara í Snælandsskóla.
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Ályktun Samfylkingarinnar í Kópavogi: 

Atvinnurekendur eiga að 
fallast á sanngjarna kröfu
Stjórn Samfylkingarinnar í 

Kópavogi styður þá sanngjörnu 
kröfu sem Starfsgreinasam-

band Íslands hefur sett fram um að 
lágmarkslaun skuli vera hækkuð í 300 
þúsund krónur á mánuði.“ Þetta segir 
í ályktun stjórnar Samfylkingarinnar 
í Kópavogi. 

Þar er bent á að undirstaða þess 
að búa í réttlátu og jöfnu samfélagi 
sé að grundvallar lífsgæði séu tryggð 
og að allir geti lifað mannsæmandi 
lífi fyrir dagvinnu. „Mikilvægt er að 
bæta lífsgæði fólks á Íslandi og það er 

löngu tímabært að bæta kjör þeirra 
sem höllum fæti standa í samfélaginu.“ 

Þar segir jafnframt að mannauður 
sé lykilatriði í atvinnulífinu sem og 
á öðrum sviðum samfélagsins. „Því 
er mikilvægt að traust sé til staðar á 
milli launþega og atvinnurekenda og 
því hvetur stjórn Samfylkingarinnar 
í Kópavogi fulltrúa atvinnurekenda 
til þess að koma til móts við kröfur 
Starfsgreinasambandsins. Þannig 
tryggjum við fleirum mannsæmandi 
afkomu á sama tíma og við komum í 
veg fyrir frekari óvissu á vinnumark-

aði,“ segir í ályktun stjórnar Samfylk-
ingarinnar. 

Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Síðustu sýningar á leikárinu

Sunnudagur 12 apríl   Fimmtudagur 16 apríl 
Sunnudagur 19 apríl   Föstudagur 24 apríl  

 
Sunnudagur    12 apríl UPPSELT
Sunnudagur    26 apríl
Sunnudagur    3 maí 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl

Nýtt lánshæfismat fyrir Kópavog: 

Úr stöðugu í jákvætt
Horfur í Kópavogi upp-

færast úr stöðugum í já-
kvæðar í nýju lánshæfismati 

Reitunar. Greint er frá þessu á vefsíðu 
bæjarins. 

Lánshæfi Kópavogs helst óbreytt 
en Reitun spáir hækkun á lánshæf-
ismati í kjölfar ársuppgjörs bæjarfé-
lagsins, ef ekkert óvænt kemur fram 
segir þar. 

Breytingin á horfum komi til af 
vísbendingum um að efnahagur 
sveitarfélagsins sé að styrkjast, arð-
semi sé góð, eftirstpurn sé eftir lóðum 
og horfur í efnahagsmálum jákvæðar. 

„Það eru góðar fréttir fyrir bæjar-

búa að horfur séu góðar í lánshæfi 
bæjarins og að það stefni í að láns-
hæfismatið hækki. Betra lánshæfis-
mat skilar sér í betri vaxtakjörum 
og lægri útgjöldum fyrir bæinn, það 
njóta allir góðs af því. Undanfarin ár 
hefur lánshæfismatið hækkað sem 
er afrakstur ábyrgra fjárhagsáætlana 
sem hefur verið fylgt vel eftir,“ segir 
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri á 
vefsíðu bæjarsins. 

Þar segir einnig að þrátt fyrir já-
kvæðar horfur þurfi sveitarfélagið 
„áfram að gæta aðhalds í kostnaði og 
fjárfestingum þannig að skuldahlut-
fall bæjarins haldi áfram að lækka.“

Yfir meðaltali 
á samræmdu
Grunnskólar í Kópavogi voru 

yfir landsmeðaltali í öllum 
greinum í samræmdu próf-

unum sem þreytt voru síðastliðið 
haust. Þetta kemur fram í skýrslu 
um samræmd könnunarpróf 2014. 
Prófað var í þremur greinum í 10. 

bekk, íslensku, stærðfræði og ensku, 
og tveimur í sjöunda og fjórða bekk, 
íslensku og stærðfræði. Í öllum 
þessum greinum er Kópavogur yfir 
landsmeðaltalinu, sem er 30 á norm-
aldreifðum kvarða. 

 Frh. bls. 14.

Hættu með ábendingahnapp eftir álit Persónuverndar: 

Yfir 500 manns sættu rannsókn
Yfir 500 skjólstæðingar 

Tryggingastofnunar ríkisins 
voru rannsakaðir sérstaklega, 

á grundvelli upplýsinga sem stofnunin 
sóttist eftir frá fólki úti í bæ. Upplýs-
ingarnar sendi fólk til TR með svo-
nefndum ábendingahnappi sem settur 
var á heimasíðu stofnunarinnar í þessu 
skyni. Hver sem er gat í skjóli nafn-
leyndar látið TR á upplýsingar um 
nafngreint fólk. Í framhaldinu fór fram 

rannsókn á högum þeirra og hvort þeir 
hefðu látið TR réttar upplýsingar í té 
um stöðu sína. 

Persónuvernd úrskurðaði nýlega 
að þessi upplýsingasöfnun væri brot á 
lögum um persónuvernd. TR fjarlægði 
hnappinn í framhaldinu. Blaðamaður 
spurði TR í kjölfarið um umfang starf-
seminnar. 

Óvíst er um heildarfjölda ábendinga, 
því þeim sem ekki voru taldar veita til-

efni til að rannsaka skjólstæðing, var 
eytt jafn óðum, segir í svari Trygginga-
stofnunar. Þar segir frá þeim 521 skjól-
stæðingi sem var tekinn til rannsóknar. 
Í þriðjungi tilvika, 172 málum, hefði 
eitthvað slíkt reynst vera á bak við. 
Ekkert sannaðist á tvo þriðju þeirra 
í rannsóknunum 349 skjólstæðinga í 
allt, en Tryggingastofnun segir að það 
þurfi ekki að þýða að ábending hafi 
ekki átt við rök að styðjast. 

Sorpu bs. bar að bjóða út gas- og jarðgerðarstöð: 

Væntir stjórnsýsluúttektar
Kærunefnd útboðsmála hefur 

úrskurðað að byggðasamlaginu 
Sorpu beri að bjóða út verkefni 

um gas- og jarðgerðarstöð, en Sorpa 
hafði áður ætlað að semja beint við 
danskt fyrirtæki um svonefnda Aikan-
-lausn. 

Dofri Hermannsson fram-
kvæmdastjóri Metanorku kvartaði til 
nefndarinnar en hann hefur bent á aðrar 
lausnir sem hann telur bæði ódýrari 
og betri. Hann er mjög gagnrýninn á 
gjörðir Sorpu og segir fyrirtækið hafa 
ætlað að fara í hátt í þriggja milljarða 

króna fjárfestingu án þess að þarfir hafi 
verið skilgreindar. „Sem fyrrverandi full-
trúi í umhverfisráði Reykjavíkurborgar 
hef ég miklar áhyggjur af því hvernig 
byggðasamlaginu Sorpu er stýrt. Það 
að einkafyrirtæki skuli þurfa að kæra 
byggðasamlagið Sorpu til að það fari að 
lögum um opinber innkaup er eitt dæmi 
en það mætti nefna fleiri,“ segir Dofri í 
samtali við blaðið. 

Sorpa hafi þannig til dæmis hundsað 
óskir eigenda sinna um að heimilssorp 
verði flokkað. Þá kveðir eigendastefna 
meðal annars á um ábyrga meðferð fjár 

en eyða hafi vel á annað þúsund millj-
ónum meira í Aikan lausn en þörf er á. 
Sektargreiðslur hlaupi á tugum milljóna 
króna. 

Dofri bætir því við að hann vonist eftir 
því að niðurstaða kærunefndar útboðs-
mála leiði til þess að „gerð verði stjórn-
sýsluúttekt á fyrirtækinu hið allra fyrsta.“ 
Í framhaldinu verði „vandað til verka við 
val á gasgerðarstöð, þarfir sveitarfélag-
anna á höfuðborgarsvæðinu skilgreindar 
almennilega og svo auglýst eftir lausnum 
sem uppfylla þær þarfir á sem umhverfi-
svænstan og hagkvæmastan hátt.“

Árganganámskrár leikskólanna í Kópavogi hafa verið endurskoðaðar og var ný útgáfa námskránna kynnt á dögunum. 
Endurskoðunarnefndin afhenti Ármanni Kr. Ólafssyni bæjarstjóra eintak af skránum, en hann er hér á mynd ásamt  
Dóru Margréti Guðmundsdóttur, Sesselju Hauksdóttur, Sigrúnu H. Jónsdóttur, Bjarneyju Magnúsdóttur og Erlu Vigdísi 
Kristinsdóttur.

Jón Baldvin segir Íslendinga eiga tvo kosti: 

Frjálshyggja og 
ójöfnuður eða velferð
Við Íslendingar stöndum nú 

frammi fyrir vali. Viljum við 
verða að amerísku ójafnað-

arþjóðfélagi í anda nýfrjálshyggju, eða 
viljum við endurreisa hér velferðar-
samfélag að norrænni fyrirmynd? “ 
spyr Jón Baldvin Hannibalsson, fyrr-
verandi formaður Alþýðuflokksins í 
viðtali hér í blaðinu. 

Gagnrýni nýfrjálshyggjutrúboðsins 
á norræna velferðarríkið hafi reynst 
vera á sandi byggð. Óheftur kapítal-
ismi sé slæmur. Hins vegar hafi ekki 
hvarflað að norrænum jafnaðar-
mönnum að afnema markaðskerfið 
því það sé gagnlegt. En markaðurinn 

eigi að þjóna samfé-
laginu en ekki ráða 
því. Óheillaþróun 
hafi hins vegar verið 
í þá átt. „Óbeislað 
markaðskerfi í anda 
nýfrjálshyggju hefur 

sest í húsbóndasætið: Auðvaldið hefur 
tekið völdin af almannavaldinu. Þetta 
hefur gerst í Bandaríkjunum og víða 
í Evrópu. Þetta hefur gerst með af-
drifaríkum afleiðingum hér á landi. 
Þetta hefur gerst alls staðar, þar sem 
jafnaðarmannaflokkar og verkalýðs-
hreyfing hafa verið of veikburða til að 
veita öflugt viðnám.“  Sjá bls. 10-11. 
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Það eru jákvæð tíðindi að bæjaryfirvöld hér í Kópavogi hafi gengið rösklega til 
verks í samstarfi við lögreglu höfuðborgarsvæðisins í baráttu gegn heimilsofbeldi.
Eins og greint er frá hér í blaðinu er undirbúningur verkefnisins langt kominn. Stofn-
anir bæjarins hafa átt í nánu samstarfi við Hafnfirðinga um undirbúning málsins.
Samvinna lögreglunnar og sveitarfélaganna gegn heimilisofbeldi er gríðarlega þarft 
og tímabært framtak. Árangur er þegar sýnilegur. Fleiri mál eru tilkynnt. Fólki, bæði 
fullorðnum og ekki síst börnum, er hjálpað úr vondum og vonlausum aðstæðum 
og samfélagið allt mun njóta ávinningsins.
Heimilisofbeldi er nefnilega alls ekki einkamál. Þetta er samfélaglegt mein. Þess 
vegna eru það jákvæðar fréttir að sveitarfélögin og lögreglan taki höndum saman. 
Það er hins vegar sorlegt að Garðabær virðist ekki sýna þessu framtaki mikinn 
áhuga. Í bæjarráði þar var nýlega spurt um stöðu málsins og segir í fundargerð að 
bæjarstjóri hafi átt í viðræðum við kollega sína hér í Kópavogi og Hafnarfirði. Vel 
má vera að þeir bæjarstjórarnir hafi rætt saman, en í minnisblaði starfshópsins 
sem hefur undirbúið samstarf bæjarfélaganna og lögreglu kemur skýrt fram að 
Garðabær hefur engan þátt tekið í undirbúningnum.
Útköll lögreglu vegna heimilsofbeldis skipta tugum á hverju ári í Kópavogi og 
Hafnarfirði. Útköllin í Garðabænum eru á annan tuginn. Það er ekki hægt að loka 
augunum fyrir slíku vandamáli.
Það er má hrósa bæjaryfirvöldum hér í Kópavogi fyrir rösklegt framtak. Um leið má 
hvetja sjálfstæðisfólk í Kópavogi til að hrista upp í samflokksfólki í Garðabænum.  
Aðgerðarleysi er ekki valkostur í þessu máli.

Ingimar Karl Helgason

Mikilvægt samstarf

LEIÐARI

Róttækar breytingar
Nýafstaðinn landsfundur Sam-

fylkingarinnar var aldeilis 
tíðindamikill. Fundur sem í 

augum margra leit út fyrir að ætla að 
verða týpískur afgreiðslufundur varð 
að eldheitum fundi sem mun koma 
til með að hafa mikil áhrif á starfsemi 
flokksins og framtíð hans. Umræðan 
eftir helgina hefur að mestu snúist um 
formannsslag Árna Páls og Sigríðar 
Ingibjargar og hafa fallið ýmis orð sem 
betur hefðu verið látin ósögð. Í þeirri 
umræðu hafa þær breytingar sem 
unnar voru á stefnu Samfylkingarinnar 
ekki náð eyrum fólks en samþykktar 
voru róttækar breytingar á stórum 
stefnumálum og fjölmargar þeirra má 
rekja til Ungra jafnaðarmanna. 

Ungir jafnaðarmenn komu vel 
undirbúnir til leiks á landsfund og 
höfðu mikil áhrif á framvindu mála. 
Ný olíustefna flokksins rennur undan 
rifjum hreyfingarinnar ásamt breyttri 
landbúnaðarstefnu. Þetta eru þó langt 
því frá að vera einu málin sem Ungir 
jafnaðarmenn létu sig varða og lögðu 
fram á fundinum: málefni hinsegin 
fólks, afglæpavæðing fíkniefna, lög-
leiðing samnings Sameinuðu þjóð-
anna um réttindi fatlaðs fólks og mik-
ilvægi þess að Ísland taki upp þriðja 

kynið eru aðeins brot af þeim málum 
sem hreyfingin stóð fyrir og eru nú í 
nýsamþykktri stefnu Samfylkingar-
innar. Auk þess voru samþykktar 
róttækar breytingar á íslenskum hús-
næðismarkaði þar sem lögð er áhersla 
á að allir geti búið í öruggu húsnæði á 
viðráðanlegum kjörum. 

Glæstan árangur Ungra jafnað-
armanna má ekki aðeins sjá á því 
öfluga málefnastarfi sem fram fór á 
fundinum, heldur voru fjórir fulltrúar 
þeirra kjörnir í framkvæmdastjórn 
Samfylkingarinnar, þeirra á meðal for-
maður framkvæmdastjórnar flokks-
ins. Það má því með sanni segja að 
Ungir jafnaðarmenn hafi sett svip sinn 
á fundinn. 

Þrátt fyrir að ólga hafi komið upp 
á yfirborðið fyrir fundinn var hann 
langt því frá að vera þungur og erfiður. 
Margir myndu líta svo á að atburðir 
helgarinnar væru mikið reiðarslag 
fyrir flokkinn, að flokkurinn sé lask-
aður. Því er ég ekki sammála. Þvert 
á móti virðist andrúmsloftið innan 
flokksins vera léttara en það var fyrir 
helgi. Með nýjum áherslum í stefnu 
flokksins gefst okkur tækifæri til að 
standa saman og vinna að heilindum 
að stefnumálum okkar. Forysta flokks-

ins á því mikið verk fyrir höndum með 
að framfylgja nýsamþykktri stefnu 
sem er vel til þess fallin að þjóna hags-
munum margvíslegra hópa í íslensku 
samfélagi. 

Kraftur Ungra jafnaðarmanna á 
landsfundinum sýnir hvað stjórn-
málaþátttaka ungs fólks er mikilvæg. 
Þau áhrif sem ungliðarnir höfðu á 
stefnu Samfylkingarinnar sýna mik-
ilvægi þess að ungt fólk taki virkan 
þátt í samfélaginu og mótun þess og 
komi sjónarmiðum sínum á fram-
færi. Samfylkingin tók stórt skref um 
helgina þegar hún ákvað að treysta 
Ungum jafnaðarmönnum fyrir 
ábyrgðarstöðum innan flokksins og 
ákvað þar af leiðandi að treysta unga 
fólkinu fyrir sínu eigin samfélagi – 
sinni eigin framtíð. 

Hið andlega fárviðri
Nú er komin út bókin Vertu 

úlfur eftir Héðin Unnsteins-
son. Héðinn er einn fremsti 

sérfræðingur þjóðarinnar á sviði geð-
heilbrigðismála og framlag hans til 
þess málaflokks er þjóðinni gríðarlega 
dýrmætt. Má þar m.a. nefna Geðorðin 
10 sem hanga á velflestum ísskáps-
hurðum landans, á vinnustöðum, í 
kennslustofum og víðar. 

Í bókinni Vertu úlfur leggur Héð-
inn sjálfan sig undir með því að deila 
með lesendum tímabili í lífi sínu þar 
sem hann fór frá því að vera jakkafa-
taklæddur ráðuneytissérfræðingur í 
að vera (talinn) alvarlega geðsjúkur 
maður sem hefur misst alla sína reisn 
og endaði sem viljalaust verkfæri 
einstaklinga og aðstæðna sem hann 
sjálfur hafði enga stjórn á. 

Með ótrúlegum styrk og þekkingu, 
bæði á sjálfum sér og sjúkdómnum, 
leyfir hann lesandanum að fylgjast 
með hruninu öllu og upprisunni 
sjálfri í eigin lífi. Í sjúkum huga sínum 
myndar m.a. snarbiluð tengsl milli 
stöðu sinnar og hins eiginlega hruns 
sem síðar átti eftir að verða. 

Reisn Héðins, kærleikur, virðing og 
skynjun fyrir heildarmyndinni kemur 
svo vel fram í frásögninni. Það var 
ómögulegt að leggja frá sér bókina allt 
frá fyrstu blaðsíðu til þeirrar síðustu. 
Ég hef lengi ekki lesið bók sem hefur 
haft svona áhrif á mig. Svona sérstök 
áhrif. Ég grét aftur og aftur, sá húmor-
inn í fáránleikanum, fann á köflum 
til mikillar reiði yfir því kerfi sem við 
höfum komið okkur upp í tengslum 
við geðheilbrigðisþjónustu, skynjaði 
óbærilegan sársauka í gegnum frá-
sögnina, og langaði til að reyna að 
skilja það andlega fárviðri sem á sér 
stað í huga einstaklings sem tekst á við 
veikindi af þessu tagi. 

Frásögnin öll er einstaklega ljóð-

ræn. Djúp vitund Héðins um það sem 
er í gangi frá mínútu til mínútu meðan 
veikindin stóðu yfir, gerir mann í raun 
þátttakanda í atburðarásinni vegna 
spennuþrunginnar frásagnar hans. 
Dásamleg er notkun tungumálsins 
þar sem Héðinn lýsir dýpri skynjun 
á hverju smáatriði í líkama sínum, í 
umhverfi sínu, á alheiminum, skynjun 
sem er ýktari og öfgafyllri en venju-
legur maður getur skilið. Hver einasta 
skynjun, andleg og líkamleg, virðist 
þúsundföld, næmi fyrir manneskjum, 
náttúru, sjálfum sér - og Guði. 

Héðinn skilur okkur lesendur eftir 
með sterka samlíðan með honum og 
sammannlegan vilja til að hjálpa til. 
Og það var svo fallegt að lesa um vini 
hans sem sýndu honum skilning og 
virðingu og leyfðu honum að ráða 
ferðinni í fáránlegu leikriti lífs hans 
þegar mest gekk á. 

Þetta er engin venjuleg manneskja 
sem Héðinn lýsir í æðikastinu - í upp-
heimum, og frásagnir eru magnaðar 
af fáránleikanum sem í textanum 
líða áfram eins og eðlilegur hlutur í 
sjúkum huga. Í geðveikum huga geta 
ítrekuð fataskipti, sérdregnar gard-
ínur í sjúkrastofu, fólkið í útvarpinu 
og útreiknuð bílnúmer haft stórkostleg 
áhrif á framvindu mikilvægra mála 
eða jafnvel á framtíð heimsins. Á sama 
tíma að átta sig á, milli heima, - að 
eitthvað er ekki eins og það á að vera 
og svo síðan hrunið þegar „þykka flau-
elsteppið var yfir heilanum“. 

Upprisan hefur tekið tíma. Að ná 
sáttum og fyrirgefa. Og það hefur 
Héðinn gert. Markmið hans er að hafa 
áhrif til breytinga. 

Það þarf mikið þor til að skrifa 
svona bók. Ekki síst fyrir mann sem 
vill láta taka sig alvarlega sem póli-
tískur ráðgjafi eða sérfræðingur, jafn-
vel á heimsvísu, en Héðinn starfaði 

m.a. hjá Alþjóða heilbrigðismálastofn-
uninni. 

Eitt er víst að Héðinn Unnsteins-
son er enn stærri manneskja og mikil-
vægari fyrir að stíga fram og deila með 
okkur hvernig það er að hafa veikst af 
geðhvarfasýki en vera samt einn af lyk-
ilmönnunum, hugsuðunum í íslensku 
samfélagi. Það sannar fyrir mér að við 
höfum líklega farið á mis við stórkost-
legar manneskjur í gegnum tíðina sem 
hafa greinst með sama sjúkdóm, vegna 
þess að þær voru ekki meðhöndlaðar 
rétt og fengu ekki þann kærleik og 
skilning sem til þurfti. 

Í lok bókar færir Héðinn Unnsteins-
son þjóðinni ótrúlega fallega gjöf í 
formi lífsorðanna 14 sem hver einasta 
manneskja getur fundið bjargræði í. 

Vertu úlfur er einstök bók sem allir 
ættu að lesa til að reyna að skilja hvað 
á sér stað í heimi einstaklings sem 
hefur verið sleginn af í samfélaginu 
vegna þeirra ríkjandi viðhorfa sem 
ríkt hafa í geðheilbrigðismálum á 
Íslandi. 

Héðinn segir á einum stað í bókinni 
þegar hann lýsir viðbrögðum heil-
brigðiskerfisins við geðsjúkum manni: 
„það var litla móðurorku að finna í 
heilbrigðiskerfinu“. 

Móðurorkan sem er kærleikurinn 
í sinni fegurstu mynd. 

Hafðu þakkir Héðinn Unnsteinsson 
fyrir framlag þitt.

Hinsegin í grunnskóla
Þegar ég útskrifaðist úr úr grunn-

skóla vissi ég ekki að ég væri 
samkynhneigður. Ég skildi ekki 

mínar eigin tilfinningar og datt ekki í 
hug að ég væri eitthvað annað en gagn-
kynhneigður. Ég var lengi að sættast við 
sjálfan mig og opna mig fyrir fólkinu í 
kringum mig. 

Á unglingsárunum verða mikil um-
skipti í lífi einstaklinga. Unglingsárin 
geta reynst erfiður tími fyrir þá sem 
falla ekki inn í norm samfélagsins. 
Margir upplifa að þeir falli ekki inn í 
hópinn vegna kynhneigðar eða kynvit-
undar. Þessir einstaklingar eiga í meiri 
hættu en aðrir að einangrast félagslega 
og verða fyrir aðkasti. Hinsegin ung-
menni upplifa oftar vanlíðan og eru 
líklegri til að reyna sjálfsvíg. Rannsókn 
framkvæmd í Noregi leiddi í ljós að 
hlutfall hinsegin ungmenna sem hafa 
reynt sjálfsvíg er þrisvar til fjórum 
sinnum hærra en hlutfall annarra 
ungmenna. 

Fræðsla og upplýst umræða getur 
skipt sköpum í lífi hinsegin ungmenna. 
Fræðslan getur gert þeim auðveldara að 
takast á við þær tilfinningar sem tengj-
ast kynhneigð sinni og kynvitund. Auk 
þess getur hinseginfræðsla verið mik-
ilvægur liður í að útrýma fordómum 
og uppræta hatursfulla orðræðu gegn 
hinsegin einstaklingum. 

Breytinga er þörf. Án þess að geta 
fullyrt um það tel ég að það hefði 

getað skipt sköpum fyrir mig að fá 
slíka fræðslu. Þess vegna leggur Sam-
fylkingin í Hafnarfirði til að bærinn 
fari í átak í eflingu hinseginfræðslu í 
grunnskólum bæjarins. Í tillögunni 
segir að leitað verði til Samtakanna 
‘78 um ráðgjöf við ungmenni og sam-
starfs um þróun námsefnis fyrir alla 
bekki grunnskóla. Tillagan er lögð 
fram að frumkvæði Bersans - Ungra 
jafnaðarmanna í Hafnarfirði og verður 
flutt af varabæjarfulltrúanum Evu Lín 
Vilhjálmsdóttur á næsta fundi bæjar-
stjórnar þann 15. apríl. 

Það er von okkar Evu að tillagan 
hljóti samþykki. Sömuleiðis vonum 
við að önnur bæjarfélög á landinu fylgi 
frumkvæði Hafnarfjarðar svo öllum 
ungmennum standi sama þjónusta til 
boða. 

Höfundur er
Soffía Vagnsdóttir,  

fræðslustjóri Akureyri

Höfundur er
Eva Indriðadóttir,  

formaður Ungra jafnaðarmanna

Höfundur er
Óskar Steinn Ómarsson,  

formaður Bersans - Ungra  
jafnaðarmanna í Hafnarfirði



Spennandi og framsækið 
meistaranám á Bifröst

- Aukin þekking og samkeppnishæfni 
  sem veitir þér forskot á þínu sviði

- Hagnýtt nám með áherslu á 
   frumkvæði og sjálfstæði nemenda

- Framúrskarandi fjarnám sem 
  þjónar þörfum nemenda

Velkomin í Háskólann á Bifröst
- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnir

Háskólinn á Bifröst býður upp á spennandi meistaranám 
þar sem áhersla er lögð á frumkvæði nemenda og 
möguleika þeirra til að takast á við áskoranir framtíðar. 
Kennsluhættir taka mið af nýjustu tækni og rík áhersla er 
lögð á gagnrýna hugsun og raunverkefni, sem oft eru unnin 
í tengslum við atvinnulífið. Markmið skólans er að mennta 
samfélagslega ábyrga leiðtoga fyrir fjölbreytt atvinnulíf og 
samfélag.

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB

• Forysta og stjórnun – MS / MLM

• Alþjóðleg stjórnmálahagfræði – MA

• Menningarstjórnun – MA

Námið er kennt í fjarnámi.

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2015 er til 15. maí. Kynntu þér málið á bifrost.is
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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 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

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

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

Menningin blómstrar við 
Hálsatorg og undir Borgarholtinu
Við hefjum för við kirkjuna okkar fögru efst á Holtinu. Hún átti 50 ára 
afmæli árið 2012, var vígð árið 1962. Hún geymir fyrst og fremst orð guðs 
og að auki minningar þúsunda Kópavogsbúa fyrr og síðar. Þarna voru og 
eru börn færð til skírnar, þau eru fermd og síðan vígð í heilagt hjónaband. 
Og hversu margir ætli hafi verið kvaddir þar hinstu kveðju? Í þessari 
fögru byggingu eru listaverk þeirra Gerðar Helgadóttur í litskrúðugum 
gluggunum, sem hægt er að virða fyrir sér út heila messu og lengur ef vill. 
Og velta fyrir sér samsetningu litanna og hvort Gerður hafi falið í þeim tákn? 

Einnig er mynd eftir Barböru M. Árna-
son, fallega ofin, vinstra megin við alt-
arið. Leyfið börnunum að koma til mín. 
Og hægra megin er málverk eftir einn 
af okkur fremstu listamönnum, Bene-
dikt Gunnarsson, af frelsaranum. Sjálf 
er kirkjan mikið listaverk og prýðir 
táknmynd Kópavogsbæjar. Hörður 
Björnsson teiknaði þessa kirkju og telja 
margir hana eina fegurstu á Íslandi. 
Loks má ekki gleyma altarismyndinni 
hennar Steinunnar Þórarinsdóttur, þar 
gefur að líta Jesú Krist koma lifandi út 
úr veggnum, með hendurnar skálar-
myndaðar til þess að halda vatni að 
þvo með fætur lærisveinanna. Myndin 
varð hlutskörpust í samkeppni um 
altaristöflu og var lagt upp með ósk 
fyrsta sóknarprestsins, sr. Gunnars 
Árnasonar, um fótaþvottinn, um það 
þegar Jesús sýndi í verki lítillætið og 
lagði með því áherslu á þjónustuna 
við náungann. Athyglisverð hugmynd 
Steinunnar er að velja bjarg (- á bjargi 
byggð!) úr Holtinu, láta kljúfa það og 

setja hvorn helminginn, annan undir 
Jesú inni yfir altarinu og hinn utan 
dyra, vestan við kirkjuna og er text-
inn úr Biblíunni grafinn í þá. „Sá sem 
laugast hefur þarf ekki að þvost, því 
hann er allur hreinn.“ Prestar auk sr. 
Gunnars hafa verið þeir sr. Þorbergur 
Kristjánsson, sr. Árni Pálsson, sr. Ægir 
Sigurgeirsson og nú er sóknarprestur 
sr. Sigurður Arnarson. 

Í nýja Safnaðarheimilinu eru haldnar 
myndlistarsýningar og ýmis önnur 
menningarstarfsemi fer þar fram 
m.a. með mömmum ungbarna og 
eldri borgurum. Í því eru og varðveitt 
listaverk sem tengd eru Kópavogi eftir 
Wilhelm Beckmann, tréskurðarlista-
mann. Fyrst ber að nefna altaristöfl-
una sem skorin er út í mahoní og gefin 
kirkjunni. Mynd þessi sýnir það þegar 
Kristur er tekinn niður af krossinum. 
Ekki er langt síðan þessi mynd fékk 
loks sæmdarsess þarna en fram að 
því hafði hún verið í felum á skrif-
stofu sóknarprestsins. Þarna er önnur 
altaristafla eftir Wilhelm en hún var 
í felum uppi í Mosfellsbæ þangað til 
fyrir fáeinum árum og einnig er þarna 
fjöl útskorin af listfengi Wilhelms. Wil-
helm vann lengi hjá Guðmundi blinda 
í Víði og skar þar út húsgögn. Hann 
var lærður í Hamborg, heimaborg 
sinni og mikils metinn listamaður þar, 
stundaði orðið kennslu í listaháskóla 
en varð síðan að flýja land sitt vegna 

opinskárrar andúðar hans á Hitler og 
nazismanum. Hann kom til Íslands, 
slyppur og snauður en með aðstoð 
góðra manna kom hann undir sig fót-
unum. Hann slapp við að verða sendur 
til Englands sem stríðsfangi gegn því að 
hann „njósnaði“ fyrir bandamenn og 
var sendur vestur á Snæfellsnes að hlera 
radíó sendingar Þjóðverja og þýða þær 
á ensku. Þar kynntist hann konuefni 
sínu, Valdísi Einarsdóttur, og eignuðust 
þau tvö börn, þau Hrefnu og Einar. Nú 
hafa þau, erfingjar þessa merka íslenska 
listamanns, arfleitt Bókasafn Kópavogs 
og þar með Kópavogsbúa að verkum 
þeim, sem í þeirra eigu eru. Er Kópa-
vogsbær ríkari mjög af örlæti þeirra. 
Ennfremur hefur nú verið sett á lagg-
irnar Stofnun Wilhelms Beckmanns 
og er formaður stjórnar hennar Jón 
Þór Þórhallsson, ekkill Hrefnu Beck-
mann. Hrafn A. Harðarson er kúrator 
stofnunarinnar. 

http: //www. beckmann-art. net/
index. htm

Bókasafn Kópavogs er elsta stofnun 
Kópavogsbæjar, var stofnað í mars árið 
1953. Frumkvöðlar að stofnun Lestrar-
félags Kópavogshrepps sem síðar varð 
Bókasafn Kópavogs voru þeir Jón úr 
Vör, skáld Þorpsins og fleiri öndvegis 
ljóðabóka og Sigurður Ólafsson, síðar 
skrifstofustjóri bæjarins. Jón úr Vör 
veitti safninu forstöðu til ársins 1977 
þegar núverandi bæjarbókavörður, 
Hrafn Andrés Harðarson, tók við. 
Safnið var fyrst til húsa í barnaskól-

anum, síðar í Félagsheimili Kópavogs, 
þá í Fannborg 3-5 og loks í Hamra-
borg 6a síðan 2002. Sama ár var stofnað 
Lindasafn, útibú frá safninu í Núpalind. 
Þar var fyrsti forstöðumaður Margrét 
Sigurgeirsdóttir en Sigrún Guðnadóttir 
tók við af henni árið 2012. http: //www. 
bokasafnkopavogs.is

Bókasafn Ólafs Ólafssonar læknis, 
var á sínum tíma keypt til varðveislu 
og notkunar í Bókasafni Kópavogs. 
Þar leynast margir kjörgripir. Einnig 
hafa fjölmargir velunnarar safnsins 
gaukað að því munum og minjum af 
ýmsu tagi. Þannig afhenti Vífill Magn-
ússon safninu skissur og handrit föður 
síns, Magnúsar Á. Árnasonar, en hann 
var kvæntur Barböru Árnason. Þá má 

nefna hið merka plötusafn Stefáns Á. 
Guðjónssonar og Valgerðar Þórarins-
dóttur, um 10 þúsund vínilplötur með 
sígildri tónlist frá öllum tímum. 

Safnið hefur að geyma ýmislegt 
forvitnilegt og margt af því tengt 
sögu bæjarins og lífi fólksins þar. 
Eftir að Héraðsskjalasafn Kópavogs 
var stofnað, hafa ýmis gögn úr fórum 
safnsins verið afhent þangað. Sem fyrr 
segir er í Bókasafninu Beckmannstube, 
þar eru ljósmyndir af verkum Wilhelms 
Beckmann og nokkur verka hans til 
sýnis á 3. hæðinni. 

Norðan við það sem áður hét Há-
braut en nú Hamraborg standa tvö 
nýleg menningarsetur en það eru 
Tónlistarsafn Íslands og Molinn, 
menningarmiðstöð ungs fólks. Tón-

Frelsarinn birtist okkur út úr veggnum 
til þjónustu reiðubúinn að þvo fætur 
okkar. 

Wilhelm Beckmann við eitt verka 
sinna. Sjá sarpur.is

Sjá: 921 Magnús Bjarnfreðsson: 
Þorpsskáldið Jón úr Vör

Úr safni Magnúsar Á. Árnasonar í vörslu Bókasafns Kópavogs. 

Vörumerki Hótel Borgar, teikning Wil-
helms Beckmann

Höfundur er
Hrafn Andrés Harðarson, bæjar-

bókavörður, Bókasafni Kópavogs



14. apríl
Turninum
Kópavogi

Fræðslufundur um fjármál
fyrir ungt fólk 12-16 ára

Jón Jónsson, tónlistarmaður og hagfræðingur, 
verður með skemmtilegan fyrirlestur um fjármál 
í Turninum í Kópavogi, þriðjudaginn 14. apríl. 
Húsið opnar kl. 19.30. Fundurinn byrjar 
stundvíslega kl. 20.00.

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is
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Úr eigin vasa? 
Samkvæmt 76. grein íslensku 

stjórnarskrárinnar skal öllum, 
sem þess þurfa, tryggður í lögum 

réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, ör-
orku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 
sambærilegra atvika. Nú hafa mál skip-
ast svo í samfélaginu að skilin á milli 
þátttöku hins opinbera og einkageirans 
hvað varðar þjónustu er ekki lengur 
ljós. Í úttekt sem framkvæmd var af 
einu fremsta ráðgjafafyrirtæki heims 
Boston Consulting Group á vegum 
velferðarráðuneytisins í ráðherratíð 
Guðbjarts Hannessonar er m.a. fjallað 
um skipulag heilbrigðiskerfisins og 
ráðstöfun fjármuna. Þar kemur fram 
að bæta þurfi til muna áætlanagerð og 
árangursstjórnun í heilbrigðiskerfinu 
og einnig að stjórnvöld þurfi að hafa 
stefnu. Stjórnmálamenn eigi ekki að 
ætlast til þess að starfsfólk heilbrigðis-
þjónustunnar geti veitt fullkomna heil-
brigðisþjónustu án þess að tryggja því 
um leið nægilegt fjármagn til að svo 
megi vera. (Jakob Falur Garðarsson, 
Heilbrigðisþjónusta og forgangsröðun, 
Viðskiptablaðið). 

Árekstrar
Í október 2012 kom út önnur skýrsla 
ráðgjafarhóps sem kanna átti einka-
rekna heilbrigðisþjónustu undir titl-
inum: Hver stendur vörð um réttindi 
og öryggi sjúklinga í heilbrigðisþjón-
ustunni? 

Það er athyglisvert að ráðgjaf-
arhópurinn telur að starf hans geti 
best orðið að gagni setji hann sig í spor 
almennings og skoði heilbrigðisþjón-
ustuna gagngert frá þeim sjónarhóli. 

Hópurinn segir m.a. : „Ljóst er að 
hinn almenni borgari metur stöðu sína 
gagnvart heilbrigðisþjónustunni frá 
ýmsum sjónarhornum. Það sem fyrst 
kemur í huga eru réttindi fólks til að 
fá heilbrigðisþjónustu sem veitt er og 
varin samkvæmt lögum. Þessi réttur 
eru hluti þess samfélagssáttmála sem 
í gildi er. Ráðgjafarhópurinn telur að 
góð sátt, skilningur og viðurkenning 
á heilbrigðisþjónustu á félagslegum 
grunni hafi almennt verið og sé enn til 
staðar hjá meginþorra fólks. Á síðustu 
tveim áratugum eða svo hafa spurn-
ingar þó vaknað um ágæti þessa sátt-

mála. Tvennt stendur upp úr í því efni. 
Annað lýtur að því hvernig staðið er 
að því að veita heil-brigðisþjónustuna, 
hitt tekur til jafnræðissjónarmiða og 
lögvarins réttar al-mennings. 

Færst hefur í vöxt hér á landi að 
heilbrigðisþjónusta sé veitt jöfnun 
höndum af opinberum stofnunum 
og einkaaðilum. Almennt er viður-
kennnt að aðstæður þurfi að vera fyrir 
einkarekna heilbrigðisþjónustu til jafns 
við hina opinberu. Slíkt gefur færi á 
vali fólks og er iðulega talið fjárhags-
lega hagkvæmt. Reynslan frá öðrum 
löndum er sú að sé ekki skilmerkilega 
gengið frá reglum og starfsskilyrðum 
allra þeirra sem heilbrigðisþjónustu 
veita geti komið til árekstra milli 
þessara tveggja megin rekstrarforma.“

Lögvarinn réttur
Þarna er komið að kjarna málsins. 
Hvað með jafnréttissjónarmiðin og 
lögvarinn rétt almennings og eins ef 
ekki er gengið út frá reglum og starfs-
skilyrðum þá getur komið til árekstra á 
milli þessara tveggja rekstrarforma, því 
öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í 
lögum réttur til aðstoðar vegna sjúk-
leika, örorku, elli, atvinnuleysis, ör-
birgðar og sambærilegra atvika. 

Tvöfalt kerfi
Við erum öll sjúkratryggð, en er heil-
brigðiskerfið að virða lögvarinn rétt 
okkar? Tökum aðeins eitt dæmi úr 
kerfinu. Nú hefur t.d. fjölgað mjög 
í hópi fólks sem þarf á nýjum auga-
steinum að halda og var biðtími í 
okt s.l. samkvæmt upplýsingum 
frá Landlæknisembættinu að 2068 
einstaklingar eru á biðlista (hafa 
beðið lengur en þrjá mánuði eftir 
aðgerð). Einkareknar stofnanir mega 
framkvæma ákveðinn fjölda aðgerða 
á kostnað ríkisins, en þeir sem treysta 
sér ekki til þess að bíða árum saman 

greiða kostnaðinn við augasteinaað-
gerðir úr eigin vasa. En samkvæmt 
upplýsingum frá Land-spítalanum 
þá er einhver smá munur á þeirri 
upphæð sem viðkomandi greiðir 
fyrir aðgerð og fer eftir því hvort 
einstaklingurinn er með afsláttar-
kort, en upphæðin fer ekki yfir tíu 
þúsund krónur. Fari viðkomandi hins 
vegar til einkarekinnar stofnunar þá 
greiðir hann 175 þúsund krónur, eða 
350 þús. kr. fyrir aðgerð á báðum 
augum. Samkvæmt upplýsingum frá 
velferðarráðuneytinu segir: „Ef bið-
tíminn er þrjú ár, hefur ráðuneytið í 
hyggju að gera öllum borgurum jafnt 
undir höfði hvað varðar kostnað við 
aðgerðina.“ 

Erum við ekki öll sjúkratryggð? 
Væri ráðuneytinu ekki hollt að fara 
nú að líta í skýrslurnar sem unnar 
hafa verið af fagfólki til þess að nýta 
sér þær upplýsingar sem þar er að 
finna og vinna eftir þeim. Það þarf 
að gera þegnunum jafnt undir höfði, 
í þessu tvöfalda heilbrigðiskerfi sem 
nú ríkir. Fólk á að geta notið stjórnar-
skrárbundins réttar síns hvað varðar 
heilbrigðisþjónustu. 

J. Bryndís Helgadóttir
Framhaldsskólakennari

listarsafnið er stórmerkilegt og hefur 
sannað sig með metnaðarfullum sýn-
ingum um íslenskt tónlistarfólk, nú síð-
ast Sveinbjörn Sveinbjörnsson, höfund 
Þjóðsöngsins okkar og vefurinn þeirra, 
http: //www.ismus.is er framúrskarandi. 
Þarna ræður ríkjum Bjarki Sveinbjörns-
son, sem lengi gerði garðinn frægan hjá 
Ríkisútvarpinu okkar og með honum 
hópur snillinga. 

Molinn er einskonar orkustöð ungs 
fólks sem hefur þar aðstöðu til að fást 
við ýmis hugðarefni sín tengd tónlist, 
myndlist og tjáningu alls konar, þarna er 
fundarstaður og suðupottur hugmynda. 
Veit ég ekki til þess að annars staðar 
sé hliðstæða þessa fyrirbæris og er það 
mjög til fyrirmyndar í alla staði. Mætti 
allt ungt fólk njóta þess að eiga slíkan 
samastað. 

Sunnan Hamraborgarinnar er svo 
Salurinn og Tónlistarhúsið, sem geymir 
Tónlistarskóla Kópavogs. Salurinn var 
opnaður árið 1999 og þjónaði allt fram 
á síðasta ár sem eini tónleikasalurinn 
á Íslandi, sem var sérlega hannaður til 
hljómflutnings. Var tekið til þess hve 
góður hljómburður reyndist þar til 

flestrar tónlistar. En eftir að Harpan 
kom til sögunnar hefur Salurinn að 
nokkru breytt um áherslur og þar er nú 
meira um dægur-, jass- og rokktónlist 
en fyrr. Vigís Ezradóttir var fyrsti for-
stöðumaður Salarins en nú stýrir honum 
Aino Freyja Jarvela. Jónas Ingimundar-
son átti stóran þátt í því að koma Salnum 
á kortið sem metnaðarfullum tónleikasal 
og með samböndum sínum um allan 
heim tókst honum að gera Kópa-
vogsbúum og öðrum landsmönnum 
mögulegt að hlýða á marga af fremstu 
listamönnum heims, bæði íslenska og 
erlenda, á sviði Salarins. 

Tónlistarhúsið var i raun byggt til 
að hýsa Tónlistarskóla Kópavogs, sem 
áður var til húsa austar í Hamraborginni. 
En þegar komið var að hönnun hans 
var ákveðið að gera 100 manna tón-
leikasal, sem hugsaður hafði verið sem 
vettvangur fyrir nemendatónleika og 
kennara, að 300 manna alvöru tónleika-
sal og reka innan þessara veggja tón-
leikasal að alþjóðlegri fyrirmynd. Þette 
þýddi þó að Tónlistarskólinn býr enn við 
húsnæðisvanda og þarf að leigja aðstöðu 
úti í bæ eins og fyrrum. 

Skólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs, 
sem rekinn var lengst af af Tónlistar-
félagi Kópavogs, var Fjölnir Stefáns-
son, tónskáld en núverandi skólastjóri 
er Árni Harðarson. Margir prýðilegir 
tónlistarmenn og konur kenna við skól-
ann bæði söng og hljóðfæraleik og ótal 
margir þekktir tónlistarmenn landsins 
hafa numið sín fræði við hann. Arki-
tektar hússins og Salarins eru Alark-

-menn, þeir Jakob Líndal og Kristján 
Ásgeirsson. 

Gerðarsafn – Listasafn Kópavogs er 
svo vestan við Tónlistarhúsið. Þar ríkti 
Guðbjörg Kristjánsdóttir, listfræðingur 
frá opnun safnsins uns Kristín Dagmar 
Jóhannsdóttir tók við 2014. Í Gerðarsafni 
eru sýningar á verkum Gerðar reglulega 
auk þess sem mörgum listamönnum er 
boðið að sýna verk sín. Í Listasafninu var 
notaleg kaffistofa. Benjamín Magnússon 
er arkitekt þess og var það opnað árið 
1994. Þar átti Ritlistarhópur Kópavogs 
uppruna sinn og skjól frá vindum heims 
uns honum var úthýst af einhverjum 
ástæðum. 

Héraðsskjalasafan Kópavogs var 
stofnað árið 2000 og var opnað í nýjum 
húsakynnum vorið 2012. Héraðs-
skjalavörður er nú Hrafn Sveinbjarnar-
son. Þar er unnið mjög þarft verk í 
söfnun, varðveislu og skráningu gagna 
er varða sögu og viðgang Kópavogs allt 
frá fyrstu skráðu heimildum. Einnig 
eru þar geymdar ljósmyndir og munir, 
sem safninu berast frá íbúum bæjarins. 
Allt eru þetta ómetanlega hjálpargögn 
þeim sem kynna vilja sér sögu bæjar-

ins, bæði sagnfræðingum og öðrum 
áhugasömum. 

Hljóðbókasafn Íslands (áður Blindra-
bókasafn Íslands) er til húsa þar sem 
upphaflega átti að reisa heilsugæslustöð. 
Þessi bygging hýsti fyrstu árin Útvegs-
bankann og Reiknistofu bankanna. Þá 
var þar Greiningarstöð ríkisins. Hljóð-
bókasafnið er í raun landsbókasafn 
fyrir þá sem ekki geta að fullu nýtt sér 
þjónustu Þjóðarbókhlöðu eða annarra 
almenningsbókasafns í landinu. Er 
þetta merk stofnun og mjög nútímaleg 
þar sem engar bækur eru þar í hillum 
heldur geymdar í tölvum og settar á 
diska fyrir viðskiptavini – og hverfa að 
lestri loknum. 

Hálsatorg er hannað af Benjamín 
Magnússyni. Nafnið á því er vísan til 
þess að Gjáin sem sprengd var gegnum 
klappirnar liggur um það sem kallað 
var Kópavogsháls – eða Digranesháls. 
Í þann tíma er Kópavogur var hluti af 
Seltjarnarneshreppi voru íbúar bæjanna 
sem þá voru í landi því sem nú er Kópa-
vogur kallaðir „fólkið á hálsunum“. Er 
heiti torgsins því vel við hæfi og rétt-
nefni.

Fjölnir Stefánsson, skólastjóri og 
tónskáld

Höfundur er
Óskar Steinn Ómarsson,  

formaður Bersans - Ungra  
jafnaðarmanna í Hafnarfirði

900 milljóna króna framkvæmd
Fyrirhugað er að bjóða út í maí 

1,6 km kafla Arnarnesvegar 
milli Reykjanesbrautar og 

Fífuhvammsvegar. Gert er ráð fyrir 
að framkvæmdir við kaflann hefjist 
síðar í ár og ljúki á því næsta. 

Í þessu útboðsverki er boðin út gerð 
norður akbraut Arnarnesvegar á veg-
kaflanum og verður vegurinn því 2ja 
akreina vegur fyrst um sinn. Gatna-
mót Arnarnesvegar við Glaðheima-
veg/Hnoðraholtsveg og við Þorrasali 
verða byggð sem hringtorg. Gatna-
mótin við Lindarveg verða einungis 
hægribeygju gatnamót. 

Til framkvæmdarinnar teljast 
einnig gerð undirgangna undir 
Arnarnesveg við Reykjanesbraut og 

við hringtorg við Þorrasali, segir í 
svari Vegagerðarinnar við fyrirspurn 
blaðsins. 

Verið er að leggja lokahönd á 
hönnunar- og útboðsgögn, sem 
unnin hafa verið í samstarfi við full-
trúa Kópavogsbæjar, Garðabæjar og 
veituaðila. 

Á árinu 2009 var þessi kafli 
Arnarnesvegar hannaður sem 4 
akreina vegur, hætt var við útboð 
vegna niðurskurðar og síðan var 
vegurinn endurhannaður sem 2ja 
akreina vegur. 

Vegagerðin segir að lega og hæðar-
setning vegarins fylgi samþykktum og 
staðfestum skipulagsáætlunum í bæði 
Garðabæ og hér í Kópavogi. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir 
geti hafist síðar á þessu ári og verklok 
verði á árinu 2016. 

Heildarkostnaður er áætlaður um 
900 m.kr. 

Vegagerðin segir að með þessum 

vegi létti verulega á umferð á 
Fífuhvammsvegi, sem sé sérstaklega 
erfið á morgnana. 



•  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
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Amerískt ójafnaðarþjóðfélag 
eða norrænt velferðarríki? 
„Við Íslendingar stöndum nú frammi fyrir vali. Viljum við verða að am-
erísku ójafnaðarþjóðfélagi í anda nýfrjálshyggju, eða viljum við endur-
reisa hér velferðarsamfélag að norrænni fyrirmynd? “ spyr Jón Baldvin 
Hannibalsson, fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins. Hann ræðir um 
aðild Íslands að Evrópusambandinu, hrun nýfrjálshyggjunnar, hugsjónir 
jafnaðarmennsku, lærdóm Íslendinga af hruninu og fleira. 

- Þá sem styðja aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu rak í rogastans um daginn, 
þegar þú sagðir, að aðild Íslands væri 
ekki í sjónmáli. Ert þú á móti ESB-aðild? 

Nei, ég leyfði mér bara að benda á 
staðreyndir, sem ættu að liggja öllum í 
augum uppi. Burtséð frá því, hvort við 
styðjum aðild eða ekki, getur ekki af 
henni orðið í bráð. Fyrir því eru tvær 
ástæður. Sú fyrri er, að við uppfyllum 
ekki inntökuskilyrðin. Hin síðari er 
sú, að ESB er í tilvistarkreppu og mun 
ekki veita viðtöku nýjum aðildarríkjum 
a.m.k. næsta hálfa áratuginn. Þetta er 
bara svona, hvort sem okkur líkar betur 
eða verr. Okkur væri því nær að reyna 
að taka til hendinni í eigin ranni, svo 
að við getum uppfyllt inntökuskilyrðin, 
ef og þegar þar að kemur. 
- Í hverju lýsir sér þessi tilvistarkreppa 
ESB? 

Evrópusambandið þjáist af langvar-
andi banka- og skuldakreppu, sem 
pólitíska forystan hefur reynst ófær um 
að lækna. Skuldakreppan er því orðin 
að stjórnmálakreppu, sem er farin að 
reyna á sjálfa innviði sambandsins. Það 
sem er að er, að stjórnlaust fjármála-
kerfi hefur vaxið raunhagkerfinu yfir 
höfuð. Völd og áhrif fjármagnseigenda 
eru orðin svo mikil, að lýðræðinu stafar 
ógn af. 

Besta dæmið um þetta er laumu-
hagkerfið í skattaskjólum heimsins. 
Meginið af heimsviðskiptunum er nú 
í höndum tiltölulega fárra risavaxinna 
fjölþjóðafyrirækja. Þessar auðhringa-
samsteypur skrá móðurfélög sín ein-
hvers staðar í útnárum heimsins, þar 
sem skattar eru ýmist engir eða smá-
þóknun til málamynda. Rannsóknar-
stofnun í Washington D. C. telur, að 
þetta laumuhagkerfi, sem er utan við 
lög og rétt, sé nú orðið á stærð við hag-
kerfi Bandaríkjanna og Japans til sam-
ans. Svipað og stærsta og þriðja stærsta 
hagkerfi heimsins. Allt utan við lög og 
rétt. Stjórnlaust og ábyrgðarlaust. 

Þetta fjármagn fer um heiminn með 
hraða rafboða í tölvukerfum, í leit að 
skyndigróða handa eigendum sínum. 
Það hefur vaxið raunhagkerfi heimsins 
yfir höfuð. Þjóðríki heimsins fá ekki 
rönd við reist á eigin spýtur. Þetta kerfi 
þandist út, þegar lög og reglur um starf-
semi banka- og fjármálastofnana voru 
afnumdar, síðla á seinustu öld. Við það 
varð til „skuggabankakerfi“ utan við 
lög og rétt – sem er orðið óviðráðan-
legt. Það er til marks um völd og áhrif 
þessara skuggabaldra, að maðurinn 
sem gerði Luxemborg að skattaparadís 
í hjarta Evrópusambandsins og heldur 
yfir því verndarhendi, var gerður að 

forseta framkvæmdastjórnar ESB. Þetta 
er svona eins og Al Capone hefði verið 
gerður að dómsmálaráðherra eða yfir-
manni alríkislögreglunnar í Bandaríkj-
unum á sinni tíð. 

Bóluhagkerfi í eðli sínu
- Er þetta þá dæmigert bóluhagkerfi? 

Skilin milli venjulegra viðskipta-
banka og þessa „skuggahagkerfis“ 
hafa verið rofin. Við það bætist, að 
seðlabankar þjóðríkja ráða nú orðið 
litlu um peningamagn í umferð. Það 
vald hefur færst til einkabanka og fjár-
málastofnana, sem bera enga ábyrgð. 
Einkabankar búa til peninga og stýra 
ráðstöfun þeirra. Þetta peningamagn 
er allt skuldsett. Bankarnir skulda 
innistæðueigendum, og lántakendur 
skulda bönkunum. Eftirsóknin eftir 
skammtímagróða er svo stríð, að 
meginið af þessu fé leitar í fasteigna- 
og verðbréfabrask. Þetta er í eðli sínu 
bóluhagkerfi. Þegar skuldirnar eru 
orðnar óbærilegar, springur blaðran. 
Þá er skattgreiðendum gert að borga 
brúsann; þeim er gert að borga skuldir 
„óreiðumanna“. Það er réttlætt með 
því, að fjármálakerfið sé orðið svo 
stórt, að ef það falli, þá hrynji hag-
kerfið. Þetta er það sem gerðist 2008 
í Bandaríkjunum, í Evrópu og hér á 
landi. Og af því að við höfum ekkert 
lært af hruninu og sömu öfl eru enn 
að verki, stefnir allt í, að sagan verið 
endurtekin. 
- Eiga stjórnmálamenn ekki að vera 
vörslumenn almannahagsmuna? Hvers 
vegna beita þeir ekki lagasetningarvaldi 

þjóðríkja til að koma í veg fyrir, að al-
menningur – skattgreiðendur – borgi 
skuldir einkaaðila? 

Fyrir því eru ýmsar ástæður. Ein 
er sú, að ráðandi hugmyndafræði á 
Vesturlöndum s.l. þrjá áratugi – ný-
frjálshyggjan – er beinlínis í þjónustu 
þessara afla. Nýfrjálshyggjumenn eru 
af sama sauðahúsi og kommúnistar 
voru í gamla daga – bara með öfugu 
formerki. Báðir trúa á Stóra sannleik. 
Stóri sannleikur nýfrjálshyggjumanna 
rúmast í tveimur orðum: Alræði mark-
aðarins. Samkvæmt þessu trúboði er 
íhlutun ríkisins – fyrir atbeina lýð-
ræðislegra kjörinna stjórnvalda – æv-
inlega af hinu vonda. Nýfrjálshyggjan 
er því í innsta eðli sínu andlýðræðisleg. 

Önnur ástæða er sú, að þetta sjálf-
ráða auðvald hefur vaxið almanna-
valdinu – stjórnmálavaldinu – yfir 
höfuð. Þótt lýðræði sé enn ríkjandi 
að nafninu til, t.d. í Bandaríkjunum, 
er það meira í orði en á borði. Stjórn-
málavald í Bandaríkjunum er eins og 
hver önnur markaðsvara. Hún er keypt 
og seld. Þingmenn eiga endurkjör sitt 
undir þessu valdi. Auðvaldið ræður 
ekki bara vinnu og afkomu fólks. Það 
á ekki bara fjölmiðlana og áróðurs-
stofnanirnar, sem aftur ráða umræðu 
og skoðanamyndun. Það á stjórnmála-
mennina og jafnvel heilu stjórnmála-
flokkana. Lobbýistar þeirra ráða lög-
gjöfinni. Kjósendur eru í stórum stíl að 
glata trausti á lýðræðinu og stofnunum 
þess. Meira en helmingur kjósenda 
kýs ekki. Stóru flokkarnir í Bandaríkj-
unum eru í reynd 20% flokkar. 

Ofurvald sægreifanna
- Er svipuð þróun að eiga sér stað á 
Íslandi? 

Þetta gerðist á Íslandi í aðdraganda 
Hrunsins. Fáeinir auðkýfingar eignuð-
ust Ísland, m.a. í krafti eignaraðildar á 
bönkum og fjármálastofnunum. Þeir 
eignuðust fjölmiðlana og eiga þá enn. 
Þeir keyptu einstaka stjórnmálamenn 
og jafnvel stjórnmálaflokkana. Á Íslandi 
skiptir einkaréttur á nýtingu sjávarauð-
lindarinnar sköpum. LÍÚ mótar ekki 
bara stefnu Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokksins í sjávarútvegsmálum. Vald 
þeirra í landsbyggðakjördæmunum er 
orðið slíkt, að þar má heita vonlaust að 
ná kjöri, án þess að vera í náðinni hjá 
sægreifunum. Á árunum fyrir Hrun 
tóku peningarnir völdin af stjórn-
málunum. Og af því að stjórnmálafor-
ystan á Alþingi eftir Hrun forklúðraði 
því að fylgja eftir niðurstöðum Rann-
sóknarnefndar Alþingis um að draga 
rétta aðila til ábyrgðar og um að gera 
grundvallarbreytingar á stjórnarskrá 
og stjórnskipun – búum við enn við 
sama kerfið. 

Niðurstaðan er sú, að Ísland er orðið 
að ójafnaðarþjóðfélagi í amrískum stíl. 
Einkaleyfi á nýtingu sjávarauðlindar-
innar er í höndum fáeinna forréttinda-
aðila. Á fiskveiðiárinu 2012/13 fengu 
handhafar kvótans í sinn hlut um 60 
milljarða króna í hreinan hagnað, um-
fram rekstrargjöld, afskriftir og fjár-
magnskostnað. Þessar fjárhæðir renna 
til tiltölulegra fárra landsmanna. 50 fyr-
irtæki í sjávarútvegi fara með meira 
en 85% alls kvótans. Á bak við þessi 
fyrirtæki eru fáein hundruð manna. 

Með öðrum orðum, fjármagnið er 
að færast á æ færri hendur. Hafa menn 
tekið eftir því, að eignarhaldið á höfuð-
borg Íslands er jafnt og þétt að færast í 
hendurnar á nokkrum eignarhaldsfé-
lögum? Bóluhagkerfið, sem er í uppsigl-
ingu, er að sprengja upp fasteignaverðið 
enn á ný. Á sama tíma getur unga fólkið 
hvorki keypt né leigt. Í samanburði við 
grannþjóðir okkar er Ísland orðið að 
láglaunalandi. Munurinn á hinum ríku 
og hinum fátæku stingur í augu. Það er 
kraumandi óánægja undir yfirborðinu. 
Spurningin er, hvort leiðtogar stjórnar-
andstöðunnar hafi burði til að virkja 
þessa óánægju og beita henni sem afli 
til að knýja fram aðkallandi umbætur. 
- Er það ekki hið hefðbundna hlutverk 
lýðræðisjafnaðarmanna, í samstarfi 
við verkalýðshreyfingu, að vinna gegn 
misskiptingu auðs og tekna og fyrir þjóð-
félagslegu réttlæti – án byltingar – eftir 
lýðræðislegum leiðum? 

Orðin eiga það stundum til að glata 
merkingu sinni – verða valdi vanans 
að bráð. Orðið social-democrat merkir 
á íslensku að vera lýðræðis-jafnaðar-
maður. Þessi orð segja allt sem segja 
þarf um hið pólitíska erindisbréf jafn-
aðarmanna. Þeirra hlutverk er að virkja 
lýðræðið til þess að draga úr þeim efna-
hagslega og félagslega ójöfnuði, sem 
óbeislaður kapitalismi ella veldur. Og 
við viljum gera þetta með því að virkja 
lýðræðið, beita stjórnmálavaldinu með 
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umboði fólksins gegn ofríki fjármála-
valds hinna fáu. Reynslan sýnir, að þetta 
getum við því aðeins gert, að við njótum 
stuðnings öflugrar verkalýðshreyfingar. 
Hið norræna velferðarríki er sköpunar-
verk jafnaðarmannaflokka, sem með 
atbeina öflugrar verkalýðshreyfingar 
komu böndum á hið óbeislaða skrímsli 
frumkapítalismans. 

Öfugt við kommúnista erum við ekki 
byltingarsinnar. Við erum lýðræðis-
jafnaðarmenn. Stundum vorum við 
kallaðir hægfara umbótamenn. Það 
merkir, að við byggjum ekki okkar 
pólitík á skyndilausnum, heldur á þaul-

hugsaðri og skipulagðri umbótaáætlun. 
Tækin sem við beitum til að draga úr 
misrétti og stuðla að auknum jöfnuði, 
eru skattkerfið og velferðarkerfið. Stig-
hækkandi tekjuskattur – að skattleggja 
einstaklinga eftir efnum og ástæðum 
– er lykilatriði. 

Almannatryggingar – sjúkra-
tryggingar, slysa- og örorkutryggingar 
og atvinnuleysistryggingar, ásamt 
skylduaðild að lífeyrissjóðum, eru 
annað tæki. Jafnrétti til náms, án tillits 
til efnahags eða þjóðfélagsstöðu, er enn 
eitt tækið. Þetta eru stofnanir velferðar-
ríkisins. Til samans hafa þær dregið 

úr ójöfnuði, misskiptingu og óréttlæti 
frumkapitalismans. Ekkert af þessu – 
þessum stofnunum velferðarríkisins, 
sem hafa smám saman gert þjóðfélag 
okkar manneskjulegra – hefði orðið 
til nema fyrir atbeina lýðræðisjafnað-
armanna með stuðningi öflugrar verka-
lýðshreyfingar. 

Þessi þjóðfélagsgerð – hið norræna 
velferðarríki – er eina þjóðfélagstil-
raun seinustu aldar, sem staðist hefur 
dóm reynslunnar. Kommúnisminn er 
fyrir löngu huslaður á öskuhaugum 
sögunnar, og frumkapitalisminn – 
óbeislað markaðskerfi í anda nýfrjáls-

hyggju – er að hruni komið. Það þurfti 
atbeina ríkisvaldsins til að forða því frá 
allsherjar hruni – nýrri heimskreppu 
árið 2008. Þessi kreppa hefur að-
hjúpað siðferðilegt gjaldþrot nýfrjáls-
hyggjunnar. Það birtist okkur í því, að 
gróðinn er einkavæddur en skuldirnar 
þjóðnýttar. Ríkisvaldið verður að koma 
til bjargar, af því að óbeislaður kapital-
ismi stenst ekki til lengdar. 

Norræna módelið  
heldur velli
- Er þá markaðskerfið sjálft undirrót 
vaxandi ójafnaðar? 

Það hefur ekki hvarflað að jafnaðar-
mönnum á Norðurlöndum að afnema 
markaðskerfið. Það er gagnlegt til síns 
brúks, þar sem það á við, eins og Tage 
Erlander, hinn farsæli leiðtogi sænskra 
jafnaðarmanna, sagði um það. „Mark-
aðskerfið er þarfur þjónn, en óþolandi 
húsbóndi“. Þetta varðar kjarna málsins. 
Það sem gerst hefur á s.l. áratugum 
er, að óbeislað markaðskerfi í anda 
nýfrjálshyggju hefur sest í húsbónda-
sætið: Auðvaldið hefur tekið völdin 
af almannavaldinu. Þetta hefur gerst 
í Bandaríkjunum og víða í Evrópu. 
Þetta hefur gerst með afdrifaríkum 
afleiðingum hér á landi. Þetta hefur 
gerst alls staðar, þar sem jafnaðar-
mannaflokkar og verkalýðshreyfing 
hafa verið of veikburða til að veita öfl-
ugt viðnám. En þetta hefur ekki gerst 
á Norðurlöndum. Þar hefur norræna 
módelið haldið velli og reyndar gert 
gott betur. Það hefur sannað yfirburði 
sína í hörðum heimi hnattvædds kap-
ítalisma. 

Gagnrýni nýfrjálshyggjutrúboðsins 
á norræna velferðarríkið hefur reynst 
vera á sandi byggð. Það er alveg sama 
á hvaða mælikvarða árangurinn er 
veginn: hagvöxtur, framleiðni, rann-
sóknir og þróun, tækninýjungar, 
atvinnuþátttaka – ekki síst kvenna 
– atvinnusköpun, gæði menntunar, 
heilbrigði, langlífi, vernd náttúru og 
almenn lífsgæði – allt er þetta í fremstu 
röð á Norðurlöndum í alþjóðlegum 
samanburði. 

Við Íslendingar stöndum nú frammi 
fyrir vali. Viljum við verða að amerísku 
ójafnaðarþjóðfélagi í anda nýfrjáls-
hyggju, eða viljum við endurreisa hér 
velferðarsamfélag að norrænni fyrir-
mynd? 

Íslenskir jafnaðarmenn munu minn-
ast þess í mars 2016, að þá er heil öld 
liðin frá stofnun Alþýðuflokksins 
og Alþýðusambandsins, sem fyrstu 
áratugina voru ein og sama hreyf-
ingin. Þetta er sú hreyfing, sem lagði 
grunninn að velferðarríki á Íslandi. 
Af sögu þessarar hreyfingar má margt 
læra, bæði um það sem vel hefur til 
tekist og hitt sem miður fór; um sigra 
jafnt sem beiska ósigra – ekki síst vegna 
sundurlyndis í eigin röðum. Upprifjun 
þessarar sögu er tilvalið tækifæri til 
að hefja frjóa umræðu um grunngildi 
lýðræðislegrar jafnaðarstefnu – um 
erindisbréf jafnaðarmanna á vegferð 
þeirra á nýrri öld.

Hlutverk jafnaðarmanna er að virkja lýðræðið til að draga úr þeim efnahagslega og félagslega ójöfnuði sem óbeislaður kapítalismi veldur. reynslan sýnir 
að það verði aðeins gert með stuðningi öflugrar verkalýðshreyfingar, segir Jón Baldvin Hannibalsson meðal annars.
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Sumar og sól . . . eða hvað?
Á hverju vori lyftist á manni brúnin þegar daginn tekur að lengja og maður 
þykist vita að brátt komi vor. Skæðadrífa af lægðum eins og við höfum 
fengið yfir okkur síðustu vikurnar megnar ekki einu sinni að slökkva þennan 
vonarneista vorsins í brjóstinu. Bráðum kemur sumar með tilheyrandi 
blíðviðri og sól. Eða hvað? Fyrir okkur sem búum á höfuðborgarsvæðinu 
er fyrirheitið um blítt og gott sumar ekkert sérstaklega trúverðugt. Síðustu 
tvö sumur hafa að minnsta kosti ekki staðið undir væntingum. Kannanir 
MMR sýna að aðeins þriðjungur hefur verið ánægður með veðrið. Ætli 
það sé ekki sami hópur og fer til Spánar á sumrin eða á sumarbústað fyrir 
norðan eða á Austurlandi? 

Missum ekki móðin
Merki tíðarfarsins í fyrra og hitteðfyrra 
sáust greinilega í sölutölum um mat, 
bjór og léttvín. Fyrir u.þ.b. ári talaði 
blaðið við Pál Bergþórsson, fyrrver-
andi veðurstofustjóra. Hann sagði 
mikin vanda að spá fyrir veður langt 
fram í tímann. Einfaldara sé reyndar 
að spá fyrir um hita en úrkomu. Þó 
sé vitað að við séum á síðari hluta 
hlýindakafla, en á norðurhveli gangi 
á með sveiflum þar sem skiptis á um 
það bil 30 ára hlýjindaskeið og jafn 
löng kuldaskeið. Þarsíðasta sumar 
hafi verið „sérstaklega leiðinlegt hér 
fyrir sunnan.“ Það komi ekki oft mörg 
svoleiðis sumur í röð. Nú höfum við 
fengið a.m.k. tvö blaut sumur. Hverjar 
eru líurnar á því? Svo við getum 
kannski enn verið bjartsýn. 

Veður og matur
Veðrið skiptir miklu máli fyrir það 
hvernig njótum matar og upplifum 
hann. Í sól og sumaryl er grillið dregið 
fram en þegar kaldara er í veðri viljum 
eldum við meira inni í eldhúsi. Við 
eldum líka öðruvísi mat í köldu en 
heitu veðri. Svo er að ekkert sérstaklega 
mikið sport að sötra kalt hvítvín eða 
bjór á pallinum í grenjandi rigningu. 
Jafnvel þótt mestar líkur séu á sól og 
blíðu um hásumar, er ekkert tryggt í 
þeim efnum. Síðustu tvö sumur verða 
hugsanlega lengi í minnum höfð sem 
sumur hinna misheppnuðu garðpartía 
eða útibrúðkaupa. Margir sem undir-
búið hafa slíkar veislur af kostgæfni 
hafa þurft að bíta í það súra epli að 
náttúran á engan húsbónda nema sig 
sjálfa. Á einhverjum tímapunkti hættir 

fólk svo að gera ráð fyrir sól og fer að 
reikna með rigningu í júlí. Þá gæti 
sveitabrúðkaupunum farið að fækka. 
A.m.k. sunnan- og vestanlands. En við 
skulum nú vona að slíkar svartsýnis-
spár rætist ekki. 

Súvíd eða hamborgarar  
til bjargar
En það er þó ekki öll von úti þótt hann 
rigni. Margt af þeim mat sem við veljum 
okkur gjarnan á grillið er jafn gott eða 

jafnvel betra að steikja á pönnu, grilla 
í ofni eða jafnvel að súvída (þ. e. nota 
svokallaða Sous Vide aðferð. Sjá nánar 
á www.islenskurmatur.is/um-sous-
-vide/). Hér er ég fyrst og fremst að 
vísa til hamborgara, kartaflna og góðra 
steika. Leyndardómurinn við góðan 
hamborgara felst t.d. ekki í miklu sól-
skini, heldur í góðu hráefni og réttri 
matreiðslu. Oft er einmitt betra að 
stýra hitastigi á pönnu en á grilli. Gróft 
brauð, nýupptekið íslenskt grænmeti 

og úrvals kjöt er veislumatur, hvort sem 
eldað er á grilli eða pönnu. Satt best að 
segja eru flestar steikur miklu betri ef 
þær eru súvídaðar heldur en af grillinu, 
hvort sem um er að ræða naut, grís, 
kjúkling eða lamb. Svo er það sósan. 
Hér á síðunni er að finna uppskrift að 
hreint magnaðri Bernaisesósu – þeirri 
bestu sem undirritaður hefur smakkað. 
Hún er svo góð að hún kallar nánast 
á endurútgáfu Íslensku hamborgara-
bókarinnar. 

Besta Bernaisesósan
HRÁEFNI
4 eggjarauður.
200 g íslenskt smjör.
Örlitið sjávarsalt.
Örlítið af svörtum pipar.
1 hvítlauksgeiri
1-2 stilkar af graslauk eða smá-
vegis af vorlauk.
Chili á hnífsoddi
Lúka af fersku fáfnisgrasi (estra-
goni). Líka má notast við þurrkað 
estragon.
3 msk góð ólífuolía.

AÐFERÐ
Bræðið hundrað grömm af 
smjöri og skerið afgangin niður 
í teninga. Setjið í hrærivélaskál 
og hrærið vel saman. Hellið svo 
eggjarauðunum varlega saman 
og þeytið, varlega í fyrstu. Saxið 
lauk, hvítlauk, chili og fáfnisgras 
mjög smátt. Ef þið notið þurrkað 
fáfnisgras er líka gott að saxa það 
eða mylja í morteli.  Bætið þessu 
öllu saman út í ásamt salti og 
svörtum pipar. Gerið það í litlum 
skömmtum og smakkið til. Bætið 
olíunni út í og hrærið vel.  
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Nýjar hagstæðar lausnir í innréttingum og innihurðum.

Nútímaleg hönnun, glæsilegt útlit og 
örugg gæði frá fagmönnum.

ÍSLENSK  
FRAMLEIÐSLA

VERKTAKAR – HÚSBYGGJENDUR
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ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.isBIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr mörgum 
gerðum bíla án þessa að taka heddin 
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, 
Nissan og Opel ef spíss slitnar.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 

Kvikmynda-
hátíð að nýju
RIFF kvikmyndahátíðin verður 

aftur í Kópavogi í haust en 
lista- og menningarráð bæjar-

ins hefur ákveðið að styrkja hátíðina 
um 3,5 milljónir króna. Dagskráin í 
Kópavogi verður kynnt er nær dregur 
en sérviðburðir verða eins og í fyrra 
í menningarhúsum bæjarins. Stefnt 
er á að hafa viðburði meðal annars í 
Gerðarsafni, Salnum, Bókasafni Kópa-
vogs og Molanum. 

Dagskráin í Kópavogi er eins og 
síðast unnin í nánu samstarfi RIFF 
og forstöðumanna menningarhúsa 
Kópavogsbæjar. Einnig er stefnt að 
því að ungmenni í grunnskólum 
Kópavogs fái leiðsögn og kennslu í 
kvikmyndagerð, líkt og í fyrra. Þá var 
haldið námskeið sem lauk með frum-
sýningu á stuttmyndum í Smárabíói á 
RIFF-hátíðinni. Áhersla verður lögð á 
kvikmyndalistina, fræðslu sem og sam-
spil kvikmynda við þær listgreinar sem 
menningarhús bæjarins endurspegla. 

„Þetta er í annað sem Kópavogur 
tekur þátt í RIFF. Hátíðin í fyrra heppn-

aðist einstaklega vel og var dagskráin 
fjölbreytt og skemmtileg og viðburðir á 
borð við kvikmyndatónleika í Salnum 
mjög vel sóttir. Við hlökkum til að 
starfa áfram með RIFF í ár,“ segir Karen 
E. Halldórsdóttir, formaður lista – og 
menningarráðs Kópavogs, Hrönn Mar-
inósdóttir, stjórnandi RIFF, lýsir yfir 
mikilli ánægju með samstarfið. „Það 
var ánægjulegt hvað íbúar Kópavogs 
tóku vel í dagskrá RIFF í fyrra. Það 
hvetur okkur áfram í okkar starfi og 
við erum afar spennt fyrir því að vinna 
með menningarhúsum og skólum 
Kópavogs að nýju. Nú erum við að 
undirbúa komandi hátíð og hlökkum 
til að kynna dagskrána þegar nær 
dregur.“

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykja-
vík er einn af stærstu og fjölbreyttustu 
menningarviðburðum á Íslandi. RIFF 
leggur áherslu á unga kvikmynda-
gerðarmenn og framsækna kvik-
myndagerð. Hátíðin í ár er sú tólfta 
í röðinni og mun hún standa frá 24. 
september til 4. október.

Góður árangur Kópavogsskóla á samræmdu prófunum: 

Faglegt sjálfstæði skólanna
Anna Birna Snæbjörnsdóttir 

sviðsstjóri menntasviðs 
Kópavogsbæjar segir góða 

niðurstöðu bæjarins vera afrakstur 
margra samverkandi þátta. „Það 
eru góðir stjórnendur og kennarar 
í skólunum, samstarfið milli 
menntasviðs og menntastofnana er 
til fyrirmyndar og skólarnir njóta 
faglegs sjálfstæðis.“

Meðaltal bæjarins var 31,6 þegar 

öll próf eru samantekin, en hæst var 
meðaltalið í 7. Bekk í stærðfræðin eða 
32,2 en lægst í fjórða bekk í stærð-
fræði eða 31,1. 

Nemendur í Kópavogur sköruðu 
jafnframt fram úr í mætingum í 
prófin í öllum árgöngum. Í 10 bekk 
voru fjarvistir fátíðar eða einungis á 
bilinu þrjú til fjögur prósent. 

Greint er frá þessu á vef Kópavogs-
bæjar. 

Áhyggjur af áhugaleysi Garðabæjar í samstarfi gegn heimilisofbeldi: 

„Er heimilisofbeldi neðar 
á forgangslistanum hér? “
Guðrún Elín Herbertsdóttir, 

oddviti Bjartrar framtíðar í 
Garðabæ sendi eigin bæjarráði 

sérstakt erindi til að knýja á umræðu um 
heimilisofbeldi og samstarf bæjarins við 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins. Samstarf 
Kópavogs við lögreglu er komið vel á veg 
og einnig samstarf annarra sveitarfélaga 
við lögreglu höfuðborgarsvæðisins. 

Rjúfa vítahringinn
Fjallað hefur verið ítarlega um átak 
lögreglunnar gegn heimilisofbeldi hér 
í blaðinu en Alda Hrönn Jóhannsdóttir 
aðstoðarlögreglustjóri lýsti aðferðarfræði 
lögreglu og samstarfi hennar við sveitar-
félög ítarlega í viðtali fyrir fáeinum 
mánuðum. Aðferð lögreglu gengur 
meðal annars út á að nýta „glugga“ sem 
opnast þegar heimilisofbeldi er tilkynnt 
til lögreglu. Að ofbeldismaður sé fjar-
lægður af heimili og þolandi fái ráðrúm 

til kæru og stuðning í sínum aðstæðum. 
Félagsmálayfirvöld í sveitarfélagi koma 
strax að málum og sérstakar ráðstafanir 
gerðar þegar börn eru á heimili. Mark-
visst er reynt að rjúfa vítahring ofbeldis, 
en mál hafa tilhneigingu til að falla aftur 
í sama far, sé ekki gripið til markvissra 
aðgerða. 

Undirbúningur í Kópavogi
Þessi mál eru víðast hvar langt komin. 
Þannig er verkefnið við það að hefjast 
hér í Kópavogi eftir því sem upplýs-
ingar frá lögreglu herma, sömuleiðis 
í Hafnarfirði. Sveitarfélögin tvö hafa 
átt töluvert samstarf um undirbúning. 
Fram kemur í minnisblaði starfshóps 
sem unnið hefur að undirbúningi um 
samstarf barnavernda og félagsþjónustu 
í þessum málum að enginn frá Garðabæ 
hafi tekið þátt í starfi hópsins. Það geti 
sett þátttöku Garðabæjar í samstarfi 

sveitarfélaganna þriggja um bakvaktir í 
barnaverndarmálum í uppnám. 

Veruleiki sem þarf  
að takast á við
Guðrún Elín bendir á að bréf hennar til 
bæjarráðs Garðabæjar sé langt í frá fyrsta 
tilraun hennar til að hreyfa við málinu. 
„Er heimilisofbeldi neðar á forgangs-
listanum hér? “ spyr hún meðal annars 
í bréfinu og vísar til eigin upplýsinga um 
stöðu mála annars staðar. Bætir því við 
að enda þótt tíðni heimilisofbeldis sé 
kannski ekki mjög há í Garðabæ, segir 
Guðrún, miðað við 9-13 lögregluútköll á 
ári, þá sé þetta samt „veruleiki sem þarf 
að takast á við“ og þoli enga bið. Fram 
kemur í minnisblaði starfshópsins að 
upp undir 60 útköll hafi verið hjá lög-
reglu á einu ári í Kópavogi og Hafnarf-
irði vegna heimilsofbeldis. Útköll vegna 
heimilsófriðar hafi verið fleiri. 



Flestir þurfa einhvern tímann að horfast í augu við dauðann. Að missa  
ástvin eða ættingja er eitt það erfiðasta sem við göngum í gegnum.  

Tilfinningar eru margvíslegar. Sorgin er eðlileg viðbrögð. Óhjákvæmilega  
þarf þá að huga að þeim þáttum er snúa að útför þess látna.

Spurningarnar eru margar. Þá er gott að geta leitað til aðila sem hafa  
þekkingu og reynslu á þeim þáttum. Við hjá Útfararstofu Íslands búum 

yfir þessari reynslu og höfum starfað við útfararþjónustu um árabil.
 

Sverrir Einarsson
Sími: 896-8242

Kristín Ingólfsdóttir

Útfararstofa Íslands

Skrifstofa Útfararstofu  
Íslands er til húsa í 
Auðbrekku 1, 200 
Kópavogi. 
Þar er einnig góð aðstaða  
sem prestar og  aðstandendur 
geta rætt saman í næði. 

Skrifstofan er opin frá 
8.00 til 17.00 virka daga, 
en þjónusta er allan 
sólarhringinn og um helgar.

Sími: 581-3300 og 
896-8242
www.utforin.is 



EITT ER VÍST: ALNO

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.  www.alno.is 


