
Skráning stendur yfir í síma 
564 4030 og á tennishollin.is 

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í 
TENNIS FYRIR FULLORÐNA 

eru að hefjast

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.

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

Upplýsingar & skráning  í síma 
564 4030 og á tfk.is 

TENNISÆFINGAR 
FYRIR 13-18 ÁRA

byrjendur í sumar 
virka daga kl. 16.30-18

Tennisfélag Kópavogs

Gæðavörur sem gleðja og gagnastGæðavörur sem gleðja og gagnast

Ofnfat úr steyptu áli með umhverfisvænni keramik 
húðun úr náttúruefnum.  Sterk húð, sem rispast 
ekki. Þolir háan hita.  Góð handföng. Auðvelt að 

þrífa að utan og innan. Líka í uppþvottavél.

Verð frá: 5.990,-

Ofnfat

Saltið og piparinn saman í einum stauk. Það fer 
bara eftir því í hvora áttina þú snýrð. Húsmæður 
með áratugareynslu hafa látið hafa eftir sér að 

þetta sé hin fulkomna salt og piparkvörn.
Til í ýmsum litum.

Verð: 4.490,-

Salt- og piparkvörn

Verð frá: 8.990,-

Emile Henry Tagine gefur eldamennskunni nýjar 
víddir, hvort sem er í kjöti, fiski, súpum eða 

pottréttum. Emile Henry leirvörurnar hafa fyrir löngu 
síðan sannað sig á heimilum og veitingastöðum.

Hitaþolnar og hægt að setja í uppþvottavél.

Tagine

Þessi tappatogari er til í 
mörgum litum og er sannkölluð 

partýprýði.

Brabantia vörulínan er fjölbreytt 
og er markmiðið alltaf til 

hagræðingar fyrir heimilin. 

Verð: 1.250,-

Tappatogari

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800Umboðsmenn Um allt land

Vinnum fyrir öll tryggingafélögin
Útvegum bifreið meðan á viðgerð stendur

Bílaréttingar & sprautun Sævars
Skútuvogi 12h - 104 Rvík - Sími 568-9620 - Netfang: bilaretting@bilaretting.is - www.bilaretting.is 
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Upplifun íbúa í Hjallahverfinu af umsátursástandinu í síðustu viku: 

„Fallegasta sjón sem ég hef séð“
Þetta var bara fallegasta sjón sem ég 

hef séð þegar þau komu labbandi 
þarna út að kirkjunni. Við bara 

vorum öll með kökk í hálsinum,“ segir 
Helga Þóra Jónsdóttir, sem býr í Hlíðar-
hjalla 53. Dóttir hennar var inni íbúð þeirra 
í húsinu ásamt fjögurra ára frænda sínum, 
meðan umsátursástand varði fram á kvöld. 

Það var þriðjudaginn annan júní sem 
óvænt bárust af því fréttir að umsátursá-
stand ríkti í Hjallahverfi í Kópavogi. Sér-
sveit lögreglu hafði þá girt af stórt svæði í 
hverfinu, því talið var að hleypt hefði verði 
af byssu út úr íbúð á jarðhæð við Hlíðar-
hjalla 53. Upp úr miðjum degi heyrði fólk 
mikinn hvell, sem talinn var vera byssuskot 

og höfðu sennilega ekki færri en þrír sam-
band við lögreglu vegna málsins. Ásgeir 
Þór Ásgeirsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn, 
sagðist ekki geta veitt upplýsingar um rann-
sókn málsins, en ólíklegt  þyki þó að hleypt 
hafi verið af byssu þennan dag. 

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 10-11.

Ásgeir Þór Ásgeirsson, stöðvarstjóri lögreglunnar í Kópavogi leiðir Aron Jóhannsson, fjögurra ára, burt af vettvangi, en Aron var 
ásamt frænku sinni inni í húsnæðinu að Hlíðarhjalla 53 meðan á umsátrinu stóð, í síðustu viku.  Mynd: Eva Björk
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Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Frú Ragnheiður vill auka þjónustuna við skjólstæðinga: 

Neyslurými fyrir fólk í sprautuneyslu
Það sem við myndum vilja sjá 

fyrir okkur er skaðaminnkandi 
miðstöð þar sem eru nokkrar skaða-
minnkandi íhlutanir í því húsnæði. 
Þar á meðal yrði þar nálaskiptiþjón-
usta og frí heilsugæsla, sem gæti 
sinnt meiru en við getum á bílnum. 
Þá myndum við vilja sjá svokallað 
neyslurými. Fólk geti komið með sín 
eigin efni og notað í hreinu og öruggu 

umhverfi,“ segir Svala Jóhannsdóttir, 
verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar í sam-
tali við blaðið. 

Frú Ragnheiður er heilsugæsla 
á hjólum sem rekin er af Rauða 
krossinum og er unnið af tugum sjálf-
boðaliða. Starfið fer fram í gömlum 
sjúkrabíl sem hefur verið endurinn-
réttaður. Farið er á götur borgarinnar 
alla virka daga og heimilislausum og 
fólki í virkri sprautuneyslu á höfuð-
borgarsvæðinu veitt heilsugæsla og 
ýmis aðstoð.  Sjá bls. 6. 

Stofnanir Kópavogsbæjar 
loka í tilefni 19. júní
Starfsmönnum Kópavogsbæjar 

verður veitt frí frá klukkan 13.00 
þann 19. júní. Starfsmönnum 

gefst því kostur á að taka þátt í hátíðar-
höldum sem skipulögð hafa verið til að 
fagna 100 ára afmæli kosningaréttar 
íslenskra kvenna. 

Stofnanir Kópavogsbæjar verða 
lokaðar eftir hádegi en þjónusta sem 
varðar öryggi, og neyðarþjónusta við 
íbúa verður veitt. 

Kópavogsbær hvetur starfsmenn 
sína til að taka þátt í hátíðahöldum sem 
hafa verið skipulögð í tilefni dagsins. 

Mikil ánægja með 
dagforeldra í Kópavogi
Tæplega 93% foreldra í Kópa-

vogi er mjög ánægður eða 
ánægður með samstarf við 

dagforeldra. Þetta kemur fram í ár-
legri viðhorfskönnun foreldra sem 
nýta þjónustu dagforeldra í Kópavogi 
og var lögð fyrir í febrúar 2015. Greint 
er frá könnuninni á vef Kópavogsbæjar. 
Þar segir að af 198 foreldrum hafi 149 
tekið þátt í könnuninni. Þegar foreldrar 
voru spurðir um hvað þeir væru sér-
staklega ánægðir með þá kom í ljós að 
flestir nefna það að barninu líði vel 
hjá dagmömmunni. Góður matur og 
útivist er líka á meðal þess sem hrósað 
er. Þegar spurt er um hvað betur mætti 
fara þá nefna flestir að upplýsingaflæði 
mætti vera betra en einnig er nefnt að 
útivist mætti vera meiri og of mikið 
sé um lokanir. 

Meðal annarra niðurstaða var að 
93% foreldra finnst fjöldi barna hjá 
dagforeldrum hæfilegur. Tæplega 
80% eru mjög ánægð eða ánægð með 
upplýsingar um dagskipulag og mat-
seðil. Ríflega 96% finnst mjög vel eða 
vel tekið á móti börnum hjá dagfor-
eldrum og yfir 95% seru ánægð með 
það hvernig börnin eru kvödd. Þá 
kom fram að 60% þeirra sem svöruðu 
sögðust myndu velja leikskóla frekar en 
dagforeldra frekar ef leikskóli stæði til 
boða. Samkvæmt könnuninni greiða 
langflestir á bilinu 48.000 til 55.000 
fyrir gæslu hjá dagforeldri. 

Fengu grænfána 
á fimm ára afmæli
Álfhólsskóli hélt upp á fimm 

ára afmæli föstudaginn 5. 
júní og fagnaði því um leið 

að fá grænfána Landverndar afhentan. 
Í tilefni dagsins var gengið fylktu liði 
frá Digranesi yfir að Hjalla þar sem 
grænfáninn var afhentur og dreginn 
að húni. 

Nemendur og starfsmenn gengu 
svo aftur fylktu liði til í Digranesskóla. 
Þar var grænfáninn einnig dreginn 
að húni og svo var Vorhátíð skól-
ans haldin með pompi og pragt en 
Álfhólsskóli varð til við sameiningu 
Digranesskóla og Hjallaskóla. 

Grænfáninn er umhverfismerki 
sem nýtur virðingar víða í Evrópu 
sem tákn um árangursríka fræðslu 
og umhverfisstefnu í skólum. Skrefin 

sjö eru ákveðin verkefni sem efla vit-
und nemenda, kennara og annarra 
starfsmanna skólans um umhverfis-

mál. Verkefnin eru bæði til kennslu í 
bekk og til að bæta daglegan rekstur 
skóla. 

Hinsegin fræðsla í grunnskólum Kópavogs: 

Krakkarnir 
með á nótunum
Mikilvægt er að fræðslu um 

kyn og kynhneigð sé vel 
sinnt í grunnskólum og 

því brýnt að vekja sérstaka athygli 
skólastjórnenda á vægi þess sem 
hinsegin fræðsla er í jafnréttis-
menntun nemenda í grunnskóla,“ 
segir Ragnheiður Hermannsdóttir, 
deildarstjóri grunnskóladeildar hjá 
Kópavogsbæ, í greinargerð um hins-
segin fræðslu í grunnskólum bæjar-
ins. 

Greinargerðin var tekin saman í 
kjölfar tillögu Samfylkingarinnar og 
Vinstri grænna og félagshyggjusfólks 
um að efla fræðslu um kynhneigð. 

Skólastjórum var sendur spurn-
ingalisti um þessi mál. Í grófum 
dráttum eru niðurstöður þær að í 
flestum skólum fer fram einhver 
fræðsla. „Í skólanámskrám skólanna 
er ekki sérstaklega getið um hinsegin 
fræðslu. Skipulag á kennslu í lífleikni 
er hluti af bekkjarnámskrá þar sem 
fræðslan um kynhneigð fléttast inn. 
Hversu mikið hver kennari nýtir þau 
tækifæri er erfitt að segja til um,“segir 
í greinargerð Ragnheiðar. Fræðslan 
fari yfirleitt fram í 8. -9. Bekk og þar 
sé stuðst við ýmiss konar námsefni. 
Flestir skólar í bænum fá fræðslu frá 
Samtökunum ’78 fyrir nemendur á 
unglingastigi. Sums staðar er fræðslan 
árleg, en annars staðar annað hvert ár 
eða jafnvel þriðja hvert ár. 

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jóns-
dóttir, fræðslustýra Samtakanna ’78 
segir í samtali við blaðið að fræðsl-

unni sé yfirleitt mjög vel tekið og í 
bekkjum og hópum geti oft myndast 
fjörugar og áhugaverðar umræður. 
Samtökin hafa sérstakan samning við 
Reykjavíkurborg, en hafa einnig farið 
í skóla víðar, til dæmis hér í Kópavogi. 
Hún segir að almennt sé frætt um 
„hvað það er að vera hinsegin“. Það 
geti falið í sér að kynna mismunandi 
kynhneigðir, ræða um kynvitund, auk 
þess sem fjallað sé um hugtök, laga-
lega stöðu, líka líðan og persónulega 
reynslu. „Oftast fáum við mjög jákvæð 
viðbrögð og kemur okkur stundum 
á óvart hvað krakkanir eru vel með 
á nótunum oft meira heldur en full-
orðnir. Þetta er oftast mjög gaman og 
gott að fara í fræðslur. “

Ugla Stefanía segir að miklar um-
ræður skapist gjarnan í hinsegin 
fræðslu.

Foreldrar eru almennt ánægðir með dagforeldra í Kópavogi.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  11.000  E INTÖKUM Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  KÓPAVOGI

Það var ótrúlegt að fylgjast með því þegar kona eftir konu kom fram og 
lýsti því að hafa verið beitt kynferðisofbeldi. Þessar frásagnir komu fram 
á Facebook síðunni Beauty tips og hafa þaðan komið inn í stærra rými. 

Tölfræðin hefur fyrir löngu sýnt að kynferðisofbeldi er algengt og óhugnanlega 
margar konur hafa orðið fyrir því. En á bak við tölfræðina eru manneskjur. 
Það vill stundum gleymast. En frásagnirnar sýna alvarleika og afleiðingar 
ofbeldisins og alvarlega þöggun og bælingu. Þær sýna líka samfélag sem 
bannar að rætt sé um þann sem beitir ofbeldinu. 

„Ég varð kvíðnari og kvíðnari. Ég varð veikari og veikari. Þar til að ég gat ekki 
sofið lengur.“ Þetta segir segir Erla Guðrún Gísladóttir í grein sem birtist á 
vefsíðunni Knúz.is. Vinur hennar nauðgaði henni. Það tók hana meira en 
áratug að segja það upphátt með sjálfri sér. 

En þótt konur hafi margar stigið fram, þá hefur strax orðið vart við mótspyrnu. 

„Margar hafa heyrt frá fólki að þær eigi að eyða sögunum sínum, en með 
eigin krafti og hreyfinguna til stuðnings, hafa þær haft styrk til að standa á 
sínu. Samt sem áður mun þöggun nauðgunarmenningarinnar ekki hverfa á 
nokkrum dögum, og því er mikilvægt að konur haldi áfram. Segi stopp. Að 
við, sem samfélag, leyfum ekki okkur, né öðrum, að gefa gerendum það svig-
rúm sem þeir hafa í dag til að taka enga ábyrgð. Því það er þar sem þöggunin 
liggur, í því að við, sem samfélag, þorum ekki að taka gerendur til ábyrgðar,“ 
segir Elísabet Ýr Atladóttir í grein sem einnig birtist á Knúz. 

Og hún krefst breytinga. Ábyrgð á kynferðisofbeldi sé nú á herðum þol-
andans. Það sé samfélagsleg krafa en gerendur nafnlausir og ábyrgðarlausir. 
Það gangi ekki og draga verði ofbeldismenn til ábyrgðar. Því eins og málum 
er núna háttað, þá þýði það einfaldlega að mönnum sé gert kleift að halda 
áfram að beita ofbeldi. 

Við hljótum að segja stopp.
Ingimar Karl Helgason

Krafa um þögn

LEIÐARI
Opið bréf til ríkisstjórnar Íslands:

Frásagnir kvenna
af kynferðisofbeldi
Undanfarna daga hefur átt 

sér stað bylting á samfélags-
miðlum þar sem mikill fjöldi 

kvenna hefur stigið fram og sagt frá kyn-
ferðisofbeldi sem þær hafa orðið fyrir og 
skilað skömminni heim.

Í nær öllum tilvikum eru karlmenn 
gerendur. Það liggur fyrir að þolendur 
munu þurfa stuðning til að vinna úr 
áfallinu og að sama skapi er ljóst að 
kynbundið ofbeldi er gríðarlegt sam-
félagslegt mein sem full ástæða er að 
vinna bug á. Því viljum við, félagar í 
Knúz, leggja eftirfarandi spurningar 
fyrir ráðherra í ríkisstjórn Íslands nú, 
í júní 2015:
 1. Hyggst ríkisstjórnin grípa til sér-

stakra aðgerða vegna frásagna 
kvenna af kynferðisofbeldi?

 2. Munu stofnanir, grasrótarsamtök 
eða önnur sjálfboðaliðasamtök fá 
aukafjárveitingar til að aðstoða 
konur til að vinna úr afleiðingum 
kynferðisofbeldis?

 3. Munu ráðuneytin beita sér fyrir því 
að rannsakað verði hvað veldur því 
að í okkar samfélagi og menningu 
verði svo mikill fjöldi kvenna fyrir 

nauðgun eða annarri misnotkun eða 
áreiti af hálfu karla?

 4. Mun velferðarráðherra tryggja að 
heilsugæslustöðvar og aðrar heil-
brigðisstofnanir taki tillit til kvenna 
sem glíma við afleiðingar kynferðis-
ofbeldis og bjóði upp á úrræði fyrir 
þær?

 5. Mun menntamálaráðherra beita sér 
fyrir því að kynjafræði verði sjálfstæð 
skyldugrein á öllum skólastigum?

 6. Mun menntamálaráðherra beita sér 
fyrir sérstökum forvörnum gegn 
kynferðisofbeldi, með áherslu á áhrif 
klámvæðingar?

 7. Hefur verið gerð rannsókn á þjóð-
hagslegum áhrifum kynferðisof-
beldis? Ef ekki, stefnir fjármálaráð-
herra á að láta gera slíka rannsókn?

 8. Eru einhverjar aðgerðir fyrirhug-
aðar af hálfu innanríkisráðherra um 
réttarbætur í þágu þolenda kynferð-
isofbeldis?

 9. Mun innanríkisráðherra beita sér 
fyrir eflingu kynferðisafbrotadeildar 
lögreglunnar?

 10. Mun innanríkisráðherra beita sér 
fyrir fjölgun kvenkyns dómara og 

fræðslu fyrir dómara um eðli og 
meðferð kynferðisbrotamála?

 11. Mun forsætisráðherra, sem höfuð 
ríkisstjórnarinnar, veita ráðherrum 
sínum hvatningu og stuðning til 
að hrinda ofantöldum verkefnum í 
framkvæmd?

Við vonum að ríkisstjórnin takist 
af myndugleik á við það verkefni sem 
hugrakkar konur hafa fengið henni á 
hendur. Ríkisstjórnin verður að axla 
ábyrgð á vanda sem er samfélagslegur og 
verður ekki leystur af einstaklingum eða 
frjálsum félagasamtökum einum. Það er 
ljóst að mikið verk er óunnið og réttast 
væri að hrinda af stað sérstöku átaki í 
nafni þjóðaröryggis, þar sem aðgerðir 
til að sporna gegn kynferðisofbeldi og 
aðstoða þá sem þegar hafa orðið fyrir 
því verða kynntar.

Oft var þörf en nú er nauðsyn.
Virðingarfyllst, Knúz  

(Birtist áður á knuz.is)

Höfundur er
Ritstjórn Knúz.is

Sumarfólk til starfa
Vel á sjötta hundrað sumar-

starfsmenn 18 ára og eldri 
hafa nú hafið störf hjá 

Kópavogsbæ. Sumarstarfsmennirnir 
sinna fjölbreyttum störfum fyrir 
bæjarfélagið. Flestir vinna við garð-
yrkju, hirðingu og fegrun bæjarins, 
umhirðu íþróttavalla, sem leiðbein-
endur við Vinnuskólann og fjöl-
mörgum sumarnámskeiðum og í 
afleysingum á ýmsum stofnunum 
bæjarins. Auk þess er í gangi skóg-
ræktar- og uppgræðsluverkefni og 
eru þó sumarstörfin alls ekki öll upp 
talin. 

Allir sem sóttu um starf hjá 
bænum fengu boð um starf og er 
verið að ljúka við að bjóða þeim starf 
sem undanfarið hafa verið að bætast 
í hóp umsækjenda. 

Í síðustu viku hófu um 150 sautján 
ára unglingar störf í Vinnuskóla 
Kópavogs en fjórtán til sextán ára 
byrja 11. júní eftir að grunnskólum 
lýkur. Þau vinna aðallega við 
hirðingu bæjarins en elstu tveir ár-
gangarnir eru einnig til aðstoðar hjá 
félögum og stofnunum í Kópavogi. 

Allir unglingar fjórtán til sautján 
ára fá vinnu í Vinnuskólanum, mis-
mikla eftir aldri, og er gert ráð fyrir 
að fjöldinn þar í sumar verði rúmlega 
900 manns. 

„Þegar allt er samantekið er búið 
að afgreiða um 2.000 umsóknir um 
sumarstörf hjá Kópavogsbæ síð-
astliðnar átta vikur, annars vegar 
í Vinnuskólanum fyrir fjórtán til 
sautján ára og hins vegar fyrir 18 ára 
og eldri. Öllum hefur verið boðið 
sumarstarf og ætti því enginn af 
umsækjendum að vera án atvinnu 
í sumar,“ segir Friðrik Baldursson 
garðyrkjustjóri Kópavogsbæjar. 

Samningur um gerð og framkvæmd lýðheilsustefnu Kópavogsbæjar var 
undirritaður á dögunum. Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs og  
Theodóra Þorsteinsdóttir formaður bæjarráðs skrifuðu undir samninginn 
fyrir hönd bæjarins en Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir fyrir hönd Veru ráð-
gjafar,  Vera ráðgjöf, sem er ráðgjafafyrirtæki á sviði lýðheilsu, mun greina 
og rýna stöðu lýðheilsumála í bænum, móta stefnu um lýðheilsu, gera þriggja 
ára aðgerðaáætlun og fylgja henni svo eftir. Miðað er við að greiningu og 
stefnumótun verði lokið í árslok 2015.

fotspor.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.



17. JÚNÍ
KÓPAVOGI

TONERON – GÍSLI PÁLMI – JÚNÍUS MEYVANT 
BUBBI – AMABADAMA

Kvöldtónleikar á Rútstúni kl: 19.30–22.00

-Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn 
 Össurar Geirssonar.
-Bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafsson flytur ávarp.
-Nýstúdent flytur ræðu.
-Fjallkona flytur ljóð.

-Hátíðarkaffi í félagsmið stöðinni Gjábakka.  
-Atriði frá Skapandi sumar hópum Molans. 
-Tónlistaratriði: Ragnheiður Gröndal

14.00–18.00 Hátíðar- og skemmti-
dag  skrá á Rútstúni

-Margrét Eir syngur lög úr Frosin
-Lína Langsokkur
-María Ólafsdóttir
-Gunni og Felix
-Íþróttaálfurinn og Solla Stirða
-Ragnheiður Gröndal
-Herra Hnetusmjör og Joe Frazier
-Rythmatík, sigurvegari Músíktilrauna 2015

Skemmtidagskrá hefst kl: 14.30

Hátíðardagskrá hefst kl: 14.00

Kynnar eru Gísli Einarsson og Sóli Hólm

-Götuleikhús Kópavogs verður á flakki með  
 alls kyns sprell.
-Leiktæki, barnatjald fyrir 0–5 ára, hoppu  
 kastalar, veltibíll, andlitsmálun og fleira.
-Íþróttafélögin verða með söluskála á Rútstúni.
-Hjálparsveit skáta í Kópavogi verður við enda  
 Vallargerðisvallar. Klifurveggur og sveitin sýnir    
 tæki og búnað.

10.00–11.00 17. júní hlaup fyrir börn  
í 1.–6. bekk á Kópavogsvelli.

13.30 Skrúðganga frá Menntaskólanum  
í Kópavogi að Rútstúni. Skátafélagið Kópar 
og Skólahljómsveit Kópavogs. Nýstúdent og 
Fjallkona leiða gönguna. Skrúðgangan leggur 
af stað klukkan 13.30.

Á Rútstúni og víðar

8.00–18.00 Sundlaug Kópavogs og 
Salalaug verða opnar í tilefni af 60 ára 
afmælis ári bæjarins. Hópar á vegum 
Skólahljómsveitar Kópavogs spila fyrir 
sund laugagesti. Athugið að vegna 
hátíðarhaldanna verða götur næst Sund-
laug Kópa vogs lokaðar fyrir umferð og  
er gestum laugarinnar bent á bíla stæði  
á milli Kópavogskirkju og Gerðarsafns.

-Gerðarsafn verður opið kl. 11–17. 
-Leik svæði fyrir börnin. 
-Skapandi sumarhópar úr Molanum 
 standa fyrir fjölbreyttum upp ákomum. 
-Andlitsmálun og fleira.

Gerðarsafn og listatúnið

Félagsmið stöðin Gjábakki kl. 14.00–17.00

Sundlaugar opnar
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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

Tugir sjálfboðaliða Frú Ragnheiðar aðstoða utangarðsfólk: 

Mætum fólki á jafnræðisgrundvelli
„Þetta segir okkur að það eiga allir rétt á mannréttindum. Líka heimilslausir 
og líka fólk sem er að sprauta vímuefnum í æð. Það er okkur mikils virði 
að hafa fengið þá viðurkenningu. Það er bara svolítið þannig að fólk sem 
er að nota vímuefni, að það sé eins og það hafi afsalað sér mannréttindum, 
að það megi koma fram við þau á ómannúðlegan og niðurlægjandi hátt. 
En við í skaðaminnkun erum mjög andvíg því og segjum að allir eigi rétt á 
mannréttindum, okkar fólk eins og hver annar,“ segir Svala Jóhannesdóttir, 
verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar. 

Frú Ragnheiður er verkefni sem 
sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna 
að og veita heimilislausum og fólk í 
sprautuneyslu aðstoð og almenna 
heilsugæslu. 

Verkefnið hófst í október árið 2009 
og hefur starfsemin aukist og skjól-
stæðingum fjölgað mjög síðan þá. 
Starfsemi Frú Ragheiðar fer fram í 
gömlum sjúkrabíl sem hefur verið 
endurinnréttaður og fer á göturnar alla 
virka daga, um þrjá tíma í senn auk 
þess að fara einnig í nágrannasveitar-
félögin, Kópavog þar á meðal. 

Út á jaðarinn
„Markmið okkar er að ná til jaðarsetts 
fólks. Þá erum við fyrst og fremst að 
hugsa um heimilislausa, fólk á ver-
gangi og fólk sem er í sprautuneyslu,“ 
segir Svala um starfsemina. Fólk fær 
alla almenna heilsufarsaðstoð. Það er 
gert að sárum og skipt um umbúðir, 
svo dæmi séu tekin, blóðþrýstingur 
mældur og ráðgjöf veitt. En síðan að-
stoða sjálfboðaliðar Frú Ragnheiðar 
skjólstæðinga í sprautuneyslu sér-
staklega. „Við erum með nálaskipti-
þjónustu þannig að fólk sem er í 
sprautuneyslu getur komið til okkar og 
sótt sér hreinan sprautubúnað, spautur 
og nálar, og í raun og veru allt sem þarf 
til þess konar neyslu. Það getur einnig 
sótt nálabox til okkar og svo skilað 
þeim aftur og við förum með þetta á 
í förgun á Landspítalann,“ segir Svala 
og bætir því við að þar sem Frú Ragn-
heiður fari um hafi stórlega dregið úr 
því að slíkur búnaður finnist á víða-
vangi eða í skúmaskotum. 

Síminn fjölgaði  
skjólstæðingum
„Frá því að Frú Ragnheiður fór á 
götunar hafa svona um 450 einstak-
lingar komið til okkar. Það hefur orðið 

mikil aukning á þessu ári, 2015, aðal-
lega vegna þess að við höfum tekið upp 
svokallaðan notendasíma, þannig að 
fólk getur hringt í okkur og mælt sér 
mót við okkur. Þannig er þjónustan 
komin út um allt höfuðborgarsvæðið. 
Við förum á þrjá staði hérna í mið-
bænum og svo höfum við einn og 
hálfan, tvo tíma þar sem við keyrum 
út um allt höfuðborgarsvæðið, og 
hittum fólk, bæði til þess að veita því 
nálaskiptiþjónustu og líka til að veita 
almenna heilsufarsaðstoð,“ segir Svala. 

Tilkoma símans hafi orðið til þess 
að konum hafi fjölgað mikið í hópi 
skjólstæðinga. „Sérstaklega ungar 
konur. Við erum gríðarlega ánægð 
með að hafa þarna tæki til að ná til 
yngri kvenna,“ segir Svala. 

Ekki sé einhlít skýring á því hvers 
vegna konur noti helst notendasím-
ann. „En þegar kemur að jaðarsettu 
fólki, þá er oft erfitt að nálgast fólk 
í þessum hópi, hvað þá fólk í virkri 
vímuefnaneyslu. Og innan þessa hóps 
er erfiðast að ná til kvenna,“ segir 
Svala. Það sýni reynslan en síminn 
hafi jákvæð áhrif. 

Tugir sjálfboðaliða
Svala segir að á bilinu 40-50 manns 
vinni sjálfboðaliðastörf hjá Frú Ragn-
heiði. Sjálf sé hún eina manneskjan 
sem tæknilega sé ekki sjálfboðaliði við 
verkefnið, en starfshlufall hennar sé 
ákaflega lítið. Hjúkrunarfræðingar eru 
flestir í hópi sjálfboðaliðanna, segir 
Svala. En þarna séu líka nema í hjúkr-
unarfræði, læknir og sálfræðingur 
og fleiri. „Alls konar mjög flott fólk 
sem hefur annað hvort menntun eða 
reynslu til að sinna svona þjónustu,“ 
bætir hún við. 

„Ástæðan fyrir því að verkefnið 
var sett á laggirnar var að það var 
mikil þörf á úrræði að auk aðgengi 

að hreinum sprautubúnaði og auka 
aðgengi að heilsufarsaðstoð,“ enda sé 
það staðreynd að heimilislausir og fólk 
í sprautuneyslu sæki illa heilsugæslu 
eða sjúkrahús. Þannig hafi komið 
upp hugmyndin á sínum tíma um 
heilsugæslu á hjólum. Þetta tíðkist 
um allan heim og í öllum borgum 
Evrópu sé rekin heilsugæsla fyrir 
fólk og skaðaminnkandi þjónusta, 
og reyndar í mun meiri mæli en hér-
lendis. „Við erum raunverulega mjög 
sein að hefja svona skaðaminnkandi 
þjónustu,“ segir Svala. 

Hún lýsir hugmyndafræðinni að 
baki Frú Ragheiði sem leið til þess að 
lágmarka skaða af áhættuhegðun. Þetta 
hafi reynst vel víða um heim í tilvikum 
þeirra sem noti vímuefni. Ekki í því 
skyni að koma í veg fyrir þá hegðum, 
heldur til að reyna að draga úr þeim 
skaða sem hún veldur. „Þetta er hugsað 
fyrir einstaklingin, fjölskylduna og 
samfélagið í heild,“ segir Svala. 

HIV smitum snarfækkaði
- Hvernig metið þið árangurinn af 
starfinu? 

„Það sem við sjáum fyrst og fremst 
að þeir sem koma til okkar, koma 
næstum alltaf aftur og aftur, og líkar 
við þjónustuna. Við finnum það líka 
að þeir sem koma til okkar, að gildi 
þeirra og viðhorf gagnvart neyslunni 
hafa breyst mjög mikið,“ segir Svala. 
Þetta sýni sig í því að skjólstæðingar 
séu meðvitaðir um mikilvægi þess að 
nota hreinan búnað og það hafi aukist 
mjög að sprautuboxum sé skilað til 
Frú Ragnheiðar. Þannig sé fólk með-
vitaðra um áhættuna og hvernig draga 
megi úr skaðanum af sprautunotkun. 
Og það sýni sig. Fyrir nokkrum árum 
hafi orðið sprengja í HIV tilfellum hjá 
fólki í sprautuneyslu. Um þrír tugir 
einstaklinga hafi greinst úr þessum 
hópi á árnum 2009-12, en síðan hafi 

snarfækkað og aðeins eitt tilfelli greinst 
á hvoru áranna 2013 og 14 úr þessum 
hópi. „Þetta er ekki einvörðugu út af 
okkur, en við höfum haft mikil áhrif á 
þennan hóp og erum gríðarlega ánægð 
með það.“ 

Árangurinn sé jafnframt ekki síst 
fólginn í því að ná sambandi, koma á 
tengslum við fólkið. 

Gagnkvæm virðing
Svala segir að viðhorfið skipti miklu 
máli. „Fyrst og fremst eru þetta mann-
eskjur sem eiga við mikinn fíknivanda 
að stríða. Og lang flestir sem koma 
til okkar eru komnir á þann stað að 
þeir eru með krónískan fíknisjúkdóm. 
Það er saga á bak við hvern einasta 
einstakling sem kemur til okkar. Þegar 
maður kynnist þeim þá skilur maður 
svo oft hvers vegna þau eru á þessum 
stað í lífinu. Það er oft mikil áfalla-
saga,“ segir hún. 

Í starfi frú Ragnheiðar hafi aldrei 
komið upp tilvik þar sem sjálfboðaliði 
hafi óttast skjólstæðing eða ofbeldi. 
Slík tilvik hafi aldrei komið upp. „Við 
reynum að mæta fólki þar sem það er 
statt, og þau koma bara til okkar ef þau 
vilja. Það er bara gagnkvæm virðing. 
Það er mikilvægt að fólk sem sinnir 
sjálfboðastarfi í bílnum mæti fólki á 

jafnréttisgrundvelli,“ segir Svala. Hún 
bætir því við að samskipti séu gríðar-
lega mikilvægur þáttur í starfinu og 
áherslumál á 10 stunda námskeiði sem 
allir sjálfboðaliðar sækja áður en þeir 
taka fyrstu vakt á bílnum. 

Vilja neyslurými
Svala segir að þörf sé fyrir því að 
auka þjónustuna á þessu svið. „Já, við 
finnum fyrir því. Það sem við myndum 
vilja sjá fyrir okkur er skaðaminnkandi 
miðstöð þar sem eru nokkrar skaða-
minnkandi íhlutanir í því húsnæði. Þar 
á meðal yrði þar nálaskiptiþjónusta og 
frí heilsugæsla, sem gæti sinn meiru 
en við getum á bílnum. Þá myndum 
við vilja sjá svokallað neyslurými. Fólk 
geti komið með sín eigin efni og notað 
í hreinu og öruggu umhverfi,“ bætir 
hún við.

Spurð um hvort málið hafi verið 
kynnt segir hún svo vera, en fólk hafi 
ólíka sýn á hluti. En almennt hafi 
orðið breyting á viðhorfum fólks til 
vímuefna og fíkniefnalöggjafarinnar. 
„Í fyrsta lagi erum við farin að tala 
saman. Það er orðið opið samtal um 
þessi mál. Fólk er orðið meðvitaðra 
um að þessar leiðir sem við höfum 
farið hafa ekki skilað okkur miklum 
árangri,“ segir Svala.

Aðstandendur Frú Ragnheiðar ásamt Degi B. Eggertssyni, borgarstjóra í Reykja-
vík, en framtakið hlaut nýlega mannréttindaviðurkenningu borgarinnar. Svala 
er við hlið borgarstjóra og heldur á viðurkenningarskjali, en vinstra megin við 
hana stendur Helga Sif Friðjónsdóttir, faglegur verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar.
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Veðurfar og lífsstíll:

Erfitt að ríma saman
Eftir að land byggðist hafa veður-
farssveiflur einkennt íslenskt veð-
urfar. Hlýindi, svipuð og nú, voru 
við upphaf byggðar. Svo gekk mjög 
langt og kalt tímabil yfir, síðan urðu 
snörp hlýindi 1920-1965, kuldar í 
um 20 ár og loks mjög snörp hlýnun 
á ný. Hún stendur enn yfir. Sé litið 
þúsundir ára aftur í tímann, eða 
hundruð þúsunda ára, er líka 
að finna ummerki um smáar og 
miklar veðurfarsbreytingar. Slíkar 
sveiflur eru hluti af framvindu 
náttúrunnar. Þær eiga sér margar, 
samþættar orsakir. Nútíma samfé-
lög hafa orðið til og stækkað mjög 
hratt á skömmum tíma. Tuttugasta 
öldin einkenndist af stöðugu veður-
fari sem samfélögin gátu aðlagast. 
Loftslag hlýnaði reyndar hægt, sé 
horft fram hjá staðbundinni kólnun 
hér og hvar, en ekki til verulegra 
óþæginda. Síðustu tvo til þrjá ára-
tugi hefur allt í einu orðið breyting 
á. Veðurfar hlýnar óvenju hratt. 
Eina sjáanlega skýringin er aukin 
loftmengun og hnignun gróðurs en 
hvort tveggja má rekja til athafna 
mannsins. Hvað er að gerast og hvað 
ert til ráða? 

Gróðurhúsalofttegundir  
og áhrif þeirra
Hvorki súrefni né nitur, sem eru 
aðalefni lofthjúpsins, halda hita að 
jörðinni. Það gera hins vegar t.d. 
vatnsgufa, koldíoxíð (samband súr-
efnis og kolefnis) og metan (samband 
vetnis og kolefnis). Þessi efni eru mjög 
áhrifamikil þótt þau séu aðeins í litlum 
mæli í lofti (koldíoxíð nær um 0,04%) 
vegna þess að þau hækka meðalhitastig 
á jörðinni og gera hana byggilega. Ella 
væri frost allt árið í Evrópu. 

Hringrás efna
Vatn gufar upp af jörðinni og úr sjó. 
Vatnsgufan þéttist og fellur sem úr-
koma en vatnið rennur í sjó, ofan- 
eða neðanjarðar. Koldíoxíð losnar 
úr jörðinni t.d. í eldgosum og á jarð-
hitasvæðum, kemur frá lífverum (við 
öndum því t.d. frá okkur) og losnar við 
bruna (tré, kol og olía). En lofttegundin 
binst líka í miklum mæli. Jurtir binda 
hana með ljóstillífun og losa súrefni. 
Gríðarlegt magn binst í höfum. Metan 
kemur t.d. frá húsdýrum og úr rotn-
andi, lífrænum leifum. Í heild verður 
til flókin hringrás. Hún viðheldur völtu 
jafnvægi milli losunar og bindingar en 
með smáum og stórum sveiflum af því 
náttúran er ekki kyrrstæð. Til dæmis 
getur eldgos eða aukin sólgeislun 
valdið uppsveiflu. 

Stærstu loftslagssveiflurn-
ar
Fyrir 2-3 milljón árum hófst nýtt veður-
farsskeið á jörðinni (um orsakir verður 
ekki fjölyrt hér) sem við köllum ísöld. 
Að minnsta kosti 20 sinnum hefur 
hitastig lækkað mikið og jöklar og ís 
þakið mest allt norðurhvel jarðar. Slík 
jökulskeið standa í allt að 100.00 ár. Á 
milli þeirra hækkar hitastigið hratt og 
ástandið verður svipað og við þekkjum 
nú. Slík hlýskeið eru 10.000-30.000 ára 

löng og þá er meira um gróðurhúsa-
lofttegundir en á jökulskeiðum. Okkar 
hlýskeið hefur staðið í um 11.000 ár 
og því mun næsta örugglega ljúka í 
fjarlægri framtíð. Á hlýskeiðum verða 
ávallt loftslagsbreytingar og það á 
raunar líka við um jökulskeiðin. Tvær 
jökulframrásir einkenna svokallaðan 
síðjökultíma (frá ca. fyrir 14.300 árum 
þar til fyrir um 10.000 árum)

Koldíoxíð eykst
Hægt er að sjá koldíoxíðinnihald lofts 
langt aftur í tímann í borkjörnum úr 
jöklum. Það hefur breyst á ýmsa vegu, 
hundruð þúsunda ára aftur í tímann. 
Núna er innihaldið óvenju hátt og 
hærra en það hefur verið á hlýskeiði 
okkar, og raunar lengur en það, í allt 
að 800.000 ár. Auk þess eykst magnið í 
lofti hraðar en áður. Mælingar sýna að á 
hálfri öld hefur það aukist um a.m.k. 20 
% en það tímabil einkenndist af mikilli 
losun efnisins vegna þess að menn hafa 
brennt eldsneyti úr efnum sem féllu til 
við kolefnisbindingu fyrir langa löngu 
og voru gafin í jörð með afar litlum 
áhrifum á andrúmsloftið. Heildarlos-
unin er orðin afar mikil, varla ekki 10 
milljöðrum tonna af koldíoxíði ári. 

Óþægileg viðbót
Kolefniseldsneyti úr jörð (kol, gas, olía) 
er notað við meirihluta raforkufram-
leiðslu heimsins, til hitunar og við 
flutninga og samgöngur. Bruninn bætir 
ekki nema milli 15 og 20% við nátt-
úrulega losun koldíoxíðs, sem nemur 
50-60 milljörðum tonna. En kolefn-
isbindingin hefur ekki undan þannig að 
þessi aukning, af stærðargráðunni all-
margir milljarðar tonna, verður mikið 
til eftir í loftinu á hverju ári og er nú 400 
milljónustu hluta markinu náð. Og þótt 
aukninginn komi fram á þriðja aukastaf 
eftir kommu í mælitölunni (hún er í 
pró mill flokknum!), dugar viðbótin 
til verulega aukinna gróðurhúsaáhrifa. 

Minni binding  
– hærra hitastig
Margt hjálpast að við að rýra bindingu 
koldíoxíðs. Þegar hafið hitnar, binst 
minna af lofttegundinni. Og enn 

fremur: Gróður í flestum heimsálfum 
er á undanhaldi. Í stað skóga kemur 
lágróður eða akrar, flatarmál gróður-
lendis minnkar og eyðimerkur stækka, 
en menn leggja undir sig fleiri athafna-
svæði. Við hækkandi hitastig gufar 
meira upp af vatni með tilheyrandi 
gróðurhúsaáhrifum. Losun metans 
eykst vegna fleiri húsdýra og mikilla 
leifa rotnandi efnis frá mönnum. Allt 
veldur þetta hlýnun andrúmsloftsins 
eða ýtir undir náttúrulega uppsveiflu, 
ef svo ber undir. Um leið bendir allt 
til þess að höfin súrni hægt og bit-
andi. Hækkað sýrustig veldur öllum 
lífverum sem innihalda kalk vaxandi 
vandræðum; kóröllum, skeldýrum og 
kalkþörungum, svo eitthvað sé nefnt. 

Aukin orkuþörf
Mannkynið stækkar hratt og kröfur 
um aukinn hagvöxt eru því miður 
of eindregnar og allt of fáir átta sig 
á því að önnur viðmið hagsældar en 
hreinn hagvöxtur þurfa að verða ofan 
á. Þrátt fyrir vaxandi orkuframleiðslu 
án losunar gróðurhúsagasa (vatnsafl, 
jarðhiti, vindur, kjarnorka o. fl. ) er 
ekkert lát á aukinni orkuframleiðslu 
með kolefniseldsneyti. Lífstíll í iðn-
ríkjunum er afar orkufrekur og íbúar 
þróunarlanda óska sér betra lífs. Þeir 
ýmist leita þess sama eða berjast við 
sárustu fátækt, eftir því hvar borið er 
niður, og geta ekki notað næga vist-

væna orkugjafa og ganga víða um of á 
gróður í löndum sínum. Allt leiðir enn 
til aukinnar losunar þrátt fyrir tilraunir 
til að takamarka hana. 

Er allt í lagi? 
Stundum heyrist í fólki sem telur 
ástandið eðlilegt, segir hlýnunina af 
náttúrunnar völdum einnar og að 
óþarfi sé að takmarka losun gróður-
húsalofttegunda frekar en orðið er. 
Miðað við sólvirkni og fyrra inni-
hald gróðurhúsalofttegunda í loft-
hjúpnum, er núverandi staða óeðlileg 
og aukningin óeðlilega hröð. Mat al-
þjóðanefnda á losun og bindingu sýnir 
að losun manna á helstu gróðurhúsa-
lofttegundum verður að mestu eftir 
í loftinu. Óþægindi og fjárhagstjón 
vegna hlýnunar aukast með ári hverju. 
Við þessar aðstæður er ekki unnt að 
una, aðgerðarlaus. Þess vegna grípa æ 
fleiri þjóðir til mótvægisaðgerða. Mik-
ill meirihluti sérfræðinga og fjölmargar 
alþjóðastofnanir styðja þetta grunná-
lit, rétt eins og það álit að meirihluti 
þekktra kolefniseldsneytisnáma verði 
að fá að vera ónýttur ef vel á að fara. 

Staðan nú
Meðalhiti á jörðinni hefur hækkað um 
vel rúmt eitt stig á hátindi iðnvæð-
ingartímans. Sums staðar er hlýnunin 
yfirmáta augljós og það stefnir núna í 
að hlýnunin verði 3-4 stig á heimsvísu, 

langt yfir það sem er talið ásættanlegt. 
Ársmeðalhiti á Íslandi undanfarinna 
nokkurra ára er nálægt 2 stigum hærri 
en hann var fyrir fáeinum áratugum. 
Veður er lausbeislaðra en áður. Yfir 
95% jökla á norðurhveli jarðar minnka 
hratt. Það hækkar um 3 mm á ári í 
sjó og nú herðir á hækkuninni. Líf-
ríki landa og sævarins tekur hröðum 
breytingum. Enda þótt sumt verki með 
jákvæðum hætti, eru heildaráhrifin 
neikvæð og smám saman kosta við-
brögðin gífurlegar fjárhæðir, auk þess 
sem líf milljónatuga raskast til fram-
búðar. 

Ábyrgð manna
Erfitt er að aðskilja náttúrulegar 
orsakir þess að meira er um gróður-
húsalofttegundir en áður og mann-
gerðu orsakirnar. Hitt er orðið augljóst: 
Viðbót mannanna dugar til að skýra 
mikið af hlýnuninni. Um leið og hún 
er tekin að valda meiri vandræum 
en gagni, er skylda okkar að aðhafast 
hvaðeina sem getur linað þessi áhrif 
eða, og það væri æskilegt, snúið þróun-
inni svo kyrfilega við að náttúrulegar 
sveiflur einar hafi áhrif á lífsskilyrðin. 
Almenningur, sérfræðingar, stjórnvöld 
og fyrirtæki verða að vinna saman að 
úrlausnum og innleiða vistvæna lífs-
hætti alls mannkyns miklu hraðar en 
nú tíðkast. 

Horfurnar 
Langtímaspár um þróun veðurfars eru 
mjög flóknar og fremur óvissar. Það 
liggur í eðli viðfangsefnsins og því að 
veðurfar ræðst af mörgum þáttum sem 
verka saman. 

Spálíkön gera ráð fyrir allt frá 1-2 
stiga hækkun meðalhitastig á jörðu 
upp í 4-5 stig á allmörgum áratugum 
en engin líkön spá lækkun. Aðeins fáir 
þættir eru teknir með í reikningana og 
óvissa því veruleg en tilhneigingin er 
ljós: Það hlýnar fremur hratt, áfram 
hækkar í sjó og miklar breytingar verða 
á lífríkinu. 

Áhrifin í okkar heimshluta
Á 21. öldinni stefnir í að veðurfar hér 
um slóðir líkist æ meir því sem var 
t.d. í Skotlandi fyrir 2-3 áratugum. 
Jöklar minnka um hluta úr prósenti á 
ári. Sjór hækkar um a.m.k. 10-15 cm 
á hverjum aldarfjórðungi. Kulvísum 
tegundum fjölgar í landinu, og við 
það, en aðrar færa sig norðar. Nýjar 
siglingaleiðir opnast sennilega í 
norðrinu en verða lengst af erfiðar. 
Aukin eftirspurn verður eftir vist-
vænni orku og vatni. Þótt ekki finn-
ist traust merki þess að hafstraumar 
breytist, getur það gerst og jafnvel 
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 
Súrnun hafsins veggur ugg. 

„Á íslandi blasa mörg verkefni við: Meiri og markvissari gróðurvernd, aukin ræktun trjáa og uppgræðsla lands, endur-
heimt votlendis, minni losun skaðlegra lofttegunda í framleiðslu, frá skipaflota og bílaflota, bættar almenningssam-
göngur, aukinn orkusparnaður, lífsferilsgreiningar framkvæmda (reiknuð losun frá öllum þáttum þjónustu, framleiðslu 
og mannvirkjagerðar), aukinn landbúnaður heima fyrir, styttri vöruflutningsleiðir og vistvænna heimilshald. Sérhver 
einstaklingur telur, einnig hvert heimili sem leitar að réttum lífsstíl. Menn spyrja: Hvað get ég gert?“ segir Ari Trausti.

Framhald á bls. 12

Ari Trausti Guðmundsson.

Súrnun hafsins vekur ugg, segir Ari Trausti.
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lengur en hefðbundin vaxbón
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KYNNING

Heimili í Kópavogi
fá 1 Gb/s samband
á afmælisári Kópavogsbæjar

Kópavogsbær og Gagnaveita 
Reykjavíkur hafa skrifað undir 
viljayfirlýsingu um aukinn 

uppbyggingarhraða Ljósleiðarans í 
bæjarfélaginu. Allir nýir viðskiptavinir 
Gagnaveitu Reykjavíkur í Kópavogi 
munu fá búnað sem ræður við 1 Gb/s 
gagnahraða. Með þessu er fyrirtækið 
að koma Kópavogsbæ í fremstu röð 
bæjarfélaga í fjarskiptum en 64% 
heimila í munu í lok árs hafa aðgengi 
að hraðasta Interneti á Íslandi. Ljós-
leiðaravæðingu bæjarins lýkur síðan 
fyrir lok ársins 2017 en þá munu öll 
heimili í bænum hafa aðgengi að Ljós-
leiðaranum. 

„Þetta eru góð tíðindi á afmælis-
ári bæjarins. Við erum ánægðir með 
að Gagnaveitan hafi komið til móts 
við óskir okkar í Kópavogsbæ um að 
hraða uppbyggingu ljósleiðara til þess 
að svara þörf okkar á hraðari gagna-
flutningum. Ljósleiðarinn er lykill að 
skjótum og greiðum viðskiptum og 
samskiptum í atvinnulífi, ásamt því að 
vera tækni sem eykur lífsgæði almenn-
ings. Hraðari gagnaflutningar hjálpa 
okkur einnig við að ná markmiðum 
í spjaldtölvuvæðingu skóla bæjarins,“ 
segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
í Kópavogi. 

Það var af mikilli framsýni sem farið 
var í ljósleiðaravæðingu til heimila á 
Íslandi fyrir um 10 árum síðan. Í árs-

lok 2015 munu 70.000 heimili á Ís-
landi verða tengd Ljósleiðaranum og 
hefur mikil ánægja verið með hann 
hjá viðskiptavinum. Nú þegar er Ís-
land á meðal tíu efstu þjóða Evrópu 
í dreifingu á ljósleiðara með 55% 
heimila sem hafa aðgengi að öflugum 
ljósleiðara. 

„Ljósleiðarinn er nauðsynlegur 
fyrir þá byltingu sem framundan er í 
snjallvæðingu heimila. Með ljósleiðara 
Gagnaveitunnar ná viðskiptavinir 

hröðustu tengingu á Íslandi. Þjónusta 
sjónvarpsveitna og miðlun myndefnis 
af öllu tagi kallar á öflugra og hraðara 
netsamband. Gagnaveita Reykjavíkur 
er vel í stakk búin til að svara þessu 
kalli og horfir enn lengra fram á veg-
inn í þessari tæknivæðingu. Þannig 
fylgjum við eftir þeirri þróun sem á sér 
stað hjá framsæknustu gagnaveitum 
heims,“ segir Erling Freyr Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Gagnaveitu 
Reykjavíkur. 

Ljósleiðarinn er nauðsynlegur fyrir 
þá byltingu sem framundan er með 
snjöllum samfélögum. Í snjöllu sam-
félagi getur þú athugað fyrirfram hvort 
það séu laus stæði, skoðað hvaða götur 

eru fáfarnar til að minnka umferðar-
þunga, borgað með snjalltæki og notað 
snjallmæla við að lágmarka sóun.

Í dag geta íbúar Kópavogs pantað 
400 Mb/s nethraða. 

Theodóra Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs Kópavogs, Ármann Kr. Ólafs-
son, bæjarstjóri í Kópavogi og Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Gagnaveitu Reykjavíkur, við undirritun viljayfirlýsingarinnar.
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Helga Þóra Jónsdóttir fylgdist með aðgerðum lögreglu við Hlíðarhjalla meðan dóttir hennar og barnabarn voru inni í húsinu: 

„Fallegasta sjón sem ég hef séð“
„Þetta var bara fallegasta sjón sem ég hef séð þegar þau komu labbandi 
þarna út að kirkjunni. Við bara vorum öll með kökk í hálsinum,“ segir 
Helga Þóra Jónsdóttir, sem býr í Hlíðarhjalla 53. Dóttir hennar var inni 
íbúð þeirra í húsinu ásamt fjögurra ára frænda sínum, meðan umsáturs-
ástand varði fram á kvöld. 

Það var þriðjudaginn annan júní sem 
óvænt bárust af því fréttir að umsáturs-
ástand ríkti í Hjallahverfi í Kópavogi. 
Sérsveit lögreglu hafði þá girt af stórt 
svæði í hverfinu, því talið var að 
hleypt hefði verði af byssu út úr íbúð 
á jarðhæð við Hlíðarhjalla 53. Upp úr 
miðjum degi heyrði fólk mikinn hvell, 
sem talinn var vera byssuskot og höfðu 
sennilega ekki færri en þrír samband 
við lögreglu vegna málsins. 

Heyrði skothvelli
„Við vorum nýbúin að sjá að það hefði 
verið skotið úr byssu fyrir framan þessa 
íbúð,“ segir Helga Þóra Jónsdóttir 
í samtali við Bæjarblaðið Kópavog. 
Hún vísar til ummerkja sem íbúar 
höfðu tekið eftir áður. Bæði höfðu þá 

heyrst skothvellir og ummerki sáust 
um haglaskot á grindverki framan við 
húsið. Tilkynnt hafði verið um skot-
hvelli á þessum stað áður. 

„Lögreglan var hér kvöldið áður að 
mynda þetta. Ég heyrði þau skot og það 
voru engin smá læti,“ segir Helga. „Við 
höfðum öll heyrt skothvellina,“ segir 
Helga, sem segist ekki í neinum vafa 
um að þá hafi verið byssuskot á ferð. 
Þetta hafi íbúar þó undrast mjög því 
slík læti séu víðs fjarri hversdagslegum 
veruleika. 

Rosalegur hvellur
„Svo var þetta þannig þennan dag, af því 
að við vorum búin að ræða þetta fólkið 
hér í húsinu og sjá þessi ummerki, auk 
þess sem lögreglan hefur komið hingað. 

Ég er við mína vinnu þegar dóttir mín 
[Berglind Ósk Sigurðardóttir] hringir 
í mig og segist hafa heyrt svona rosa-
legan hvell. Hún hafi alveg hrokkið í 
kút. Svo ég segi henni bara að hringja 
á lögregluna.“ Það hafi hún gert, segir 
Helga Þóra, og raunar tveir aðrir líka. 

Berglind var þá heimavið og gætti 
fjögurra ára frænda síns, Arons Jó-
hannessonar. Helga Þóra segir að síðan 
hafi Berglind hringt aftur og sagt að 
lögreglan væri komin. Þá hafi Helga 
hringt í foreldra Arons. Þau hafi komið 
rakleiðis á staðinn. „Og við vorum bara 
hérna öll fyrir utan húsið,“ segir Helga. 

Tengdasonur sinn, Jóhannes, hafi 
staðið við gulan borða sem lögreglan 
hafði strengt umhverfis svæðið, en 
svæðið með um sex stigagöngum hafði 
verið girt af, auk þess sem lögregla 
beindi umferð frá svæðinu. Aðgerðir 
lögreglu höfðu því áhrif á mjög marga. 

Voru á nálum
„Okkur leið náttúrulega bara alveg 
hrikalega. Bæði mér og foreldrum 
drengsins,“ segir Helga Þóra þegar hún 
er spurð að því hvernig henni var inn-
anbrjósts meðan á umsátrinu stóð, og 
enn var talið að vopnaður maður kynni 
að vera inni í íbúðinni á jarðhæðinni. 
„Við vorum bara hreinlega á nálum,“ 
bætir hún við. „Ég vissi af skotvopni. 
Það hafði svo greinilega verið skotið 
þremur skotum úr byssu þarna niðri, 
nokkru áður,“ segir hún og vísar til 
ummerkjanna sem hún nefndi hér að 
framan. 

Hins vegar hefðu lögreglumenn bent 
þeim á að enginn myndi nokkurn tí-

mann komast út úr íbúðinni á jarð-
hæðinni og upp stigann upp á þriðju 
hæð, þar sem Berglind og Aron voru 
inni í íbúðinni. Til athugunar hafi verið 
að færa þau út úr íbúðinni en síðan 
hefði verið hætt við það. En loks hefði 
verið tekin ákvörðun um að flytja þau 
í burtu. „Þá mynda þeir ramma eða 
hring í kringum þau. Hún hélt bara á 
barninu og þau labba hérna meðfram 
og út,“ segir Helga Þóra. 

Fallegasta sjónin
„Þetta var bara fallegasta sjón sem 
ég hef séð þegar þau komu labbandi 
þarna út að kirkjunni. Við bara vorum 
öll með kökk í hálsinum,“ segir Helga 
Þóra spurð um hvernig sér hafi liðið 
þegar Berglind og Aron komust út, en 
á ljósmynd Evu Bjarkar Ægisdóttur 
má sjá hvernig Ásgeir Þór Ásgeirsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn og stöðvar-
stjóri lögreglunnar í Kópavogi, leiðir 
Aron litla í burtu frá vettvangi, eftir 
að lögreglumenn og Berglind höfðu 
lyft honum yfir girðingu. 

Óhugnanleg ummerki
En hvernig var tilfinningin hjá Helgu 
Þóru þegar hún komst að því, eins og 
aðrir þarna, að íbúðin á jarðhæðinni, 
væri mannlaus? 

„Það var svolítið skrítið að heyra 
það. En hvaðan hvellurinn kom, ég veit 
það ekki. Það var gott að vita að þessi 
einstaklingur sem býr þarna hefði ekki 
verið heima og þetta var bara eitthvað 
annað. En það var góð tilfinning að vita 

að það var í raun ekki hætta á ferðum.“
Helga Þóra segir samt sem áður 

óþægilegt, jafnvel óhugnanlegt, til 
þess að hugsa að þarna hafi sannar-
lega fundist ummerki um byssuskot 
og þá sé fólk á varðbergi. „Við erum að 
tala um að við sjáum þetta um helgina 
áður en þetta gerist. Lögreglan kemur 
á mánudeginum og tekur myndir. Svo 
gerist þetta á þriðjudeginum.“
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Hræðsla við manninn
Bæjarblaðið Kópavogur hafði sam-
band við fjölda manns í hverfinu til 
að heyra af upplifun fólks af atburðum 
þessa dags. Dæmi voru um að fólk 
harðneitaði að ræða við blaðamann 
af ótta við manninn sem býr í íbúð-
inni sem talið var að skotið hefði 
verið úr. Hann væri viðskotaillur og 
oft kæmi mikill hávaði frá íbúðinni. 
„Fólk treystir sér ekki til að banka 
upp á hjá honum og biðja hann að 

hirða upp eftir hundana, því hann er 
svo ógnandi,“ sagði íbúi í nágrenninu, 
sem óskaði þess að nafns síns yrði 
ekki getið í tengslum við málið.

Einnig væru dæmi um að þar 
hefði verið kallað á lögreglu eftir að 
reykskynjari hefði farið í gang. Hins 
vegar voru aðrir nágrannar sem sögðu 
aðra sögu. Maðurinn þætti viðkunn-
anlegur og væri þekktur af því framar 
öðru.

Kannski flugeldur
Aron Daníel Hjartarson var staddur 
við Hlíðarhjalla 53 þegar hvellur 
heyrðist og þegar lögregla mætti á 
staðinn. Hann var að mála grindverk 
þarna við húsið, en hann starfar hjá 
verktaka.

„Allt í einu sé ég lögreglumann 
kalla og hann segir að við eigum 
að hypja okkur í burtu. Hann segir 
að skotið hafi verið úr byssu við 
húsið sem við vorum að mála við. 

Við höfðum heyrt hvell en ekki pælt 
mikið í honum, héldum kannski að 
það hefði verið flugeldur. Eftir það 
sjáum við fullt af löggu, sérsveitir og 
fleira og umkringja húsið og loka öllu 
í kring.“

Aron Daníel segir sér hafa brugðið 
við þessa atburði og ekkert meira hafi 
verið málað þann daginn. Verkinu 
hafi hins vegar lokið daginn eftir.

Þakklæti  
til íbúa
„Þegar ég rétti hendina út og fékk 
þessa litlu hendi á móti, þá fann ég 
traustið,“ segir Ásgeir Þór Ásgeirs-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn og 
stöðvarstjóri í Kópavogi. Hann tók 
á móti Aroni litla og leiddi hann í 
burtu af vettvangi, þegar ákveðið 
var að þau Berglind færu úr íbúð-
inni. Í framhaldinu fengu Ásgeir 
og félagar tertu afhenta á stöðinni, 
þar sem var myndin af honum leiða 
Aron í burtu ásamt textanum „Takk 
fyrir nærgætnina og framkomuna 
í okkar garð, kveðja Aron „litli““ 
Við vorum hrærðir, það er ekki oft 
í svona málum sem við fáum svona 
jákvæð viðbrögð frá fólki, segir 
Ásgeir en hann segir fólk hafa sýnt 
aðgerðum lögreglu og miklu raski á 
þeirra höfum mikinn skilning. Fyrir 
það sé lögreglan þakklát. 

„Lögreglan kemur á mánudeginum og tekur myndir og svo gerist þetta á 
þriðjudeginum.“ Helga Þóra segir engan vafa leika á því að áður hafi verið 
skotið úr byssu við húsið. Um það hafi fundist glögg ummerki.
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Héldu þeim upplýstum
Helga Þóra bendir einnig á að skot frá 
þessum stað geti haft afleiðingar. „Ein-
hver gæti vel hafa orðið fyrir skoti. Það 
er fullt af fólki sem gengur þarna um. 
Hérna og út að kirkjuplani, hér eru 
börn á ferð og aðrir. Það er skelfilegt 
að hugsa til þess.“

Hún segir að íbúar hafi rætt málin 
sín á milli en ekki hafi verið kallaður 
saman formlegur íbúafundur til að 
fara yfir málið. En Helga Þóra ræðir 
sérstaklega þátt lögreglunnar, sem hún 

telur að hafi staðið sig ákaflega vel við 
þessar aðstæður. 

„Kærasti dóttur minnar var þarna 
við borðann og beið átekta, en lög-
reglumenn komu til hans mjög reglu-
lega til að segja honum hvað væri að 
gerast. Veittu glöggar upplýsingar og 
að öryggi þeirra Arons væri tryggt að 
þeirra mati,“ segir Helga Þóra. 

Alúð og fagmennska
„Á einum tímapunkti voru þeir að 
hugsa um að setja táragas inn í íbúð-

ina. Það var búið að biðja Berglindi 
um að hækka í öllum ofnum og loka 
gluggum, en svo var ákveðið að gera 
það ekki og fjarlægja þau frekar úr 
íbúðinni. Þeir [lögreglumenn] stóðu 
sig fagmannlega og sýndu okkur alúð 
og elsku, algjörlega alla leið. Það var 
ekkert sem hægt væri að finna að eða 
að þeir hefðu átt að gera betur,“ segir 
Helga Þóra Jónsdóttir. 

Heyrði hvellinn
Hilmar Jónsson íbúi í húsinu var í 

vinnu meðan umsátrið stóð og var því 
lokið þegar hann sneri heim. Hvellinn 
heyrði hann áður en hann fór til vinnu, 
en gerði ekkert í málinu því hann hefi 
verið sannfærður um að þar hefði verið 
flugeldur. En hann hafði áhyggjur af 
stöðunni á meðan. „Hundurinn minn 
var einn heima og það var rosalega 
óþægilegt,“ segir Hilmar við blaðið, 
en hann hafi óttast um hundinn. Hund-
urinn hefði þó verið með nóg af vatni 
til að drekka og í ágætu formi þegar 
Hilmar sneri heim úr vinnu. Hann 

hefði þó farið með hvutta beint út í 
garð.

Blaðið ræddi við ýmsa íbúa þarna í 
grennd sem þótti sannarlega óþægilegt 
að hafa ekki komist heim til sín, og hefði 
upplifað óþægindi og jafnvel ótta vegna 
ástandsins. „Ég komst ekki heim til mín 
og hafði auðvitað áhyggjur af þessum 
manni og þessu máli,“ segir Valgerður 
Jóhannesdóttir, sem býr við Hlíðarhjalla 
51. Hún þurfti þó ekki að bíða utan við 
húsið því stutt hafi verið í vini og ætt-
ingja Svipaða sögu sögðu fleiri. 

„Þegar ég rétti út hendina og fékk þessa litlu hendi á móti, þá fann ég traustið,“ segir Ásgeir Þór Ásgeirsson,  aðstoðaryfirlögregluþjónn og stöðvarstjóri í Kópavogi, sem hér sést leiða Aron litla 
út af svæðinu sem lögregla hafði girt af.  Mynd: Eva Björk
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Áhrifin á heimsvísu
Vera má að sumt að því sem kann að 
gerast sé Íslendingum hagfellt er annað 
það ekki og á heimsvísu eru mikil áhrif 
hlýnunar að meirihluta talin neikvæð. 
Einungis hækkun sjávarborðs, um 
0,5-2 metra á 21. öldinni en breytilegt 
eftir svæðum, veldur ævintýralegri 
röskun og kostnaði. 

Mótvægisaðgerðir í stór-
um mælikvarða
Andspyrna, bundin var í Kyoto-
-samkomulaginu, er of veik til þess að 
gera gæfumun. En hún hófst með þessu 
skrefi og nú er verið að undirbúa næstu 
og mun mikilvægari aðgerðir, næst nú 
í haust í Kaupmannahöfn, COP 21. 
Breytt orkuframleiðsla, nýjar tegundir 
eldsneytis, breyttar samgöngur, ný 
velferðarviðmið, styttri flutningar um 

heim allan og minni orkueyðsla er 
meðal þess sem verður að taka fyrir 
um leið og kolefnisbinding er aukin, 
gróðurvernd styrkt og unnið að því að 
útrýma fátækt og örbirgð í heiminum. 

Mótvægisaðgerðir félaga, 
fyrirtækja og einstaklinga
Á Íslandi blasa mörg verkefni við: 
Meiri og markvissari gróðurvernd, 
aukin ræktun trjáa og uppgræðsla 
lands, endurheimt votlendis, minni 
losun skaðlegra lofttegunda í fram-
leiðslu, frá skipaflota og bílaflota, 
bættar almenningssamgöngur, aukin 
orkusparnaður, lífsferilsgreiningar 
framkvæmda (reiknuð losun frá öllum 
þáttum þjónustu, framleiðslu og mann-
virkjagerðar), aukinn landbúnaður 
heima fyrir, styttri vöruflutningsleiðir 
og vistvænna heimilshald. Sérhver 

einstaklingur telur, einnig hvert heim-
ili sem leitar að réttum lífsstíl. Menn 
spyrja: Hvað get ég gert? 

Bjartsýni eða…? 
Eðlileg viðbrögð við umhverfis-
breytingum eiga ekkert skylt við 
dómsdagsspár eða tilraunir til að vera 
„stikkfrí“ frá losun mengandi efna. Það 
er ástæða til bjartsýni

og þá einkum til aukinnar sam-
vinnu milli ríkja í þessum efnum. Hér 
á landi eykst umræða og fræðsla. Það 
eru forsendur árangursríkra viðbragða 
ekki síður en sú krafa að stjórnvöld 
taki stór skref en horfi síður til þeirra 
sem hafa hagsmuni af því að gera sem 
allra minnst eða taka þátt í olíu- og 
gaslindakapphlaupi á norðurslóðum. 

Ari Trausti Guðmundsson  
er jarðvísindamaður og rithöfundur.

Úthlutað úr forvarnarsjóði
Fjögur verkefni fengu úthlutað sam-

tals tæpum tveimur milljónum 
úr forvarnarsjóði Kópavogs. Til-

kynnt var um úthlutunina á dögunum. 
Leikskólar Kópavogs fengu 900.000 

króna styrk fyrir verkefnið Vinátta, Blátt 
áfram fékk 500.000 krónur fyrir verk-
efnið Bella net, Salaskóli hlaut 200.000 
króna styrk fyrir verkefnið Ábyrgur á 
netinu, . Loks hlaut SAMAN hópurin 
100.000 króna styrk til forvarnarstarfs 
sem hefur það að markmiði að styðja 
foreldra í uppeldishlutverkinu. 

Styrkirnir voru afhentir við hátíðlega 
viðhöfn í leikskólanum Sólhvörfum í 
Kópavogi, segir í frétt frá Kópavogsbæ. 

Verkefnið Vinátta er forvarnarnám-
skeið fyrir leikskólabörn. Verkefnið 
samanstendur af tösku með fræðsluefni 
þar sem bangsinn Blær ræður ríkjum 
ásamt hjálparböngsum. Verkefnið er 
byggt á nýjustu rannsóknum í einelti, 
ákveðinni hugmyndafræði og gildum. 
Verkefnið nær til barna, starfsfólks og 
foreldra. 

Í verkefninu Bella net felst þjálfun 
leiðbeinanda í félagsmiðstöðvum fyrir 
vinnu með sjálfsstyrkingarhópa stúlkna. 
Rannsóknir frá Rannsókn og grein-

ingu hafa sýnt að skoða þaf líðan ungra 
stúlkna og er styrkur til þessa verkefnis 
liðurí því. 

Verkefni Salaskóla, Ábyrgur á netinu 
er fræðsla fyrir 5. -10. bekk um ábyrga 
nethegðun. Öryggi á netinu er eitt af 
þeim verknum sem kenna eiga börnum 
og unglingum að umgangast netið. Að 
fræða í stað þess að banna leiðir oftast til 
jákvæðs árangurs í forvarnastarfi. 

SAMAN hópurinn hefur starfað til 
fjölda ára og hefur það að markmið að 
vera styðjandi og leiðandi fyrir foreldra. 
Kóapvogsbær hefur notið góðs af aug-
lýsingaefnið hópsins og jákvæð skilaboð 
þeirra til foreldrar falla í góðan jarðveg. 

Forvarnarsjóður Kópavogs var 
stofnaður í byrjun árs 2014 og er 
úthlutað úr honum einu sinni á ári 
samkvæmt tillögum forvarnar- og 
frístundanefndar. Hlutverk sjóðsins 
er að stuðla að öflugu forvarna- og 
frístundastarfi í Kópavogi með það 
að markmiði að veita einstaklingum, 
félagasamtökum, fyrirtækjum og stofn-
unum styrki til verkefna sem hafa það 
að leiðarljósi að efla forvarnar- og frí-
stundastarf Kópavogsbúa. 

Auk úthlutunar á forvarnarstyrkjum 
stendur sjóðurinn fyrir því að fá rann-
sóknarniðurstöður um líðan ungs fólk 
í bænum. 

Bláfáninn í Ýmishöfn
Kópavogsbær fékk nýlega af-

hentan Bláfánann fyrir Ým-
ishöfn en fáninn er alþjóðleg 

umhverfisviðurkenning fyrir smá-
bátahafnir og baðstrendur. Salóme 
Hallfreðsdóttir frá Landvernd afhenti 
viðurkenninguna en Landvernd af-
hendir Kópavogsbæ Bláfánann fyrir 
hönd The Foundation for Environ-
mental Education (FEE). Ármann Kr. 
Ólafsson bæjarstjóri tók við fánanum 
fyrir hönd bæjarins ásamt Hjördísi 
Johnson formanni umhverfis- og 
skipulagsnefndar. 

Þær hafnir sem skarta Bláfánanum 
hafa uppfyllt skilyrði um umhverfis-
staðal og umhverfisfræðslu verkefn-
isins. Þeir eru hreint umhverfi, ör-
yggisatriði hafnarinna, umgengni og 
flokkun sorps og úrgangs og markviss 
fræðslu á þessum þáttum. 

Meginmarkmið verkefnisins er að 
vernda umhverfi í og við smábátahafnir 
og baðstrendur og þannig tryggja heil-

brigði umhverfisins til framtíðar, auk 
þess að búa í haginn fyrir komandi 
kynslóðir, segir í frétt frá Kópavogsbæ. 

„Bláfáninn er mikil viðurkenning 
fyrir Kópavogsbæ og munu Kópa-
vogsbær í samstarfi við siglingafélagið 
Ýmir standa að umhverfisfræðslu fyrir 
starfsmenn Kópaness og félagsmenn 
Ýmis og þau börn sem verða á sigl-
inganámskeiði sumarið 2015. 

Áhersla verður lögð á fræðslu um 
nærumhverfi hafnarinnar með upp-
setningu á fróðleiksskiltum varðandi 
fuglalíf á svæðinu. Kópavogsbær fær 
að þessu sinni afhentan Bláfána í þriðja 
sinn fyrir Ýmishöfn. Fáninn mun 
blakta við höfnina í Kópavogi fram til 
15. september,“ segir einnig í frétt frá 
bænum.
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Farfuglaheimili - frábær kostur
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Farfuglaheimili eru frábær kostur fyrir einstaklinga, 

fjölskyldur og hópa. Þau eru öllum opin og bjóða 

gestum sínum góða gistingu á hagkvæmu verði. 

Öll heimilin bjóða upp á 2-6 manna herbergi og 

sum bjóða einnig herbergi með sér snyrtingu. 

Á öllum heimilunum eru gestaeldhús.

Nánari upplýsingar er að finna á www.hostel.is

Næsta farfuglaheimili 
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Hefurðu búið erlendis?
Já í 9 ár, Sviss, Kanada, Mexíkó, Englandi, 
Belgíu og Noregi.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Var alltaf staðráðinn í því að setjast að 
lokum að á Íslandi. En fínt að hafa sam-
anburðinn!
Hver er stærsti sigur þinn?
Konan, börnin og svo bikarmeistaratitill 

Blika 2009 og Íslandsmeistaratitilinn 2010.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Knattspyrna, stjórnmál og almenn fé-
lagsmál.
Hver er þinn helsti kostur?
Nokkuð skipulagður, orkumikill og fé-
lagslyndur.
En galli?
Stundum dálítið fljótfær og get verið 
gleyminn.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Ásbyrgi og Dimmuborgir.
En í Kópavogi?
Kópavogsvöllur þegar Blikar hafa unnið 
leik!
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik alla leið.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Konunni finnst þeir allt of margir! Eitt-
hvað i kringum 1300.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Rjúpur og rjómasósa með íslensku vatni.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlist-
arstefna? / Uppáhaldslag/plata?
Unglingsárin móta þetta:
Elton John og Supertramp.
Hvaða bók, lag eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness. 
Les hana alltaf aftur á 2-3 ára fresti. 
Snilldartexti.
Einnig málverkið „Guernica“ eftir 
Picasso. Ógleymanlegir tímar í listasögu 

hjá Þorsteini Helgasyni í MK þegar við 
analýseruðum verkið.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Les mikið, en eyði líklegast of miklum 
tíma á Facebók og að horfa á sjónvarpið.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir stór?
Ýtustjóri og flugmaður
Hvert var fyrsta starfið, og hvað hefurðu 
tekið þér fyrir hendur fram að þessu?
Afgreiðslumaður í skóverslun, síðar 
ruslatínari hjá Sölu varnarliðseigna, 
timburmaður hjá Byko, sumarlögga á 
Keflavíkurflugvelli og Reykjavík, bar-
þjónn í Noregi, blaðamaður á Akur-
eyri, upplýsingafulltrúi Útflutningsráðs, 
möppudýr hjá Evrópusambandinu, fjár-
málastjóri hjá Rannsóknaþjónustu Há-
skóla Íslands og sérfræðingur hjá Rannís.
Ef þú værir ekki á fullu í þínum íþrótta- 
og öðrum félagsmálum, hvað tækirðu 
þér fyrir hendur?
Mér myndist leiðast afskaplega.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Allt það góða fólk sem ég hef hitt á 
lífsleiðinni.
Hvernig gengur að vera með fótinn í 
pólitík og öflugum félagsstörfum og 
fást jafnframt við annað?

Hmm…..þú þarft eiginlega að spyrja 
konuna mína að þessu.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Að halda áfram að byggja upp réttlátt og 
sanngjarnt samfélag.
Að því sögðu, hvað mætti gera betur í 
Kópavoginum?
Auka jöfnuð en um leið að ýta undir 
frumkvæði og sjálfstæði einstaklinga og 
félagasamtaka.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðilegastar?
Að gleðjast með fjölskyldunni og góðum 
vinum.
En á hinn veginn?
Þegar sorgin og/eða erfiðleikar banka upp 
á hjá fjölskyldu og vinum.
Hvað er svo framundan hjá þér?
Styðja börnin að taka skrefið í átt að 
sjálfstæði. Svo að koma Blikunum aftur 
á toppinn í fótboltanum! Mikilvægt skref 
er leikurinn gegn Víkingum á Kópavogs-
velli á sunnudaginn. Er mjög stoltur af 
Kópacabanahópnum sem hefur komið 
sterkt inn í stuðning við fótboltann í 
sumar.
Lífsmottó:
Taka lífið ekki of alvarlega.

Andrés Pétursson:

Konan, börnin, bikmarmeistaratitillinn

Hvað er betra en að vakna upp
við angan af ilmandi bakkelsi?

Findus kanilsnúðar

... og nú fleiri nýjar tegundir... og nú fleiri nýjar tegundir

Andrés Pétursson er Kópavogsbúi í húð og hár og hefur búið hér frá því hann man 
eftir sér. Raunar á hann nokkurra ára feril erlendis líka, en segist alltaf hafa ætlað 
að snúa til baka. Andrés starfar sem sérfræðingur hjá Rannís eftir fjölbreyttan 
námsferil, en hann hefur meistaragráðu í Evrópufræðum frá London School of 
Economics, BA próf í fjölmiðlafræði frá Kanada, eftir stúdentspróf úr Mennta-
skólanum í Kópavogi, en áður gekk hann í  Víghólaskóla og Kópavogsskóla. 
Félagsstörfin eiga hug hans, bæði á vettvangi stjórnmála og líka í íþróttunum.
Kona hans er Kristín Bryndís Guðmundsdóttir og eiga þau börnin Örnu Kristínu 
sem er tvítug og Pétur sem er 17 ára. 
Andrés hefur það markmið að styðja börnin sín til frekara sjálfstæðis. „Svo að 
koma Blikunum aftur á toppinn í fótboltanum! Mikilvægt skref er leikurinn 
gegn Víkingum á Kópavogsvelli á sunnudaginn,“ segir Andrés Pétursson, sem 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Hér má sjá Andrés í óvenjulegum félagsskap en að neðan er Kópacabana 
hópurinn í fullu fjöri.



Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð og 

samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna og léttir þrif.

Stiga+húsa+teppi
Mikið úrval og litaval!

Sérverslun með teppi og parket

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar




