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Heilbrigði og velferð dýra

Nýsköpun kvenna

» Euwiin-ráðstefnan fer fram í Hörpu dagana 25.-

meira að efniviðnum þegar hún hóf að
kenna þá grein sem hún hafði upphaflega menntað sig í en ekki kennt
fyrr en fyrir nokkrum árum, þ.e.a.s.
handmennt. „Eftir að ég kynntist
þessum efnivið fór ég að viða að mér
þekkingu á honum, m.a. í gegnum
námskeið enda vissi ég að möguleikarnir væru óendanlegir því pappír er
til í svo mörgum tegundum. Í framhaldi fór ég á Brautargengisnámskeið hjá Impru árið 2006 og
þróaði þar viðskiptahugmynd sem ég
hef enn ekki framkvæmt en vil sjá
verða að veruleika einn góðan veðurdag. Ég sá fyrir mér að sett yrði á
fót vinnustaður sem tæki við öllum
pappír úr skólunum á svæðinu, hann
yrði unninn og síðan kæmu skólarnir
þangað til að sækja sér pappír í
handavinnukennslu og í listasmiðjur,“ sagði Sveindís í samtali við blaðamann.

Hugurinn alltaf
við möguleikana

an við massann efni eins og kaffi, tei,
kanil, ösku og fleiru. Þannig þróaðist
vinnan út í skartgripi á borð við hálsmenin sem ég geri mest af. Ef ég sé
eitthvað nýtt í náttúrunni, t.d. á
ferðalögum, er ég fljót að sanka því
að mér og prófa að blanda við pappamassann. Eins og heyra má er
Sveindís að vinna eingöngu með náttúruleg efni og þessa dagana á grænn
og blár kísill úr Bláa lóninu hug hennar allan, sem og annar efniviður af
Reykjanesi, svo sem hraunið og
kaffið úr Kaffitári. Reykjanesið verður þema Sveindísar á ráðstefnunni í
Hörpu í vikunni. Á líkan hátt hefur
efniviður Ólafíu þróast, en hún sagðist ekki hafa verið með hugann við
endurvinnslu alveg frá upphafi. „Ég
keypti það sem ég þurfi að nota með
dekkjaslöngunum en nú hugsa ég
mest um að endurnýta hluti. Mér
sýnist möguleikarnir vera óendanlegir.“ Þessi hugsun fellur líka einstaklega vel að hugmyndafræði þess
flokks sem þær eru báðar tilnefndar í
til verðlauna á ráðstefnu samtaka
frumkvöðlakvenna, nefnilega endurnýting og umhverfisvænar vörur.
Það þarf ekki að tíunda hversu mikill
heiður tilnefningin er fyrir þær báðar.

Blómavasar Meðal muna sem
Ólafía hefur gert eru blómavasar úr
dekkjaslöngu. Innan í hverjum er
glervasi.

Ekki frekar en Ólafíu óraði
Sveindísi fyrir að sköpun hennar
myndi þróast í þá átt sem hún gerði, í
skartgripagerð, ekkert var fjær lagi,
að hennar sögn. „Svo fór ég að dúlla
við þetta, búa til kúlur og blanda sam-

Endilega...

Vefsíðan www.thesimpledollar.com

Morgunblaðið/Arnaldur

Fjármál Heimilisbókhaldið getur verið flókið og vandasamt.

Fjármálaráð fyrir almenning

Eitt af verkum sýningarinnar.

...kíkið
á list unga
fólksins
Nú stendur yfir í Menningarmiðstöðinni í Gerðubergi sýning á
lokaverkefnum nemenda á
myndlistarkjörsviði listnámsbrautar
Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Engin
ætti að láta þessa fjölbreyttu og
frumlegu sýningu framhjá sér fara,
þarna má sjá fjörutíu verk og ekki
aðeins málverk heldur einnig myndbandsverk, skúlptúra, teikningar,
tauþrykk, hönnun ofl. Það er forvitnilegt að sjá vaxtarsprotana í íslenskri myndlist og næsta víst að
einhverjir þessara einstaklinga eiga
eftir að ná langt. Þetta er síðasta
sýningarvika og um að gera að drífa
sig.

Fyrir þá sem vilja taka sig á í fjármálunum og fara betur með hvern aur
ætti vefsíðan Thesimpledollar.com
að vera gagnleg.
Vefsíðunni er haldið úti af Bandaríkjamanninum Trent Hamm en hann
hefur einnig gefið út tvær bækur um
fjármál almennings.
Þetta er blog fyrir þá sem vantar
ráðleggingar í fjármálum og leiðir til
að spara. Hamm gefur fólki góð ráð
og einföld en hann er enginn fjármálasérfræðingur að eigin sögn, bara
venjulegur heimilisfaðir sem vildi
spara og komast betur af. En hann
var algjör eyðsluvél og lenti í fjár-

hagslegri krísu sem hann leitaði leiða
út úr og ákvað að deila því sem hann
lærði á þeirri leið með öðrum.
Hamm er mjög öflugur bloggari og
mikið lesinn. Fjármálaráð hans eru
líka góð og gagnleg hinum almenna
borgara.
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Hundar á ferð Mikilvægt er að fræða hundaeigendur um ábyrgð sína og
eðli hunda, segir í þessum pistli frá yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun.

Hundar sem bíta
Í

Grágás kveður á um skyldur
hundaeigenda og refsingar
og skaðabótaskyldu vegna
hunda sem bíta. Það hefur því um
aldaraðir verið talið nauðsynlegt
að hafa reglur um hundahald.
Að undanförnu hefur verið töluverð fjölmiðlaumræða um hunda
sem bíta menn. Brýnt virðist að
sveitarfélög landsins samstilli viðbrögð sín við slíkum uppákomum,
þá í samráði við dýralækna- og
lögregluyfirvöld þannig að hægt
sé að taka á málum fljótt og af
festu. Skerpa þarf einnig og samræma almennar kröfur um hundahald bæði í þéttbýli og sveitum;
langflestir hundaeigendur annast
sína hunda af ábyrgð en alltaf eru
einhverjir innan um sem koma
óorði á dýrin.
Sömuleiðis verða að vera samræmd viðbrögð þegar hundar bíta
önnur dýr. Lengi hafa þær
óskráðu reglur gilt í sveitum
landsins að hundar sem staðnir
eru að verki eru réttdræpir á
staðnum; ef þeir nást ekki þá láta
eigendur lóga þeim. Hundaeigandinn hefur sömuleiðis verið talinn
bótaskyldur vegna tjónsins, flestir
eru tryggðir fyrir svona búsifjum.
En tímarnir breytast, nú eru
þéttbýlisbúar mikið á ferðinni um
landið með hundana sína, oft dýra
hunda sem litið er á sem fjölskyldumeðlimi. Oft átta eigendurnir sig ekki á hve mikinn skaða
hundarnir geta gert á skömmum

tíma, þeir reka fé fyrir björg eða
á girðingar, flæma lömb undan
mæðrum sínum eða bíta féð.
Stundum drepa þeir kindurnar
eða særa til ólífis. Hundar bíta
gjarna í hæla og læri, oft uppgötvast þetta ekki fyrr en í sláturhúsi
þegar graftarkýli finnast í lærunum. Allt getur þetta valdið
sauðfénu ómældum og langvinnum
þjáningum og eigandanum miklum
fjárhagsskaða. Hundar geta líka
t.d. gert mikinn usla í varplöndum. Það er því aldrei saklaus leikur þegar hundar elta önnur dýr
eða bíta, þar kemur veiðieðlið upp
í hundinum og hann reynir að ná
bráð sinni. Mikilvægt er að fræða
hundaeigendur um ábyrgð sína og
eðli hunda; að þeir sleppi aldrei
hundum lausum þar sem fé gengur, að þeir kanni hvar hundurinn
hafi verið ef hann sleppur úr augsýn einhverja stund og að þeir láti
bændur vita ef minnsti grunur
leikur á um að hundurinn hafi farið í fé eða aðrar skepnur.
Á sama hátt er mikilvægt að
gera hundaeigendum grein fyrir
ábyrgð sinni, ef svo illa vill til að
hundur bítur fólk. Mikil hætta er
á að slíkur hundur geri það aftur.
Ábyrgir hundaeigendur láta svæfa
slíka hunda. Hver vill bera ábyrgð
á að slíkur hundur bíti barn til
óbóta?
Halldór Runólfsson,
yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun.

24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is

Skannaðu kóðann
til að fara inn á
vefsíðuna.
maggi@12og3.is 248.187

Í regnbogans litum Hálsfestar Sveindísar er mismunandi að lögun og í margskonar litum.

27. maí og verður þetta fyrsta ráðstefnan í húsinu.
Það eru því íslenskar konur í nýsköpun sem ríða á
vaðið í ráðstefnuhaldi. Kvenn er heiti íslensku samtakanna, félags kvenna í nýsköpun.
» Tilgangur ráðstefnunnar er að vekja athygli á
uppfinninga- og frumkvöðlastarfsemi kvenna og vonast er til að það muni stuðla að betri tækifærum
kvenna og auka áhugann á málefninu. Hægt var að
tilnefna konur í 14 mismunandi flokka.
» Euwiin er skammstöfun á European Union Women Inventors and Innovators Network og Gwinn,
sem er samstarfaðili Euwiin er, Global Women Inventors and Innovators Network. Heimasíða Euwinn er
euwinn.com.

Eru bremsurnar í lagi?

32.280*
*Bremsuklossar að framan
í Volkswagen Transporter T5
með vinnu.
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