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Hrein og ilmandi almenningssalerni fyrir alla
Eftir Eddu Svavarsdóttur

Þriðjudagur, 19. nóvember 2019

Eft ir Eddu Svavars dótt ur: „Alþjóðlegi sal ern is dag ur inn er 19. nóv em ber. Góð al menn ings sal erni fyr ir alla um allt land eru nauðsyn -
leg upp bygg ing á grunnþjón ustu.“

Crohn's og Colit is Ulcerosa-sam tök in (CCU-sam tök in) voru stofnuð 1995 og eru hags muna sam tök ein stak linga með Crohn's-

sjúk dóm (svæðis garna bólga) og Colit is Ulcerosa (sár aristil bólga) en þeir eru langvar andi bólgu sjúk dóm ar í melt ing ar vegi.

Helstu mark mið sam tak anna eru að styðja við ný greinda ein stak linga, stuðla að út gáfu fræðslu efn is og auka al menna þekk -

ingu á hvað sam tök in standa fyr ir og hvað sjúk dóm arn ir geta haft mik il áhrif á dag legt líf ein stak linga sem með þá grein ast.

Þó að skiln ing ur manna sé sí fellt að aukast á mik il vægi heil brigðrar þarma flóru og áhrif um henn ar á líf og heilsu fólks er ekki

enn vitað hvað veld ur því að fólk veikist og helstu meðferðir í dag miðast við að halda sjúk dóms ein kenn um niðri með lyfja gjöf -

um og skurðaðgerðum. Eitt af mörg um ein kenn um sjúk dóm anna sem sum ir glíma við er bráð og stund un fyr ir vara laus þörf á

að nota sal erni. Að hafa aðgang að sal erni er ein af þeim grunnþörf um sem tal in er til nauðsynja í nú tíma sam fé lagi og hægt að

full yrða að flest ir vilji hafa þau hrein og aðlaðandi þegar nýta þarf aðstöðuna. En eins og all ir vita eru al menn ings sal erni mjög

mis mun andi og oft á tíðum hvor ugt af þessu þegar nauðsyn kref ur ef þau eru yfir höfuð til staðar. Fyr ir stuttu átti að bjóða út

skipti á sex hefðbundn um al menn ings sal ern um í Reykja vík fyr ir sjálf hreins andi sal erni og fagnaði stjórn CCU-sam tak anna

því inni lega. Það er löngu kom inn tími á að bæta aðstöðuna í þess um mál um en rétt fyr ir opn un til boða var útboðið því miður

dregið til baka. Ekki síður mik il vægt verk efni fyr ir Reykja vík ur borg og sveit ar fé lög um land allt, væri að fjölga al menn ings -

sal ern um og/ eða gera þjón ustu samn ing við aðila sem reka sal erni og opna þar með á aðgang fyr ir al menna veg far end ur.

Góðar merk ing ar á staðsetn ingu eru nauðsyn leg ar og aðgengi þarf að vera fyr ir alla. Afar mik il vægt er fyr ir okk ar fé lags -

menn að hafa greiðan aðgang að sal ern um í neyðar til vik um og sjálf hreins andi sal erni eru mjög góður kost ur. En góður aðgang ur skipt ir ekki bara máli fyr ir þenn an

eina hóp ein stak linga, hann skipt ir máli fyr ir alla; stómaþega, ónæm is bælda ein stak linga, sjúka, heil brigða, aldraða, for eldra og börn. Hver vill ekki hafa góðan aðgang

að hreinu og vel lykt andi al menn ings sal erni? Biðtími á milli sal ern is ferða get ur einnig skipt máli, þ.e. hve lang an tíma tek ur að hreinsa sal ernið milli not enda. Best er

að hafa hann sem styst an, held að all ir geti verið sam mála um það, hvort sem sjúk dóm ar séu fyr ir hendi eða ekki. Ferðamanna straum ur eykst sí fellt og góð al menn -

ings sal erni fyr ir alla um allt land eru nauðsyn leg upp bygg ing á grunnþjón ustu sem þarf að veita í nú tíma sam fé lagi.

Sjálf hreins andi og aðlaðandi al menn ings sal erni um allt Ísland eru þjóðþrifa mál!

Höf und ur er formaður CCU-sam tak anna. es@verk is.is
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Ferköntuð hringtorg
Skrifstofa Dags borgarstjóra hefur þanist út eins og gorkúlur á haugi. Engin von er til þess að þar verði sparað eða dregið úr. Enda verkefnin óþrjótandi. Vandamál
eru á hverju strái, ekki einungis þeim sem skreyttu Braggann sem kostaði borgarbúa nokkur hundruð milljónir. Meira

Samherji til skoðunar
Stjórn Arion hefur beðið um „ítarlega athugun“ • Væntanlega rætt í stjórn Íslandsbanka í dag • Eitt skip sem starfrækt er erlendis fjármagnað hér á landi Meira

Praktískur og mikið fyrir augað
Mikið vatn hefur til sjávar runnið síðan André Citroën kynnti sinn fyrsta bíl til sögunnar í júlí árið 1919, hinn svokallaða A Type Citroën. Útlit þess bíls er fremur
kunnuglegt fyrir ökutæki þess tíma, en er leið á öldina fóru Citroën-bílar að marka sér skýra sérstöðu útlitslega séð, eins og með tilkomu hinna goðsagnakenndu
Citroën-bragga, sem smíðaðir voru á tímabilinu 1948 til 1990. Meira

Flytur Tækniskólinn á Ártúnshöfðann?
„Myndi skapa feiknarlega spennandi tækifæri fyrir borgina“ Meira
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