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Norðurturninn við hlið Smáralindar á borði skiptastjóra:

Framkvæmdir legið niðri vel á fimmta ár 
-orðið algjörlega óviðunandi fyrir okkur segir framkvæmdastjóri Smáralindar

Það hefur ekkert hreyfst í þessum 
málum síðan 2008 annað en að kröf-
uhafar hafa haldið uppi þeim kröfum 

að Smáralind greiði 1,3 milljarða króna til 
þrotabús Norðurturnsins vegna afnota og 

nýtingaréttar á  bílastæðum í bílastæðahúsi 
turnsins“ segir Sturla Gunnar Eðvarðsson 
framkvæmdastjóri Smáralindar. 

Hann bendir á að kröfuhafar séu sterkir 
fjármögnunaraðilar en hvorki gengur né 

rekur. „Eins og þetta hefur verið síðustu 
ár er þetta bara sjónmengun og hávaði“ 
segir Sturla. 

Sjá viðtal við framkvæmdastjóra 
Smáralindar bls. 2

Norðurturninn við Smáralind eins og hann hefur litið út í tæp fimm ár.  Mynd SÞR  

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga  steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

 Vertu vinur okkar á 
Facebook, það borgar sig 

Start hnakkurinn
Gæði á góðu verði 

Ögurhvarfi 2, Kópavogi  s. 565 5151

S
G

tilboð 199.900 kr.

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Erum á Facebook 

Vorum að taka upp 
nýja náttkjóla 

Verð frá 7.990,-

Fáðu ókeypis söluverðmat frá fagmönnum  
án nokkurra skuldbindinga

WWW. EIGNAVERDMAT.IS

Fá betri svefn, hætta að reykja, 
léttast/þyngjast eða láta sér líða 
betur á margan annan máta. 

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslutæknir.

Tímapantanir í síma 864 2627 & 
bernhoft@gmail.com

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

VÉLANAUST ehf

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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Norðurturninn við hlið Smáralindar:

Stopp síðan 2008 og
niðurstöðu Hæstaréttar beðið
-framkvæmdastjóri Smáralindar afar ósáttur við seinaganginn í málinu.

Enn er allt stopp varðandi 
byggingu hins svokallaða 
Norðurturns sem samfastur 

er við verslunarmiðstöðina Smára-
lind.  Áætlað var að þar risi fimmtán 
hæða bygging en aðeins hefur verið 
gengið frá hluta bílastæðahúss á neðstu 
hæðum hússins. Vinna við húsið  
stöðvaðist í kjölfar hrunsins 2008 og 
hafa framkvæmdirnar verið á valdi 
skiptastjóra síðan 2010. 

Byggingafélag Gylfa og 
Gunnars, BYGG hugðist 
reisa húsið 
Byggingafélag Gylfa og Gunnars, 
BYGG hugðist reisa bygginguna en allt 
hefur setið fast auk þess sem málaferli 
hafa verið vegna ágreinings um framlag 
Eignarhaldsfélagsins Smáralindar til  
Norðurturnsins meðal annars vegna 
sameiginlegrar nýtingar bílastæða milli 
Smáralindar og Norðurturnsins.

Sturla Gunnar Eðvarðsson fram-
kvæmdastjóri Smáralindar segir 
ástandið orðið illa viðunandi. Ekk-
ert gangi að þoka verkinu áfram en 
nauðsynlegt sé að lagfæra hið fyrsta 
aðkomuna að Smáralind. 

„Það hefur ekkert hreyfst í þessum 
málum síðan 2008 annað en að kröf-
uhafar hafa haldið uppi þeim kröfum 
að Smáralind greiði 1,3 milljarða til 
þrotabús Norðurturnsins vegna afnota 
og nýtingaréttar á  bílastæðum í bíla-
stæðahúsi Norðurturnsins. Það var 
ljóst frá upphafi að það væri sameig-
inlegur nýtingaréttur á bílastæðum  
og gagnkvæmur umferðaréttur á lóð 
Norðurturnsins“ segir Sturla, „og þess 
vegna höfum við hafnað öllum kröfum 
Norðurturnsins. Við unnum málið í 
Héraðsdómi þar sem sá skilningur 
sem við höfum haft á sameiginlegum 
nýtingarétti lóðarinnar var staðfestur“. 

Kröfuhafar áfrýjuðu  
til Hæstaréttar
Kröfuhafar Norðurturns áfrýjuðu 
málinu til Hæstaréttar. Þeir hafa önd-

verðan skilning á þessum nýtingarétti 
og krefjast 1300 milljóna króna eins 
og fyrr segir af hendi Smáralindar 
vegna nýtingaréttar verslunarmið-

stöðvarinnar á bílastæðum í húsi 
turnsins. 

„Við höfum reynt að þrýsta á bæjar-
yfirvöld í Kópavogi að beita sér í mál-
inu enda gert ráð fyrir í skipulagsskil-
málum um sameiginlegan nýtingarétt. 
Þá eru íbúar hverfsins ósáttir við hversu 
hægt gengur að koma þessu máli 
áfram, en það eru veruleg óþægindi 
fyrir íbúa í nágrenni að búa við bæði 
hávaða frá Norðurturninum og þessa 
sjónmengun“ segir Sturla.

Hann bendir á að kröfuhafar séu 
sterkir fjármögnunaraðilar á borð 
við Íslandsbanka, Lífeyrissjóð verk-
fræðinga, Tryggingamiðstöðina og 
fleiri og því ætti þessi mikla töf að 
vera óþörf. „En þegar menn eru í 
málaferlum gengur lítið eða ekkert“ 
segir hann. 

Viðbyggingin  
óviðkomandi Smáralind
„Þessi viðbygging sem telur einar 
fimmtán hæðir er ekkert á vegum 
Smáralindar“ segir Sturla. „Móðurfélag 
Smáralindar er almenningshlutafélagið 

Reginn og þar á jú Landsbankinn 25% 
hlutafjár. Að öðru leyti er Smáralind í 
eigu þúsunda hluthafa eða svo“.  

Hann  segir mannvirkið sem þarna 
eigi að rísa vissulega vera hið glæsileg-
asta. „Í þessum fimmtán hæða turni 
verður verslun og þjónusta á fyrstu 
tveimur hæðunum. Bílastæðahúsið er 
á þremur hæðum en það er í raun ein 
hæð til viðbótar sem ekki hefur verið 
tekin í notkun ennþá. Efri hæðirnar 
eru síðan hugsaðar fyrir skrifstofuhús-
næði.“ 

Aðspurður um þörf fyrir allt þetta 
skrifstofuhúsnæði segir Sturla svæðið 
hafa vissa sérstöðu „Við verðum að 
átta okkur á því að þetta svæði við 
Smáralind er mjög eftirsótt út frá allri 
staðsetningu. Þetta er miðja höfuð-
borgarsvæðisins og margir hafa áhuga 
á að koma hingað. En ég er afar ósáttur 
við hversu hægt þetta mál vinnst hjá 
skiptastjóra, þar hefur hvorki gengið 
né rekið“ segir Sturla og bætir við að 
framkvæmdunum hefði átt að vera 
lokið í kringum árið 2009 ef allt hefði 
gengið eins og til stóð.  -sþrHeilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  • 108 Reykjavík

Sími 560 1010  •  www.heilsuborg.is

Ert þú með 
verki?
Stoðkerfislausnir 
henta þeim sem eru með einkenni frá 
stoðkerfi, vilja læra á sjálfan sig og finna 
sín mörk í hreyfingu.

•   Hefst 13. maí 
•   Mán., mið. og fös. kl. 15:00 eða 16:30
•   Mat og ráðgjöf sjúkraþjálfara 
•   Þjálfari: Sólveig María, sjúkraþjálfari
•   Verð kr. 26.900.- fyrir 6 vikur 

Skráning í síma 560 1010 
eða á mottaka@heilsuborg.is

Kaupa félagslegar 
leiguíbúðir
Framkvæmdaráð Kópavogs hefur 
samþykkt að leggja til við bæjarráð 
að sviðsstjóra umhverfissviðs og 
fjármála- og hagsýslustjóra verði 
falið að kaupa félagslegar íbúðir 
árið 2013. Fyrirhugað er að kaupa 
íbúðir fyrir um kr. 70 milljónir, óháð 
lánveitingum Íbúðarlánasjóðs. 

Bæjarstjóra var falið að senda bréf 
til velferðarráðherra vegna dráttar 
á setningu reglugerðar um lán til 
kaupa á félagslegu húsnæði.

Gatnagerð:

Dró tilboðið  
til baka
Á fundi framkvæmdaráðs 10. apríl 
sl. var kynnt niðurstaða útboðs 
gatnagerðar í Álfabrekku. Lægst-
bjóðandi í verkið verkfræðistofan 
Byggt ehf. og verkfræðistofan Verkis 
ehf  óskuðu eftir að draga tilboð sitt 
til baka. Áður var samþykkt að ganga 
til samninga við þá aðila.

Bæjarráð samþykkti að leitað 
verði samninga við Óskatak ehf í 
stað Byggt ehf og Verkis ehf.

Seiðum sleppt í 
Kópavogslæk og 
Kópavogstjörn?
Ómar Stefánsson, fulltrúi Fram-
sóknarflokksins í bæjarstjórn Kópa-
vogs hefur lagt til að bleikju-, urriða- 
og jafnvel laxaseiðum verði sleppt í 
Kópavogslæk og Kópavogstjörn

Lyktir málsins urðu að tillagan 
var samþykkt með 4 atkvæðum í 
bæjarráði.

Tillaga um  
selkópa felld
Tillaga Hjálmars Hjálmarssonar 
bæjarfulltrúa um að kanna kosti 
og galla þess að sleppa selkópum 
í Kópavog var felld í bæjarráði á 
dögunum.

Einn greiddi atkvæði gegn til-
lögunni en fjórir sátu hjá og verða 
kostir og gallar þessarar frumlegu 
tillögu því ekki kannaðir. 

Vinnuhópur  
um fjölgun leik-
skólakennara
Leikskólanefnd Kópavogs leggur til 
að stofnaður verði vinnuhópur sem 
hafi það hlutverk að móta tillögur til 
að fjölga leikskólakennurum í leik-
skólum Kópavogs. 

Í vinnuhópnum sitji einn full-
trúi leikskólastjóra, einn fulltrúi 
leikskólakennara, einn fulltrúi leik-
skólanefndar og tveir starfsmenn 
leikskóladeildar.

Stutt og laggott

Norðurturninn eins og hann á að líta út fullkláraður. 

Smáralind og Norðurturninn samkvæmt teikningum.
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Sumarnámskeið barna í Kópavogi:

Fjölmörg nýstárleg og spennandi námskeið
Skráning á sumarnámskeið hjá 

Kópavogsbæ er í fullum gangi 
en skráning hófst á mánudag. 

Sérstakur vefur fyrir námskeiðin hefur 
verið opnaður og slóðin er sumar.kopa-
vogur.is

Eins og fyrri ár eru námskeiðin fjöl-
breytt og allir ættu að finna námskeið 
sem hæfir áhugasviði viðkomandi. 

Sum námskeiðanna eru í umsjá bæj-

arins en um önnur sjá íþróttafélög , 
tómstundafélög og eru öll námskeiðin 
kynnt á heimasíðunni 

Fyrir íþróttaálfa  
og skapandi krakka
Íþróttafélögin og Kópavogsbær bjóða 
uppá fjölbreytt námskeið í sumar, 
allt frá karate til cross-fit námskeiða. 
Hefðbundin frjálsíþrótta- og fótbolta-

námskeið verða einnig í boði sem og 
golf- og tennisnámskeið svo eitthvað 
sé nefnt.

Smíðavellir verða við Smáraskóla 
þar sem hægt er að smíða sér hallir 
eða hreysi og allt þar á milli. Námskeið 
Myndlistarskóla Kópavogs verða í boði 
í sumar og þar á bæ er ekki einblínt á 
börnin eingöngu því fullorðinsnám-
skeið verða einnig í boði.

Sumir krakkar hafa meiri áhuga á 
öðrum hlutum en íþróttum og þeir 
geta svo sannarlega fundið sitthvað 
við sitt hæfi.

Skemmtileg og  
óvenjuleg námskeið 
Í júlí verður boðið upp á vikunámskeið 
í sögu Kópavogs  fyrir 10 til 12 ára 
börn. Námskeiðið er í umsjón starfs-
manna Héraðsskjalasafns Kópavogs 
og tilgangurinn er að efla þekkingu á 
sögu Kópavogs  sem og veita þátttak-
endum innsýn í starfssemi skjalasafna 
og sagnfræðinga. 

Farið verður í vettvangsferðir um 
bæinn og markverðir staðir skoðaðir 
og sagt frá sögu þeirra. 

Náttúrufræðistofa býður uppá viku-
námskeið í náttúrufræðum fyrir krakka 
á aldrinum 10-12 ára. Á námskeiðinu 
verður meðal annars farið í vettvangs-

ferðir um bæinn og lífríki rannsakað í 
vatni og fjöru. 

Þá verður í boði sirkusnámskeið 
fyrir 8-16 ára krakka og stendur 
það yfir í vikutíma. Ekki verður um 
tamningar á ljónum eða fílum að ræða 
heldur listir í rólu og trampolíni svo 
eitthvað sé nefnt.

Sumarlestur getur  
fært vinning
Fyrir lestrarhestana verður námskeiðið 
Sumarlestur alla sumarmánuðina og 
er það ætlað börnum á aldrinum 6-12 
ára. Allir sem skrá sig fá bók til að skrá 
lesturinn yfir sumarið og fyrir hverja 
lesna bók fá þátttakendur stimpil í 
bókina sína og happamiða. Í lok sum-
arsins er dregið úr happamiðunum og 
fær viðkomandi lesandi vinning. Því 
fleiri bækur sem lesnar eru - því meiri 
möguleikar á vinningi.

Einnig býður Kópavogur uppá 
starfstengd námskeið fyrir ungmenni 
með sérþarfir á aldrinum 16 til 20 ára.

Kópavogur
3. TBL. 1. ÁrgaNgur 2013
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578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjórar: Hólmfríður Þórisdóttir, sími 699 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Hvað veistu  um bæinn þinn eru 
laufléttar spurningar um Kópavog 
og sögu hans. Ein spurning birtist í 
hverju blaði og er svarið að finna á 
blaðsíðu 12 í blaðinu.

Hvað veiStu 
um bæinn þinn?

Spurningin í þessu blaði er:
Fyrsti grunnskólinn í Kópavogi 
tók til starfa 12. janúar 1949. Í 
upphafi var hann í daglegu tali 
kallaður “Svarti skóli” vegna 
þess að hann var klæddur með 
tjörupappa að utan? Hvað 
heitir (eða hét) þessi skóli réttu 
nafni?

Nú eru kosningarnar afstaðnar. Á dögunum, í kjölfar kosninganna 
skrifaði Árni Páll Árnason formaður Samfylkingarinnar bréf til 
almennra félagsmanna þar sem hann tiltók mögulegar skýringar 

á afhroði flokksins í kosningunum.  Þar sagði hann m.a.: „Við höfnuðum 
almennum skuldaniðurfærslum á kostnað almennings og bjuggum út margar 
nýjar leiðir fyrir fólk í greiðsluvanda og ofveðsett fólk. En við gengum lengra 
og sögðum fólki að nú væri þetta allt orðið gott og skuldabyrðin sú sama og 
árið 2006. Á sama tíma upplifði venjulegt fólk samt á sínu skinni vaxandi 
erfiðleika við að standa undir hóflegum skuldum og fannst við vera úr takti 
við afkomu venjulegs fólks“  Í bréfinu sagði hann ennfremur: „Verst féll al-
mennu launafólki að svo virtist sem stóreignafólk og þeir sem mesta áhættu 
tóku færu best út úr skuldauppgjöri, á sama tíma og að þeir sem greiddu eins 
og þeir gátu og öxluðu allar sínar byrðar möglunarlaust væru verst settir.“
Ég er þeirra skoðunar að þarna hafi Árni Páll töluvert til síns máls. Það styrkir 
auk þess þessa skoðun hans að debetkortavelta dróst saman nú í marsmánuði 
um 4,4% sem þýðir að það er enn bullandi samdráttur í einkaneyslunni. 
Rétt er að minnast á og halda því til haga að 16. júní 2010 kvað Hæstiréttur 
upp um ólögmæti gengistryggðra lána. Það er að segja fyrir þremur árum 
tæplega. Árni Páll Árnason, þá efnahags og viðskiptaráðherra, setti í kjölfarið 
lög nr. 151/2010 um hvernig fjármálafyrirtækin skyldu fara með slík lán og 
endurútreikning þeirra. Þau lög voru fullkomlega á skjön við öll neytendarétt-
arsjónarmið ESB. Ekki síst þá þáttur að afturreikna kröfurnar allt til þess dags 
er lán var tekið sem hafði í mörgum tilfellum mjög íþyngjandi áhrif á lántaka. 
Á þessi lög hefur reynt fyrir Hæstarétti í fleiri en einu dómsmáli og þann 18. 
október 2012 kvað Hæstiréttur upp þann dóm að þessi lög gengu í berhögg 
við 72. gr. stjórnarskrárinnar. Í dómnum segir: „Með almennum lögum er 
ekki unnt með íþyngjandi hætti að hrófla á afturvirkan veg við réttarreglum 
um efni skuldbindinga og greiðslu skulda frá því sem gilti þegar til þeirra var 
stofnað og af þeim greitt, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 600/2011. Færi slíkt 
í bága við þá vernd eignarréttinda sem leiðir af 72. gr. stjórnarskrárinnar.“ 
Dómurinn virtist skýr. En þrátt fyrir þennan dóm gerðu stjórnvöld þess 
tíma ekkert til að draga úr réttaróvissu fólks sem var í sambærilegri stöðu. 
Fjármögnunarfyrirtækin sögðu við þurfum fleiri dóma, fleiri dóma. 
Fátt tel ég hættulegra réttarríkinu en réttaróvissa borgaranna. Því er það 
fullkomlega óþolandi að fjármögnunarfyrirtækin skuli krefja lántakendur 
til fullnustu krafna með því að halda áfram að krefjast fullnaðargreiðslu af 
þessum lánum meðan slík óvissa, að þeirra mati, er uppi höfð. Hver gefur 
fjármögnunarfyrirtækjunum þetta einhliða leyfi til að innheimta mögulega 
ólögmætar kröfur. Og hvar eru endurútreikningarnir og leiðréttingarnar á 
grundvelli dómsins? 
Kann að vera að þetta sé líka þáttur sem hafði áhrif á niðurstöður kosning-
anna? Eða finnst fólki ekki kominn tími til að fjármögnunarfyrirtækin bretti 
upp ermar og skili þeim peningum sem þau hafa innheimt af viðskiptavinum 
sínum, en eiga ekki? Og einfaldlega skila þeim til þeirra sem eiga þá. Það er 
að segja til fólksins sem tók lánin sem þessi fyrirtæki buðu svo sannarlega 
uppá þrátt fyrir vangaveltur síðan 2001 um ólögmæti slíkra lána.  

Góða helgi,  Sigurður Þ. Ragnarsson ritstjóri

Hver hefur gefið  
þeim þetta leyfi?

Leiðari

Skólahljómsveit Kópavogs  
vinnur enn á ný til verðlauna
A- sveit Skólahljómsveitar 

Kópavogs fékk á dögunum 
verðlaun á Nótunni 2013 fyrir 

framúrskarandi tónlistaratriði í sínum 
flokki. Þar með hafa allar sveitirnar 
þrjár sem starfa undir merkjum hljóm-
sveitarinnar fengið viðurkenningu 
Nótunnar á síðustu þremur árum, því 
C sveitin fékk verðlaun í sínum flokki 
í fyrra og B sveitin árið 2011.

Nótan er  uppskeruhátíð tónlistar-
skóla landsins og geta allir tónlistar-
skólar sent fulltrúa sína í forval fyrir 
lokahátíðina sem haldin er í Hörpu. Á 
sérstökum svæðistónleikum um land 
allt eru valin 24 atriði sem komast á 
lokahátíðina og af þeim eru níu atriði 
verðlaunuð sérstaklega, hvert í sínum 
flokki.

Meðlimir Skólahljómsveitarinnar 
hafa því náð þeim glæsta árangri að 

taka þátt í lokaathöfninni þrjú ár í röð 
og unnið verðlaun í hvert sinn.

430 leikir spilaðir á HKarlinum
Öldungamót í blaki, eða HKarlinn 

fór fram í Kórnum 28. – 30. apríl 
síðastliðinn.  Að sögn Hrafnhildar 
Theódórsdóttur, eins af skipuleggj-
endum mótsins gekk mótið vel fyrir sig.  

Knatthúsinu í Kórnum var breytt 
í fjölnota íþróttahús og spilaðir voru 
yfir 430 leikir á 13 völlum. 

Mynd: Torfi Jóhannesson

Boltanámskeið eru alltaf vinsæl í góða veðrinu á sumrin.

Úr sirkus, engin ljón verða á sirkusnám-
skeiðinu í sumar.
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DAS, DAS, DAS og aftur DAS:

Frá bílum, bátum 
og dráttarvélum  
í einbýlishús  
með bílskúr
-happdrætti DAS hefur 59. starfsárið með stæl

Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar síðan Happdrætti DAS 
var hleypt af stokkunum fyrir 

röskum 59 árum. Fyrstu áratugina voru 
vinningar af ýmsum toga, bílar, trakt-
orar og bátar til að byrja með og síðar 
komu íbúðir og glæsileg einbýlishús til 
sögunnar sem fyrsti vinningur i happ-
drættinu.  Um tíma voru utanlandsferðir 
á vinningaskrá sem og búfé og húsbún-
aður. Frá árinu 2005 hefur verið heimild 
til að greiða út vinninga í peningum en 
fram að því hafði happdrætti Háskólans 
eitt happdrætta leyfi til þess.

Reykjavík, vikublað hitti Sigurð 
Ágúst Sigurðsson, forstjóra Happ-
drættis DAS, að máli en nýtt happ-
drættisár hefst hjá DAS í maí.

„Tilgangur happdrættisins er sá að 
byggja og reka hjúkrunarheimili fyrir 
aldraða  á höfuðborgarsvæðinu. Í ár 
gefum við í og bjóðum upp á 1.000 
milljónir króna í vinninga þeir eru 
alls um 50.000 í ár. Sex Volkswagen 
bjöllur verða í boði á árinu  hver að 
verðmæti 5 milljónir króna og eru allir 
vinningarnir skattfrjálsir. Ef menn eiga 
tvöfaldan miða þá er vinningurinn tvö-

faldur, þe bjallan og 5 milljónir króna 
í skottinu. Ef menn kjósa frekar þá 
er hægt að taka vinninginn út í pen-
ingum og þá er upphæðin 10 milljónir 
króna. Nú höfum við verið að breyta 
íbúðunum á Hrafnistu í Reykjavík.  Við 
höfum sameinað tvö herbergi í eitt svo 
hvert herbergi er núna 14 fm að stærð 

og hver með sér baðherbergi. Áður 
voru þau 7 fm hver og sameiginlegt 
baðherbergi  fyrir hver tvö herbergi.“ 
segir Sigurður.

Nýlega var skrifað undir samning 
við Reykjavíkurborg um byggingu á 90 
þjónustu- og öryggisíbúðum og þjón-
ustukjarna þeim tengdum við Sléttuveg 

og segir Sigurður að mikil þörf sé á 
búsetuúrræðum fyrir eldri borgara.

 Hrafnista er á þremur stöðum, í 
Hafnarfirði, Reykjavík og í Kópavogi.
Naustavör, dótturfyrirtæki Sjómanna-
dagsráðs, er eigandi 183 leiguíbúða 
fyrir 60 ára og eldri á höfuðborgar-
svæðinu.

Sigurður Ágúst Sigurðsson, forstjóri happdrættis DaS með Bingó Bjössa sér við hlið. Bjössi kom fram í þáttunum 
Bingó-Lottó með Ingva Hrafni hér um árið. Myndir:das.is og hþ.

Fyrsti vinningur 1964. Einbýlishús Sunnubraut 34 í Kópavogi. Gleðin skín úr 
hverju andliti eins og sjá má.  Þetta hús að Jöklafold var aðalvinningur í happdrætti DaS árið 1989. Gler, króm og einfaldleiki var málið.

Vigfús Einarsson var svo lánsamur að hreppa þennan rússneska Gaz jeppa í vinning í happdrætti DaS. Árið er 1956 
og bílar sem þessi ekki á hverju strái.

 Fyrsti vinningur 1959, 3ja herbergja íbúð í Hátúni 4. Vinningshafi var Halla 
Jónsdóttir. Sjáið þessa glæsilegu Rafha eldavél. 
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Úr sögu DAS

Fyrsti útdráttur DAS fór fram 
þann 3. júlí 1954. Þá voru tímar 

skammtana í landinu en þó fékk happ-
drættið úthlutað 6 bifreiðum af þeim 
9 sem  fluttar inn það árið. 

„Til að byrja með þá voru vinn-
ingarnir bílar og bátar, jafnvel trakt-
orar og það tímabil var á árunum 
1954-1987. Árið 1955 fórum við að 
hafa íbúðir í fyrsta vinning og það hélt 
áfram til ársins 1991“ segir Sigurður.

Sjálfsagt muna margir sem komnir 
eru yfir fertugsaldurinn eftir því að 
hafa skoðað DAS hús en venjan var 
sú að hafa opið hús í þeim fasteignum 

sem voru aðalvinningur á hverjum 
tíma. Húsin voru mubleruð upp af 
húsgagnafyrirtækjum sem sáu sér 
hag í að koma vöru sinni á framfæri 
á þennan hátt. Vinningshafinn fékk 
síðan lykilinn að fullbúinni eigninni 
og gat flutt inn samdægurs.

Biðraðir fólks  
að skoða húsin
„Á árinum 1955 til 1978 stóð fólk 
í biðröð til að skoða húsin. Þetta 
breyttist svo uppúr því þegar farið 
var að hafa stórar vörusýningar í 
Laugardalshöllinni og einnig fór 

sjónvarpið að senda út lengri dag-
skrá og það hafði áhrif á aðsóknina.“ 
segir Sigurður. 

Hann segir að á árunum 1955-1991 
hafi íbúðarvinningarnir verið 136 
talsins; 13 einbýlishús, 6 raðhús, 111 
íbúðir og 6 sérhæðir. Eignirnar voru 
víða á höfuðborgarsvæðinu,  í Reykja-
vík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði 
og Mosfellsbæ.

Hér koma nokkrar myndir af þeim 
fjölmörgu vinningum sem miða-
eigendur í happdrætti  DAS áttu kost 
á að fá á árum áður.

-hþ

Svona bílar fást ekki lengur en þessi Fiat Multipla 600 var einn af vinningunum árið 1958. Lilja Ólafsdóttir var sú 
heppna og vann þennan forláta bíl í happdrætti DaS.

Árið 1959 var þessi flotti Moskvitch einn af aðalvinningum í happdrætti DaS. Hún hefur klætt sig upp í sitt fínasta 
púss konan á myndinni sem veitir bílnum móttöku.

hljóðlátar og rakastýrðar

Lausnir til að stýra raka

VIFTUR

www.viftur.is

Er rakastigið of hátt?
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Heimsókn í matvælafyrirtæki í Kópavogi:

Neyslan gerbreyttist  
við hrunið 
- vöruúrval minnkaði
- sushi stuðlar að aukinni fiskneyslu

Í Akralind í Kópavogi er fyrirtækið 
Sælkerinn til húsa.  Í upphafi var 
ætlunin hjá Jóhannesi Þór Ævars-

syni, eiganda fyrirtækisins að vera fyrst 
og fremst þjónustuaðili við veitingahús 
og selja þeim aðföng.  Nú er stærsti 
hluti sölunnar til verslanna og hefur 
starfsmannafjöldinn aukist.   

Bæjarblaðið Kópavogur kynnti sér 
starfsemi fyrirtækisins nánar og fékk 
uppskriftir úr nýrri uppskriftabók Sæl-
kerans í leiðinni.

Starfsmannatalan  
þrefaldast 
Sælkerinn ehf er lítið innflutningsfyr-
irtæki og matvælaheildverslun að sögn 
Jóhannesar sem selur bæði innflutta 
og innlenda matvöru til verslana og 
veitingahúsa.  Fyrirtækið stofnaði Jó-
hannes árið 2006.

 ,,Upphaflega var tilgangurinn að 
sýsla með aðföng fyrir veitingahús og 
þjónusta þau en árið 2008 settum við 
vörumerkið Sælkerafisk á markað,‘‘ 
segir hann.   

Í fyrstu unnu tveir starfsmenn við 
fyrirtækið en í dag eru þeir orðnir sex 
talsins.  Stærsti hluti viðskiptanna er 
núna sala á smávöru til verslanna og 
þá sérstaklega vörumerkinu Sælker-
afiski. Auk þess er sala á ýmsum árs-
tíðartengdum vörum mikil.  ,, Fólk er 
orðið opnara og víðsýnna í matargerð, 
meðal annars með tilkomu sushi,‘‘ 
bætir Jóhannes við. 

Sannkallaðar  
sælkeravörur
Vörurnar sem Sælkerinn hefur upp 
á að bjóða eru fjölbreyttar.  Mikið af 
sushi vörum eru seldar til veitingahúsa 
og fyrirtækið sér um alla þjónustu við 
marga sushistaði.  Einnig er hægt að 
nálgast sannkallaðar sælkeravörur hjá 
fyrirtækinu, meðal annars hráskinku 
frá Ítalíu og Spáni, danskt ávaxtaedik 
sem vinsælustu veitingahús landsins 
nota sem og danskar gæðaolíur.  

,,Svo erum við öflugir í skelfiski og 
frosnu sjávarfangi,‘‘ bætir Jóhannes við 
og vísar þá í eigið vörumerki, Sælker-
afisk.  Ýmsar smávörur er einnig að 
finna hjá Sælkeranum og má þar nefna 
tælenska vörulínu.

Leitar uppi vörur  
fyrir viðskiptavini
Jóhannes segir að í fyrstu hafi hann flutt 
inn vörur eftir óskum matreiðslumanna 
sem vildu skapa sínum veitingastöðum 
sérstöðu með matvöru sem ekki hafði 
verið aðgengileg á markaðnum áður.  

,,Sumar af þessum vörum eru enn á 
boðstólum í dag en svo hefur heilmikið 
bæst við til þess að svara eftirspurn frá 
markaðnum,‘‘ segir Jóhannes.  Sælker-
inn hefur komið með margar nýjar 
vörur á markaðinn og sumar þeirra 
hafa gengið mjög vel meðan aðrar síður.   

Jóhannes segir að oft hafi hann rekist á 
vörur á sýningum erlendis sem honum 
hefur fundist frábærar en hafa ekki fallið 
jafn vel í kramið hjá íslenskum neyt-
endum.

  ,,En við höfum að mestu leyti verið 
heppnir í okkar vöruvali og upp úr 
standa þær vörulínur sem við leggjum 
áherslu á í dag og erum stoltir af. Við 
höfum tamið okkur frá upphafi að vera 
liprir í þjónustu við okkar viðskiptavini 
og af þeirri ástæðu leita margir til okkar 
til þess að útvega vörur sem vantar á 
markaðinn.‘‘ 

Breytt neyslumynstur eftir 
hrun- markaðurinn er að 
jafna sig
Jóhannes segir að gríðarlega miklar 
breytingar hafi orðið á markaðnum og 

hjá fyrirtækinu eftir að það var stofnað 
árið 2006.  ,,Fyrir haustið 2008 var hægt 
að flytja inn nánast hvað sem er og 
það seldist.  Á þeim tíma vorum við 
einungis að þjónusta veitingastaði.  En í 
hruninu breyttist allt rekstrarumhverfi 
gjörsamlega og margir af okkar við-
skiptavinum í veitingageiranum fóru 
mjög illa og sumir hættu hreinlega 
rekstri með tilheyrandi tapi.‘‘  

Upp úr því fór Sælkerinn að leggja 
aukna áherslu á að selja matvöru til 
verslana og hefur helsti vöxtur fyr-
irtækisins verið á því sviði síðan.  
,,Maður finnur klárlega fyrir breyttu 
neyslumynstri hjá almenningi frá 
hruninu og til að mynda hafa margar 
dýrar vörur horfið af markaði og vöru-
úrvalið hefur minnkað.‘‘ 

 Jóhannes segir að markaðurinn 

hafi verið að jafna sig  og sé nú hægt 
og sígandi upp á við.   Vöruúrvalið er 
að aukast og eftirspurnin eftir nýjum 
vörum eykst.  ,,Það er mjög jákvætt 
fyrir fyrirtæki eins og okkar,‘‘ bætir 
hann við.  

Vinsældir sushi taka 
engan enda
Viðskiptavinir Sælkerans eru á öllum 
aldri að sögn Jóhannesar  og úr öllum 
hópum samfélagsins, enda segir hann 

að vörurnar eigi erindi við alla.  Úrvalið 
er mikið af sjávarfangi og fiskurinn 
auðvitað bráðhollur og góður og ENSO 
vörulínan býður upp á heildarlausnir 
í sushigerð.  ,,Vinsældir sushi virðast 
engan enda ætla að taka.  Sushi er 
orðið mjög vinsælt hjá ungu fólki sem 
er mjög jákvætt þar sem það stuðlar að 
aukinni fiskneyslu.‘‘

Viðtökurnar á Sælkeravörunum 
hafa verið mjög góðar.  ,,Við höfum 
verið duglegir að kynna í verslununum 
þar sem við höfum með aðstoð frá 
kokkanemum verið að elda fyrir gesti 
og gangandi og kynnt okkar vörur í 
leiðinni.‘‘  Jóhannes segir að gaman sé 
að standa og sýna fólki hversu einfalt 
er að gera góða rétti úr til dæmis tæ-
lenskum vörum svo úr verða frábærir 
réttir, hvort sem er í góða veislu eða 
sem hversdagsmatur.  

,,Þegar við erum að kynna í sömu 
verslun 2 - 3 daga í röð er gaman að 
verða vitni að því þegar viðskiptavinir 
sem hafa smakkað vörurnar koma aftur 
daginn eftir.  Þá hefur þeim tekist vel 
upp með eldamennskuna og vilja meira 
eða prófa fleiri vörur.  Ég held að það 
sé besti mælikvarðinn sem hægt er að 
fá á vörurnar okkar.‘‘ 

Einfaldar uppskriftir  
að fiskréttum
Í matreiðslubókinni er að finna upp-
skriftir eftir Ólaf Ágústsson matreiðslu-
mann.  ,,Ólafur er einn af þessum ungu 
flottu kokkum sem hafa komið fram á 
síðustu árum og bera uppskriftirnar 
klárlega keim af hinu nýja ferska eld-
húsi þar sem menn eru óhræddir við 
að blanda saman óhefðbundnum hrá-
efnum,‘‘ segir Jóhannes.

Jóhannes segir að matreiðslubókin 
henti öllum þeim sem áhuga hafa á 
matreiðslu og vilji elda gott sjávarfang.  
,,Bókin er verðlögð þannig að það ætti 
ekki að vera hindrun fyrir viðskipta-
vini okkar að grípa hana með,‘‘ segir 
Jóhannes 

Samkeppni á matvörumarkaðinum 
er vissulega til staðar að sögn Jóhann-
esar en hann segir að það sé bara af 
hinu góða og kemur sér vel fyrir neyt-
endur.  

,,Við göngum bara vasklega fram 
með góða þjónustu, góðar vörur og 
gott verð.  Við höfum metnaðinn að 
leiðarljósi fyrir því sem við erum að 
gera og þannig hefur þetta verið upp 
á við hjá okkur og þannig munum við 
halda áfram,‘‘ segir Jóhannes Þór Æv-
arsson að lokum.    LHÞ

Girnilegar risarækjur á spjóti , en rækjur eru hluti af vörulínu Sjávarfisks. Uppskrift að þeim og fleiri sælkeraréttum 
er að finna í nýju uppskriftabókinni.

 Jóhannes Þór Ævarsson.
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Bílasýning Bílgreinasambandsins:

Metaðsókn í Fífuna-  
20.000 skoðuðu bíla  
og farartæki um helgina
Bílasýning Bílgreinasambandsins var haldin 
um helgina í Fífunni í Kópavogi.  Helstu 
bílaumboð landsins tóku þátt í sýningunni 
sem náði yfir 4000 fermetra.
Stöðugur straumur fólks var í Fífuna en 
meira en 20.000 gestir lögðu leið sína á 

sýninguna sem er metaðsókn. Ferðavagnar 
voru einnig til sýnis sem og ýmsar vörur sem 
tengjast bílum og þjónustu við þá.

Meðfylgjandi myndir voru teknar af tíðinda-
manni Bæjarblaðsins Kópavogs um helgina.

Ljúft er að láta sig dreyma. Þessi kona gæti verið að spá í að fjárfesta í þessum Porsche Cayman 911 C4S Cabrio blæjubíl sem var valinn sportbíll heimsins í ár 2013. Verðið er rétt ríflega 20 milljónir króna.

Ferðavagna og viðlegubúnaður var líka sýndur í Fífunni. Þessi eru að máta 
ferðastóla úr áli. 

Þessi rafmagnsbíll, Chevrolet Volt, vakti mikla athygli á sýningunni. Hann er 
7 sekúndur upp í 100 km/klst og hægt að aka á einni hleðslu allt að 80 km 
vegalengd. Þegar rafmagnið fer að minnka er hann útbúinn n.k. “ljósavél” 
sem gengur fyrir bensíni og hleður eftir þörfum inná Lithium rafgeymana. 
Þannig er í raun alltaf ekið á rafmagninu. Jay Leno hinn mikli bílaáhugamaður 
ók á svona bíl 1000 mílur eða um 1600 km. og tók aðeins einu sinni bensín á 
“ljósavélina” í ferðinni. Þessi bíll kostar tæpar átta milljónir 

artic Trucks sýndu þennan öfluga bíl á sýningunni sem er engin smásmíði eins og sjá má! Það er fátt sem stoppar 
þennan mikið breytta Toyota Hilux jeppa. Hann hefði ekki verið í vandræðum í snjónum sem verið hefur á norðan-
verðu landinu í vetur.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

fotspor.is
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Randver Þorláksson útskrifaðist úr Leiklistarskóla Þjóðleik-
hússins árið 1970. Lengst af sínum ferli hefur hann verið 
fastráðinn leikari við Þjóðleikhúsið þar sem hann hefur leikið 
nálægt 200 hlutverk.  
Þá hefur Randver ennfremur hefur leikið í fjölda útvarpsleik-
rita og í sjónvarpi, m.a. í fjölda áramótaskaupa. Hann situr 
m.a. í Þjóðleikhúsráði fyrir hönd Félags íslenskra leikara.
Hann er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Fullt nafn:
Randver Þorláksson
Aldur:
63 ára
Foreldrar:
Þorlákur Þórðarsson  
og Björg H. Randversdóttir
Hvert liggja ættir þínar?
Austur og vestur og síðan reyndar út 
og suður
Hvað ætlaðir þú að  
verða þegar þú yrðir stór?
Þjónn
Nafn maka:
Guðrún Þórðardóttir
Starf maka:
Leikkona og kennari
Börn:
Halla Björg Randversdóttir  
og Árni Þórður Randversson
Í hvað hverfi býrðu?
Austurbæ Kópavogs
Ef þú byggir ekki í Kópavogi, hvar þá?
Í vesturbæ Reykjavíkur
Hefurðu búið erlendis?
Já og þá stuttan tíma í einu.  
Aldrei flutt lögheimilið.
Stærsti sigurinn:
Að eignast börnin mín  
og konuna.

Mesta axarskaftið:
Aldrei gert neitt axarskaft  
sem ég sé eftir.
Vandræðalegasta augnablikið:
Það man ég ekki.
Helsta áhugamál:
Golf, óperur og svo  
finnst mér gaman að veiði.
Ertu tilfinninganæmur?
Alveg örugglega.
Ertu rómantískur?
Nei ég er víst alveg laus við það.
Hvað gerir þú þegar  
þú vilt dekra við makann?
???
Hver er þinn helsti kostur?
Þú verður að spyrja  
einhvern annan að því.
En galli?
Ég hef alltaf haldið  
að ég væri gallalaus!
Skemmtilegsta hlutverk sem þú hefur 
leikið:
Hvernig getur maður munað það 
eftir öll þessi ár?
Ertu flughræddur?
Nei
Ertu með bíladellu og hvernig bíl áttu?
Nei alls ekki. Ég á eðalvagn frá Kóreu, 
Hyundai jeppling.

Ferðastu mikið?
Já ég tel mig gera það.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Get ekki valið á milli Skagafjarðar 
og svæðinu í kringum Kirkjubæjar-
klaustur.
Fallegir staðir í útlöndum?
Hinir ýmsu golfvellir sem ég hef prófað
Eftirminnilegur staður?
Ætli ég nefni ekki bara London og New 
York sem eru mér kærir.
Hver eldar oftast á heimilinu?
Konan
Uppáhaldsmatur?
Mér finnst eiginlega allt vera gott sem 
ég má ekki borða!! Lambið kemur 
reyndar sterkt inn.
Áttu þér uppáhalds tónlistarmann 
eða tónlist?
Jú þeir eru margir og þá helst úr klass-
íska geiranum – en Björgvin Halldórs-
son er mér mjög kær – frábær tónlist-
armaður.
Besta bókin?
Biblían
Besta útvarpsstöðin?
Rás 1
Evrópusambandið, já eða nei:
Já
Ertu ánægður með meirihlutann 
í Kópavogi?
Hver er hann?
Ertu pólitískur?
Eru það ekki allir?
Áttu skondna sögu handa okkur?
Já örugglega!

Þar sem að gervihnattabúnaðurinn fæst

ALVÖRU 
móttAkARAR 

með LinUx  

ÍsLensk  VALmynd

Auðbrekku 3 ~ 200 Kópavogur ~ Sími: 564 1660 ~ oreind.is

25ÁRA
1988-2013

Randver Þorláksson leikari

Alveg laus við að vera rómantískur

Á frumsýningu. Kolbrún Halldórsdóttir, Randver ásamt eiginkonu sinni Guð-
rúnu Þórðardóttur

Randver í hlutverki Jespers í Kardimommubænum. Bessi Bjarnason er þarna 
fremstur og aftastur Þórhallur Sigurðsson

Randver Þorláksson segir áhugamálin vera golf, óperur og veiði.



Þér er boðið á tónleika í Hörpu!

Ungsinfónía Evrópusambandsins (e. European Union Youth Orchestra) 
sameinar hæfileikaríkasta unga tónlistarfólk Evrópu undir stjórn heimsþekktra 
hljómsveitarstjóra og hefur getið sér gott orð um allan heim. Vladimir Ashkenazy 
er tónlistarstjóri hljómsveitarinnar. Ungsinfónían er fjármögnuð með styrk frá 
Menningaráætlun ESB og ríkisstjórnum hinna 27 aðildarríkja ESB.

Evrópska óperumiðstöðin (e. European Opera Centre) var stofnuð til að 
brúa bilið milli náms og atvinnumennsku fyrir ungt, evrópskt afburðafólk á 
óperusviðinu. Hún er fjármögnuð af framkvæmdastjórn ESB og Royal Bank of 
Scotland.

Evrópusambandið fjármagnar 
starfsemi Evrópustofu. 

Í tilefni af Evrópudeginum 2013 stendur 
Evrópustofa fyrir tónleikum í Eldborgarsal Hörpu, 
laugardaginn 11. maí kl. 20.00.

Þar flytur Ungsinfónía Evrópusambandsins tónlist með írsku stefi 
ásamt söngvurum Evrópsku óperumiðstöðvarinnar. 
Hljómsveitarstjóri er Laurent Pillot.
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Aðgangur 
á tónleikana
er ókeypis 
og hægt er að tryggja sér 
miða á www.harpa.is

OperaTHE EUROPEAN

CENTRECulture
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Við erum
50 ára

 Í 50 ár hefur Efnissalan sérhæft sig í verslun
með spón, harðvið, límtré og ýmsu fleira

sem tengist íslenskum tréiðnaði.

www.efnissalan.is

Harðviður - Límtré - Spónn

Smiðjuvegi 9, 200 Kópavogur
Sími: 554-5400 - postur@efnissalan.is

Opnunartímar
Opið er alla virka daga

frá kl. 08:00 - 12:00

& 13:00 - 17:00

Englar alheimsins:

Leiksigur á stóra sviðinu
Englar alheimsins, leiksýning 

byggð á samnefndri sögu eftir 
Einar Má Guðmundsson, er 

nú sýnd í Þjóðleikhúsinu. Leikgerð er 
eftir Þorleif Örn Arnarsson og Símon 
Birgisson og er sá fyrrnefndi leikstjóri 
verksins.

Það er sjálfsagt ekkert einfalt að 
gera leikgerð eftir þessari víðfrægu 
sögu sem lesin hefur verið af hálfri 
þjóðinni hið minnsta, bókin var um 
tíma skyldulesning í grunnskólum og 
kvikmyndin sem gerð var eftir bókinni 
sló algerlega í gegn. Þeir leikhúsgestir 
sem bjuggust við að sjá kvikmyndina 
lifna við á sviðinu verður ekki að ósk 
sinni, hér er annar póll tekinn í hæðina.

 Atli Rafn Sigurðarson stendur á 
sviðinu allan tímann í hlutverki Páls. 
Hann vinnur hér mikinn leiksigur, 
áhorfendur hrífast með honum í maní-
unni og tekst honum meðal annars að 
virkja prúðbúna Þjóðleikhúsgesti með 
sér í einu atriðina.

 Atli Rafn hefur  oft á tíðum fengið 
lof fyrir frammistöðu sína, nægir hér 
að minnast á frammistöðu hans í kvik-
myndunum Mýrinni og Veðramótum 
en hér sýnir hann mikla hæfileika á 
stóra sviðinu.  Eggert Þorleifsson léttir 
sýninguna til muna, innkoma hans er 
hressandi og léttir alvarleikann sem 
ríkir á Kleppi.

Áhrifum veikindanna á fjölskylduna 
var einnig vel komið til skila, sú sorg og 
missir sem aðstandendur upplifa þegar 
andleg veikindi sem þessi banka uppá 
eru áþreifanleg í sýningunni. Tónlist 
Bítlanna undirstrikar stemmninguna á 
hverjum tíma og áhrifamikið lokatriði 

var punkturinn yfir i-ið. Vísanir eru 
fjölmargar og vel útfærðar, bæði í 
myndmáli og tónum.

Niðustaðan er: áhrifarík og kraft-
mikil sýning sem lætur engan ósnort-
inn. Hólmfríður Þórisdóttir

iNNiHaLD
70 g færeysk hörpuskel
1/2 fennel
1/4 búnt graslaukur, fínt saxaður
1/2 l appelsínusafi
100 g smjör
1 msk sítrónuolía
Salt

aðFerð
Hitið ofninn í 170° C. 
Kryddið hörpuskelina með salti, 
sítrónusafa og sítrónuolíu.
Setjið í eldfast mót og eldið í 
ofninum í 3 mínútur. 
Sjóðið appelsínusafann niður í 
hálfgert síróp og pískið smjörið 
saman við. 
Skerið fennel þunnt á mand-
ólíni og veltið upp úr smávegis 
sítrónuolíu og sítrónusafa. 
Berið fram volgt.

matur og lífSStíll
Uppskrift frá Sælkerafiski í Kópavogi:

LétteLduð hörpuskeL með 
fenneLsaLati og sítrusgLjáa

Hvað veiStu um bæinn þinn?
Kópavogsskóli heitir hann og er enn starfandi. Hann stendur við  
Digranesveg og þetta skólaár stunda 330 nemendur nám við skólann.  
Skólastjóri er Guðmundur Ó. ÁsmundssonSvar:

Ástandið á heimilinu verður sífellt rafmagnaðra eftir því sem veikindi Páls 
aukast.

atli Rafn Sigurðarson í hlutverki Páls

Vönduð vinnubrögð 
og persónuleg 
þjónusta.

Róbert. S. 866 9767
www.gardathjonustaislands.is

 

  PVC – Ál – Ál / Tré - Tré
Allar gerðir glugga og hurða

Gluggavinir.is  Hlíðasmári 11
Sími: 571-0888

PVC – Ál – Ál / Tré – Tré
Allar gerðir glugga og hurða

Gluggavinir.is - Hlíðarsmári 11 - Sími: 571-0888
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Allar gerðir glugga og hurða

Gluggavinir.is - Hlíðarsmári 11 - Sími: 571-0888



HREINT OG KLÁRT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Opið: Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þITT ER VaLIð
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.
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Nýjung í námsframboði:

Nýsköpunar- og listabraut við FÁ
Næstkomandi haust bætist 

enn við námsframboðið í 
Fjölbrautaskólanum við Ár-

múla, þá hefur göngu sína braut sem 
kallast Nýsköpunar- og listabraut. Þessi 
braut hefur verið í mótun síðastliðin 2 
ár af tveimur listakennurum við skól-
ann þeim Grétu Mjöll Bjarnadóttur 
og Þór Elís Pálssyni. Þau hafa tvívegis 
fengið styrk til verkefnisins og nú lítur 
afurðin dagsins ljós.

Gréta Mjöll og Þór Elís hafa haft að 
leiðarljósi hugmyndafræði nýsköpunar 
og að námið við þessa nýju braut verði  í 
takt við þarfir atvinnulífsins. Stefnt er að 

nemendur sem útskrifast af brautinni 
öðlist starfsmöguleika innan skapandi 
greina, enda var sameiginleg skýrsla 
mennta- og menningarmálaráðuneytis 
og iðnaðarráðuneytis m.a. höfð að 
leiðarljósi við þróun brautarinnar. 
Samfélagið er í stöðugum breytingum 
og hafa atvinnuvegir í nútíma þjóðfélagi 
þróast hratt á skömmum tíma ekki síst 
í störfum tengdum menningu og upp-
lifunariðnaði . Þessi nýja braut er fyrst 
og fremst að mæta nýjum þörfum at-
vinnulífsins og eftirspurn nemenda um 
fjölbreyttara nám. Hið klassíska fram-
haldsskólanám dugar ekki lengur til.

Tilurð brautarinnar er nýsköpun í 
sjálfu sér og hafa höfundar hennar leitast 
við að bjóða upp á ýmsar nýjungar bæði 
í uppsetningu og kennsluháttum. Leitað 
er þverfaglegra leiða og er aðferðum sem 
þekktar eru innan listkennslu beitt víðar 
í hinum ýmsu greinum sem kenndar 
verða við brautina. 

Nám á nýsköpunar- og listabraut 
er ætlað að veita nemendum góða og 
almenna undirstöðu í listum og ný-
sköpun og tengingu við ýmsa þætti 
samfélagsins. Námið er skipulagt sem 
fjögurra anna lista- og starfsnám sem 
lýkur með framhaldsskólaprófi en 
einnig hægt að taka viðbótarnám til 
stúdentsprófs.

Á fyrstu önn er almennt undirstöðu-
nám þar sem nemendur fá innsýn í 
helstu greinar lista og listasögu. Síðan 
velja þeir tiltekna línu, annaðhvort í 
listum, hönnun og nýsköpun eða kvik-
myndagerð.

Lista-, hönnunar- og nýsköpunarlína 
byggir á námi í myndlist og hönnun 
með áherslu á hagnýta nálgun með 
aðferðum og hugmyndafræði ný-
sköpunar. Sú nálgun gefur nemendum 
möguleika á starfstengingu við fyrir-
tæki og stofnanir á ýmsum sviðum 
lista, hönnunar og menningar. 

Á kvikmyndalínu fær nemandinn 
almenna innsýn inn í helstu faggreinar 
kvikmyndagerðar og að loknu brautar-
prófi verður hann fær um að starfa við 
kvikmyndagerð m.a.  sem aðstoðar-
maður í hinum ýmsu hlutverkum 
innan greinarinnar.

Nemendum gefst einnig kostur á að 
velja sér áfanga innan hvorrar línunar 
um sig. Áhersla er lögð á grunnþætti 
nýrrar námsskrár og þeir ofnir inn í 
námið og kennsluna. Með markvissri 
þjálfun verður nemandinn hæfari til 
nýsköpunar í samfélaginu og áttar sig 
á mikilvægi hugmyndafræði og hugs-
unarháttar frumkvöðulsins. Nám á 
Nýsköpunar- og listabraut er hagnýtt 
og mun nýtast nemandanum strax í 
atvinnulífinu hvort sem hann lýkur 
aðeins tveimur árum með framhalds-
skólaútskrift eða bætir við sig fleiri 
árum sér til styrkingar eða stúd-
entsprófs.  Nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu skólans www.fa.is

-Fréttatilkynning

Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Alltaf eitthvað 
nýtt og 

spennandi 
Stærðir 38-58

Belladonna á Facebook

Kópavogsdögum 
lýkur um helgina
Kópavogsdagar, menningarhá-

tíð Kópavogsbúa stendur nú 
sem hæst. Í dag, föstudag, 

verður Bocciakeppni milli Garða-
bæjar og Kópavogs þar sem bæjar-
fulltrúar og vanir bocciaspilarar reyna 
með sér. 

Um helgina verður haldið uppá 
20 ára afmæli Félagsmiðstöðvar-
innar Gjábakka í Salnum, og hátíð 
Félagsmiðstöðvanna verður haldið í 
kvöld í Kjarnanum í Kópavogsskóla 
svo eitthvað sé nefnt.

Meðfylgjandi myndir voru teknar í 
vikunni af uppákomum á Kópavogs-
dögum.

Vintage store- ný 
verslun í Hamraborg
Systurnar Jóhanna og Aníta 

Harðardætur opnuðu fataversl-
unina Vintage store í Hamra-

borg 7 í síðustu viku. Þær koma hvor 
úr sinni áttinni; Jóhanna er leikkona, 
ferðamálafræðingur og þriggja barna 
móðir og Aníta er lögreglukona,lík-
amsræktarþjálfari og tveggja barna 
móðir.

Vintage Store er nýjung á markað-
inum þar sem ásamt því að vera með 
second hand föt á hagstæðu verði, skó 
og fylgihluti þá taka þær einnig við 
vörum í umboðssölu fyrir almenn-
ing. Markmiðið er að bjóða upp á 
frábæra vöru á góðu verði og hefur 
verslunin fengið frábærar viðtökur 
að sögn eigenda.

Jóhanna og aníta taka vel á móti 
viðskiptavinum sínum í Hamra-
borginni.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 7.900.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars



ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75670FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75470FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60460FL

PAR 1 PAR 2

Listaverð:
135.900,-

1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
27.180,-

Listaverð:
189.900,-

1600 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
37.980,-

Listaverð:
179.900,-

1400 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
35.980,-

Listaverð:
145.900,-

1400 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
29.180,-

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð á PARINU:
329.800,-
Þú sparar: 65.960,-

ÞVOTTAVÉL
1400 snúninga · Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg þvottaker�
Íslensk notendahandbók

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn: 8 kg
Stafrænn framvinduskjár
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
363.800,-
Þú sparar: 72.760,-

ÞVOTTAVÉL
1600 snúninga · Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M 

LÁGMÚLA 8
SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-15

VAXTALAUSAR RAÐGREIÐSLUR
3.6% lántökugjald

ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

Listaverð:
149.900,-
Þú sparar:
29.980,-

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð:
197.900,-

1600 snúninga
Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
39.580,-

K
V

I
K

A

12 manna stell
5 þvottaker�
Turbo-þurrkun
Hljóðlát vél: 47db (re 1 pW)
Orkunýtni: A
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

UPPÞVOTTAVÉL FAVORIT 45010-W/M

TILBOÐSVERÐTILBOÐSVERÐTILBOÐSVERÐ ––– 95.920,-  STÁL
87.920,-  HVÍTTILBOÐSVERÐ –  116.720,-

TILBOÐSVERÐ –  151.920,-TILBOÐSVERÐ –  143.920,-

TILBOÐSVERÐ –

TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 263.840,- TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 291.040,-

TILBOÐSVERÐ –  119.920,-TILBOÐSVERÐ –  158.320,-

TILBOÐSVERÐ –  108.720,-

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI
LAVAMAT 75470 & LAVATHERM T76280

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 87680FL

LAVAMAT 87680FL & LAVATHERM T86280IC

12 manna stell
5 þvottaker�
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

89.990,-  STÁL
79.900,-  HVÍT

afsláttur af öllum
þvottavélum,  þurrkurum

og uppþvottavélum
NÝ TIÐ TÆKIFÆRIÐ MEÐAN ÞAÐ GEFST!

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

FRÁBÆRT PAR! FRÁBÆRT PAR!


