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Gullsmiðja Óla
20 ára

Í tilefni 20 ára afmælis Gullsmiðju Óla
verður veittur 20% afsláttur af öllum vörum
verslunarinnar frá 19. – 30. júní 2013.
Þar að auki fær fólk sem verslar tækifæri á
að auka afsláttinn enn frekar með því að 
kasta tening og getur þá fengið auka afslátt
af afsláttarverði.
1-2= 10% af afsláttarverði
3-4= 20% af afsláttarverði
5-6= 30% af afsláttarverði
 
Þannig að afslátturinn getur orðið allt að 44%.

Nú verður 
gullteningnum kastað.

Rannveig Guðmundsdóttir fv. félagsmálaráðherra og þingmaður Samfylkingar:

„Samfylkingarfólk þarf að 
hætta að búa til sökudólga“
- hefði sagt sig úr Samfylkingunni ef Jóhanna Sigurðardóttir hefði  
greitt atkvæði með ákærum fyrir Landsdómi.

Þetta kemur fram í máli Rannveigar 
Guðmundsdóttur fyrrverandi  ráð-
herra og þingmanns Samfylkingar-

innar, en Rannveig er í opnuviðtali í blaðinu 
í dag. „Við hefðum átt að kjósa fyrr þann for-

mann sem myndi leiða okkur í kosningum. 
Það kom líka oft illa út að ríkisstjórnin var að 
kynna ýmislegt og nýi formaðurinn hvergi 
nálægt“ segir hún. Í viðtalinu kemur enn-
fremur fram að Rannveig tók landsdóms-

málið mjög nærri sér ekki síst því að hennar 
flokkur stóð að ákærum.  „En ef Jóhanna 
Sigurðardóttir formaður og forsætisráðherra 
hefði ekki greitt atkvæði gegn ákærum hefði 
ég farið úr flokknum”.      Sjá viðtal á bls 8-10
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Kópavogsbúar dug-
legir að flokka sorp
Kópavogsbúum hefur gengið 

vel að tileinka sér að flokka 
sorp og minnka þannig það 

magn sem fer til urðunar. 
Um 21% af öllu sorpi sem fellur 

til í Kópavogi fer í bláu endur-
vinnslutunnuna en nú er nákvæm-
lega ár liðið frá því flokkun sorps 
hófst í öllu bæjarfélaginu. Kópavogur 
var fyrsta sveitarfélagið á höfuð-
borgarsvæðinu til að dreifa endur-
vinnslutunnum til allra bæjarbúa en 

markmiðið er að hvetja til endur-
vinnslu og draga úr úrgangi sem fer 
til urðunar. Það dregur úr mengun og 
sorphaugar, eða landfyllingar vegna 
þeirra, verða minni. Kostnaður við 
bláu tunnuna var innifalinn í sorp-
hirðugjöldum. 

Kópavogsbær hvetur bæjarbúa 
til að halda áfram á sömu braut í 
flokkun og bendir á grenndargáma 
sem taka við plastílátum í hverfum 
bæjarins. 

Líf að færast yfir byggingamarkaðinn í Kópavogi: 

Framkvæmdir 
hafnar við nýtt 28 
íbúða fjölbýlishús 
Bæjarstjóri tók fyrstu skóflustunguna 

Ármann Kr. Ólafsson bæjar-
stjóri tók í liðinni viku fyrstu 
skóflustunguna að byggingu 

nýs 28 íbúða fjölbýlishúss við Kópa-
vogstún 10 til 12. Byggingarfélagið Mót 
X fékk lóðinni úthlutað fyrr á árinu 
og er stefnt að því að húsið verði risið 
í árslok 2014. Íbúðirnar verða seldar á 
almennum markaði. 

Síðustu lóðunum á Kópavogstúni 
hefur nú verið úthlutað en þær voru 
mjög eftirsóttar. Eftirspurn eftir lóðum 
í Kópavogi hefur aukist jafnt og þétt 
að undanförnu og er gert ráð fyrir því 
að næsta úthlutun verði í vestanverðri 
Vatnsendahlíð, svokallaðri musteris-
hæð, innan skamms. 

Kópavogstún er vinsælt svæði. Þar 
er stutt í ýmsa afþreyingu og þjónustu, 
má þar nefna Sundlaug Kópavogs og 

menningarholtið þar sem eru Gerðar-
safn, Salurinn og Bókasafn Kópavogs. 

Beiðni um 
umsögn 
vegna nýrrar 
lyfjabúðar
Lyfjastofnun hefur borist umsókn frá 
lyfjarfræðingi um lyfsöluleyfi fyrir 
nýja lyfjabúð að Nýbýlavegi 4. Lyf-
jastofnun hefur lögum samkvæmt 
sent erindið til Kópavogsbæjar og 
óskað eftir umsögn sveitarfélagsins  
vegna umsóknarinnar.  Bæjarráð 
vísaði erindinu til bæjarlögmanns 
til umsagnar.

AA-samtökin í 
Dalbrekkuna
AA-samtökin í Kópavogi hafa nú 
gert samning við Kópavogsbæ um 
leigu á efri hæð hússins að Dal-
brekku 4. Samningurinn var undir-
ritaður nýverið af þeim Ármanni Kr. 
Ólafssyni bæjarstjóra og Sverri Steini 
Sverrissyni, fyrir hönd AA-samtak-
anna. Húsnæðið er nefnt Hvíta húsið 
en þar starfa tíu deildir samtakanna 
og eru fundnir haldnir reglulega.

Samtökin voru áður til húsa að 
Digranesvegi 12 en leigutíminn 
þar rann út í upphafi árs. Bæjarráð 
óskaði þá eftir því að samtökunum 
yrði boðin afnot af öðru húsnæði í 
eigu bæjarins og fyrir valinu varð 
Dalbrekka 4. Samtökin fluttu þar inn 
fyrr á árinu þótt samningurinn hafi 
fyrst verið undirritaður nú. Samn-
ingurinn er til næstu fjögurra ára.

Á annað þús-
und í vinnu 
Um 800 ungmenni,  átján ára og 
eldri munu starfa hjá Kópavogsbæ í 
sumar og um 900 börn og unglingar 
á aldrinum 14 til 17 ára hjá Vinnu-
skóla Kópavogs.  Samtals munu því 
á annað þúsund ungmenni starfa 
hjá bænum í sumar við margvísleg 
störf, aðallega þó við að fegrun og 
snyrtingu bæjarins.

Frumáætlun 
um gatnagerð
Á fundi framkvæmdaráðs var fyrir 
skömmu lögð fram frumáætlun 
fyrir gatnagerð við Leiðarenda og 
Vallaþing í Vatnsendahlíð . Áætlun 
um kostnað við að gera svæðið 
byggingarhæft er um kr. 160 millj-
ónir, án malbikunar. Verkáætlun 
gerir ráð fyrir að verkið verði unnið 
árin 2013 og 2014. Unnið verði fyrir 
allt að kr. 80 milljónum á árinu 2013. 
Fjármögnun gatnagerðarinnar verði 
með sölu lóða. Framkvæmdaráð 
lagði til við bæjarráð að heimilað 
verði opið útboð verksins. Bæjarráð 
frestaði afgreiðslu málsins um sinn.  

Stutt og laggott

Fulltrúar minnihlutans í Kópavogi: 

Vilja segja upp  
samningi við Smart-
bíla-ferðaþjónustu
Fulltrúar minnihlutans í Kópavogi 

þau Guðríður Arnardóttir (S), 
Ólafur Þór Gunnarsson (V) og 

Hjálmar Hjálmarsson (X) lögðu fram 
í bæjarráði á dögunum tillögu um 
að segja upp með lögbundnum upp-
sagnarfresti samningi Kópavogsbæjar 
við Smartbíla um akstursþjónustu fatl-
aðra í bænum. Tillagan er svohljóð-
andi:  

„Við undirrituð leggja til að samn-
ingi við Smartbíla um ferðaþjónustu í 
Kópavogi verði sagt upp á grundvelli 
6 mánaða uppsagnarákvæði.“

Guðríður Arnardóttir, Ólafur Þór 
Gunnarsson, Hjálmar Hjálmarsson.

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
(D), Rannveig Ásgeirsdóttir (Y) og 
Ómar Stefánsson (B) lögðu á móti fram 
eftirfarandi tillögu:

„Við leggjum til að tillögunni verði 
vísað til bæjarstjórnar og jafnframt er 
því beint til bæjarlögmanns að skrifleg 
greinargerð hans sem óskað hefur verið 
eftir liggi fyrir á þeim fundi.“

Ármann Kr. Ólafsson, Ómar Stefáns-
son, Rannveig Ásgeirsdóttir.

Forsaga málsins er að einn starfs-

maður Smartbíla, fyrirtækis sem séð 
hefur um ferðaþjónustu fatlaðra í 
Kópavogi og Mosfellsbæ var kærður 
fyrir kynferðisbrot og grunaður um 
að nauðga fatlaðri konu meðan hann 
starfaði fyrir ferðaþjónustu fatlaðra í 
Kópavogi. Bílstjóranum hefur þegar 
verið sagt upp. 

Tekist var á um það í bæjarrráði 
Kópavogs í hvað farveg málið ætti að 
fara. Guðríður Anrardóttir vill meina 
að greinargerð bæjarlögmanns og lög-
manns velferðarsviðs liggji fyrir en 
fulltrúar meirihlutans vilja hafa hana 
skriflega auk þess sem bæjarstjórn 
sem er fjölskipðra stjórnavald hafi 
síðasta orðið.  Guðríður benti á að 
á fundinum lægi  þegar fyrir skrifleg 
greinargerð.  

Fram kom hjá meirihluta bæjarráðs, 
að Bæjarlögmanni hafi verið falið að 
fara yfir afgreiðslu félagsmálaráðs og 
skoða lagalega stöðu bæjarins í þessu 
máli. 

Tillaga um að vísa afgreiðslu til-
lögunnar til bæjarstjórnar var síðan 
samþykkt með þremur samhljóða at-
kvæðum. Tveir bæjarfulltrúar sátu hjá.

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri tekur hér fyrstu skóflustunguna að nýja 
fjölbýlishúsinu við Kópavogstún 12-14. Forsvarsmenn Mót X fylgjast með.

Niðurstöður Rannsókna og greiningar  
um hagi og líðan ungs fólks í bænum: 

Forvarnastarf barna  
og unglinga skila 
góðum árangri
Niðurstöður Rannsókna og 

greinginar á rannsóknum 
um vímefnanotkun barna 

og unglinga í Kópavogi sýna góðan 
árangur í forvarnastarfi meðal þessa 
aldurshóps. Jón Sigfússon frá Rann-
sókn og greiningu kynnti niðurstöð-
urnar í Forvarna og frístundanefnd 
fyrir skömmu. Niðurstöðurnar 
gefa vísbendingu um að áherslan í 

forvarnastarfi þurfi í ríkari mæli að 
beinast að 16-18 ára aldurshópnum 
og þar eru lykilaðilar ungmennahúsið 
Molinn og Menntaskólinn í Kópa-
vogi. Ákveðið var að kalla þessa aðila 
á fund nefndarinnar í haust. Nánari 
kynning á niðurstöðum verður í 
boði í haust fyrir þá aðila sem vinna 
að málefnum barna- og unglinga í 
bænum. 

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og Guðrún Benediktsdóttir, formaður 
íbúasamtakanna Betri nónhæð.



SUNSCREEN

sólarvörn
Langvirk 

Besta sólvörnin í óháðum prófunum 

Proderm er byltingarkennd sólarvörn sem líkist ekki neinni annari sólarvörn. 
Þolir, sund, sjó og handklæðaþurrkun.
Myndar einstaka rakafyllta vörn í húðinni sem líkist varnarkerfi húðarinnar.
Heldur húðinni mjúkri og lagar húðþurrk fljótt, veitir hámarksvörn gegn 
húðskaða og húðöldrun. Engin fita eða glansáferð.  
Fyrir allar húðgerðir, börn og fullorðna. Meðmæli húðlækna.

Ekkert paraben, ilmefni eða nanótækni. www.proderm.is

þróuð fyrir viðkvæma 
norræna húð

Útsölustaðir: Apótek, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfnin.
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Landvernd afhendir Kópavogsbæ Bláfánann: 

Smábátahöfnin á félagssvæði
siglingafélagsins Ýmis hlýtur fánann
Landvernd afhenti fyrir skömmu 

Kópavogsbæ Bláfánann vegna 
hafnarinnar við Naustavör þar 

sem siglingafélagið Ýmir hefur sína 
nýju aðstöðu. Bláfáninn er alþjóðleg 
viðurkenning fyrir smábátahafnir og 
baðstrendur sem er veitt af alþjóð-
legum samtökum um umhverfis-
mennt, Foundation for Environmetal 
Education (FEE). Bláfánaverkefnið 
hófst árið 1985 í Frakklandi og hefur 
það breiðst út um allan heim á síðustu 
árum. Verkefnið hvetur yfirvöld til að 
stuðla að hreinu umhverfi, bættri um-
gengni og aukinni fræðslu og kynningu 
á haf- og strandsvæðum. 

Til að hljóta Bláfánann þarf í þessu 
tilviki, Kópavogsbær að standast kröfur 
um góða þjónustu og öryggisbúnað 

við höfnina ásamt því að veita upplýs-
ingar og fræðslu sem stuðla að bættri 
umgengni við hafið og verndun um-
hverfisins. Með þetta að leiðarljósi má 
vernda umhverfi hafnarinnar og alla 
þá þjónustu sem höfnin býður upp á 
íbúum og gestum til hagsbóta. 

Í ár munu sex aðrir staðir á Íslandi 
fá Bláfánann afhentan, það eru smá-
bátahafnirnar í Stykkishólmi, á Borg-
arfirði eystri og á Patreksfirði og bað-
strendurnar Bláa lónið, Ylströndin og 
Langisandur.

Kópavogur
6. TBL. 1. ÁrgaNgur 2013
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: 
amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. 
auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 
578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjórar: Hólmfríður Þórisdóttir, sími 699 
0450, netfang: holmfridur@vedurehf.is, Sigurður Þ Ragnarsson netfang: sigurdur@vedurehf.
is, Ljósmyndari: Þórir Snær Sigurðarson, sími 615 2049 og Þórður Ingi Bjarnason, sími 822 
0068. Blaðamenn: Linda Hrönn Þórisdóttir, Þórir Snær Sigurðarson. Veffang: fotspor.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 11.000 eintök. dreifing: Póstdreifing.

Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Í hugum margra kemur rót á hugann þegar komið er að sumarsólstöðum. 
Á morgun tekur daginn að stytta, sem betur fer mjög hægt til að byrja 
með eða í sekúnduvís á sólarhring en þegar mest verður um tæpar 8 

mínútur á sólarhring.
Öll eldumst við og í hvert skipti sem sumarsólstöður eru, minnir það okkur á 
hve tíminn ef fljótur að líða. Hringrásin heldur vissulega áfram en fyrir suma 
er tilhugsunin um styttri dag ekki gleðiefni.

Þó er það gleðiefni að hugsa til þess að þótt sumarsólstöðum sé náð, er besta 
veðrinu ekki náð. Sólin er nú á fullu við að hita upp sjóinn eftir veturinn og 
sjórinn safnar í sig varma (hita) til að skila til okkar þegar kaldara verður 
í veðri. Þannig eru hlýjustu mánuðurnir eftir, sumarfríin ennfremur hjá 
mörgum og gleðilegu sumarstundirnar.

Sumarsólstöður hér á landi urðu nákvæmlega kl. 2:58 liðna nótt, aðfararnótt 
21. júní. Sumir spyrja sig, hvernig geta sumarsólstöður verið um miðja nótt?  
Því er til að svara að klukkan 2:58 liðna nótt snéri Norðurpóllinn eins mikið 
að sólu og mögulegt er. Síðan í kjölfarið, eftir sumarsólstöður, færist norð-
urpóllinn frá sólinni og suðurpóllinn að sólinni.

Það er því um að gera að nýta vel þann bestu mánuði ársins sem framundan 
eru og skapa ánægjulegar minningar um gott sumar.

Hagstæða helgi 
Sigurður Þ. Ragnarsson, ritstjóri 

Sumarsólstöður í dag

Leiðari

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.

Spurningin í þessu blaði er:
Hvert er millinafn  
Ármanns Kr. Ólafsson bæjarstjóra?

Hvað veiStu um bæinn þinn?

Forvarna og frístundanefnd:

Hefur samþykkt starfs-  
og iðkendastyrki þetta ár 
Forvarna og frístundanefnd 

hefur gengið frá samþykktum 
sínum um styrki vegna þessa árs. 

Styrkirnir eru þó veittir með fyrirvara 
um samþykki Íþróttaráðs. Flokkað er 
í i) Almenn mál og ii) Iðkendasstyrki. 

Í flokknum Almenn mál voru um-
sóknir frá eftirtöldum samþykktar 
(upphæðir ekki tilgreindar í fundar-
gerð):

Stúdíó Sýrlands samþykkt
Bjargs vegna TST námskeiða sam-

þykkt
Ásta Arnar ehf.  vegna leiksmiðju 

fyrir börn og unglinga samþykkt
Skema- margmiðlunarnámskeið 

samþykkt
Meiriskólans-söngnámskeið sam-

þykkt
Vímulausrar æsku/Foreldrahús – 

sjálfsstyrkinganámskeið samþykkt
Í flokki Iiðkendastyrkja:
 Íþróttafélagið Glóð. Samþykkt að 

veita kr. 70.000 í styrk. 
Skátafélagið Kópar. Samþykkt að 

veita kr. 841.300 í styrk.
HSSK. Samþykkt að veita kr. 155.100 

í styrk.
KFUM og K.  Samþykkt að veita kr. 

70.000 í styrk.

Jafnréttis- og mannréttindaráð: 

Auglýst eftir tilnefningum  
og umsóknum um styrki
Jafnréttis- og mannréttindaráð 

auglýsir eftir tilnefningum vegna 
árlegrar jafnréttisviðurkenningar. 

Jafnframt auglýsir ráðið eftir um-
sóknum um styrki til einstakra verk-
efna sem hafa mannréttindi og jafnrétti 
að leiðarljósi. Frestur til að skila inn 
tilnefningum og umsóknum rennur 
út 1. september nk. 

Þetta verður í 12. sinn sem jafnréttis-

viðurkenning verður veitt á á vegum 
Jafnréttis- og mannréttindaráðs. Til 
greina koma allir þeir sem undanfarið 
ár hafa unnið að jafnréttis- og mann-
réttindamálum í Kópavogi. Mennta-
skólinn í Kópavogi hlaut viðurkenn-
inguna á síðasta ári. 

Varðandi styrki jafnréttis- og mann-
réttindaráðs þá verða þeir nú veittir í 
fyrsta sinn en heildarúthlutun er 400 þús-

und krónur. Verkefnin geta verið sam-
starfs- eða þróunarverkefni, námskeið, 
þróun námsefnis, útgáfa eða annað. 

Umsóknum og tilnefningum skal 
skila til jafnréttisráðgjafa Kópavogs-
bæjar, Ásu Arnfríðar Kristjánsdóttur, í 
gegnum netfang hennar: asakr@kopa-
vogur.is. Einnig er hægt að senda póst 
á jafnréttisráðgjafann, Fannborg 4, 200 
Kópavogur.

Áshildur Bragadóttir 
framkvæmdastjóri 
Markaðsstofu
Áshildur Bragadóttir 

hefur verið ráðin fram-
kvæmdastjóri Markaðsstofu 

Kópavogs. Markaðsstofan er nýr sam-
starfsvettvangur Kópavogsbæjar og 
fyrirtækja í bænum. Tilgangur mark-
aðsstofunnar er að efla atvinnuþróun 
og starfa að ferða- og markaðsmálum 
í Kópavogi í samvinnu við alla þá að-
ila sem vilja stuðla að uppbyggingu 
innan Kópavogs. 

Að sögn Áshildar mun hún í fyrstu 
einbeita sér að því að mynda góð 
tengsl við fyrirtækin og aðra hags-
munaaðila í Kópavogi. „Það er mark-
mið mitt að Markaðsstofa Kópavogs 
verði öflugur samstarfsvettvangur 
einstaklinga, fyrirtækja, samtaka, 
íþróttafélaga og menningarstofnana 
í bænum til að vinna að sameigin-
legum hagsmunamálum og styrkja 
ímynd Kópavogs sem miðstöð versl-
unar- og þjónustu. Ég er mjög spennt 
fyrir verkefnunum framundan og 
vona að markaðsstofu verði vel tekið 
af hagsmunaaðilum og bæjarbúum„. 

Áshildur Bragadóttir er með M. 
Sc. í viðskiptafræði og starfaði sem 
markaðsstjóri hjá Remake Electric 

áður en hún var ráðin til Markaðs-
stofu Kópavogs. Þar áður var hún 
deildarstjóri hjá Landsbankanum 
og sérfræðingur í markaðsmálum, 
en hún hefur einnig starfað hjá Há-
skóla Íslands, Apparat, Stígamótum 
og fjármálaráðuneytinu.

Áshildur Bragadóttir

Fulltrúi Landverndar afhendir hér Ármanni Kr. Ólafssyni bæjarstjóra Bláfánann.
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Jóa Fel þarf vart að kynna. Hann 
hefur verið framarlega í sinni fag-
grein, lagt á borð þjóðarinnar ýmsar 
nýjungar og þeir eru margir sem 
hafa gluggað í matreiðslubækur Jóa.
Jói Fel verður yfirheyrður í þetta 
sinn.
Fullt nafn?
Jóhannes Felixson
Fæðingardagur og ár?
9. janúar ´67
Starf?
Bakarameistari
Grunnskóli?
Var allan tímann í Álftamýrarskóla.
Foreldrar?
Foreldrar mínir eru Felix Rúnar Heiðar 
Jóhannesson. Hann kemur vestur úr 
djúpum og móðir mín Guðrún Stefáns-
dóttir, er ættuð úr Kjósinni en uppalin 
í Hlíðunum.
Systkini og hvar ert þú í röðinni?
Við erum fimm systkinin. Elst er Björk 
svo kemur Stefán vélstjóri, þá kem ég, 
þar á eftir Rúnar bakari og í restina er 
Arnþrúður María lögreglukona.
Maki?
Konan mín heitir Unnur Helga 
Gunnarsdóttir og starfar við hlið mér 
í bakaríinu.
Börnin?
Þau eru samtals fjögur, Rebekka Rún 
19 ára og Jóhannes Felix að verða 13 
ára. Svo eru tveir fóstursynir þeir Ágúst 
21 árs og Tómas 19 ára.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Kokkur eða bakari en valdi frekar bak-
arann því það er betri vinnutími þar.
Í hvað hverfi býrðu og er gott að búa 
í Kópavogi?
Ég bý í Smáranum í Kópavogi sem er 
orðin miðpunkturinn á stór-Reykja-
víkursvæðinu.
Stærsti sigurinn?
Minn stærsti sigur var þegar ég opn-
aði mitt fyrsta bakarí fyrir næstum 16 

árum, því það höfðu ekki margir trú á 
mér nema mamma og pabbi.
Mesta axarskaftið?
Mesta axarskaftið mitt er sennilega að 
hafa hætt í markinu hjá Fram á sínum 
tíma, annars hefði ég orðið atvinnu-
maður í fótbolta hjá stóru liði úti í 
heimi (þetta finnst mér allavega!!)
Helstu áhugamál?
Auðvitað vinnan mín, matur og allt um 
mat, stunda æfingar,veiðiskapur, mála 
myndir og svo margt fleira.
Stundarðu líkamrækt og þá hvers 
konar?
Ég hef stundað líkamsrækt í næstum 
30 ár, mæti í ræktina og tek hrikalega á 
því. Mjög einfalt og árangursríkt, enda 
lít ég alveg eins út núna og þegar ég 
var tvítugur!
Ertu tilfinninganæmur eða róman-
tískur?
Nei. Ég er bara svona venjulegur karl 
durgur. Þarf að láta minna mig á 
allskyns hluti alla daga og fleira þess 
háttar.
Hver er þinn helsti kostur?
Að vera ég sjálfur og standa undir því, 
enda mikið um að vera í kringum mig.
En galli?
Að ég fer oft langt framúr mér og stend 
þá ekki undir sjálfum mér.
Kanntu á saumavél?
Ég hef aldrei notað saumavél þannig 
að ég veit ekki hvort ég kann á hana.
Ertu með bíladellu?
Já ég er með mikla bíladellu, en kann 
ekki neitt að gera við bíla og eiginlega 
þoli það ekki. Ég vil helst eiga stóra 
ameríska bíla.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Að rúnta um Vestfirðina enda einn 
fallegasti hluti landsins.
Eftirminnilegur staður?
Þegar ég keyrði niður á Rauðasand fyrir 
vestan og fékk mér þar kaffi og með því.
Hver eldar að jafnaði heima?
Ég elda í flestum tilfellum enda er 

ég fremur frekur á hvernig gera eigi 
hlutina!!
Notarðu brauðvél heima?
Nei enda á ég ágætis bakarí og fram-
leiði nokkur hundruð brauð á dag.
Hvort er betra að nota pressuger eða 
þurrger?
Best er að baka úr pressugeri, en það 
er í góðu lagi að nota þurrger bara ekki 
eins kraftmikið og pressugerið.
Sumir segja að menn fitni ef þeir 
borði brauð:
Það er eitthvert mesta rugl sem ég 
veit um sem einhver aumingi fann 
upp, brauð er einn besti kolvetnisgjafi 
sem til er með mikið af trefjum og 
vítamínum sem eru mjög nauðsyn-
leg fyrir líkamann. Málið er að það 
er alveg sama hvað við borðum, við 
fitnum á því að borða meira heldur en 
við brennum. Þeir sem skella skuldinni 
á brauð vita ekki um hvað verið er að 
tala, gefur augaleið.
Hvers vegna eru Íslendingar svona 
hrifnir af matreiðslubókum?
Íslendingar eru mjög hrifnir af mat-
reiðslubókum vegna þess að allir elda 
og hafa mikinn áhuga á því að elda 
góðan mat. Við erum fróðleiksfús og 
viljum fá og sjá nýjungar hverju sinni.
Ferðu oft út að borða?
Ég fer ekki oft út að borða en það er 
eitt af því besta sem ég geri, að láta elda 
ofaní mig og þjóna mér til borðs.
Uppáhalds tónlistarmaður eða tónlist?
Þegar kemur að tónlist er ég eins og 
svart og hvítt. Ég hlusta mjög mikið á 
þungarokk og hef alltaf gert. Svo finnst 
mér íslensk tónlist algjört æði t.d Villi 
Vill, Bó Hall og Bubbi.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist?
Þá er best að horfa á sjónvarpið og þá 
helst gamla góða bíómynd.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Þegar ég er ekki í góðu skapi er ég eins 
og api, sest uppí tré (sófa) og horfi útí 
loftið (eða á sjónvarpið).

Jói Fel matgæðingur:

„Nei ég á ekki brauðvél heima – en ég á bakarí“

Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

fotspor.is

jói Fel er mikill veiðimaður. Hér nýbúinn að landa þessum myndarlega hæng.

jói Fel ásamt eiginkonunni Unni Helgu og syninum jóhannesi Felix við fossinn 
Dynjandi við Arnarfjörð.



ÍS
LE

N
SK

A 
/S

IA
.I

S
/N

AT
 5

66
79

 1
0/

11

NÁTTÚRULEGA



8 21.  júní  2013

Rannveig Guðmundsdóttur fv. félagsmálaráðherra í opnuviðtali

„Hefði gengið úr flokknum ef 
Jóhanna hefði greitt atkvæði 
með ákærum fyrir Landsdómi“
segir Rannveig Guðmundsdóttir fv. félagsmálaráðherra.  
Hún var fyrsti þingmaðurinn úr Kópavogi sem varð ráðherra.

Viðtal: Sigurður Þ. Ragnarsson

Hún er brosmild, hefur jákvæða 
útgeislun en hefur í lífsstarfi 
sínu haft mikil áhrif og þurft 

á stundum að taka erfiðar ákvarðanir. 
Hún hefur verið virk í pólitík til fjölda 
ára, setið í sveitarstjórnum, verið fé-
lagsmálaráðherra og alþingismaður 
til næstum tuttugu ára og sinnt fjöl-
mörgum áhrifastöðum þess á milli. 
Við erum að tala um Rannveigu Guð-
mundsdóttur sem settist á þing fyrir 
Alþýðuflokkinn 1989 og varð síðar 
ráðherra 1994. Blaðamaður ákvað að 
leita í brunn Rannveigar og spjalla við 
þessa reynslumiklu stjórnmálakonu 
um lífið og stjórnmálin og hvernig 
henni lítist á stjórnarmálastandið eins 
og landslagið er nú. 

En við byrjum á upphafinu, æskunni 
og fjölskyldunni.

Beinlínis gaman að alast 
upp á Ísafirði
-Rannveig ólst upp á Ísafirði, milli 
hárra fjalla og fyrir öll jarðgöng. 
Einangrunin oft mikil og stundum 
ófært dögum saman. Hvernig minnist 
hún þess að alast upp á Ísafirði með 
öll þessi hrikalegu fjöll í kring og á 
stundum váleg veður, stundum jafnvel 
dögum saman?

„Það var bara eðlilegt að búa milli 
þessara háu fjalla, maður þekkti ekki 
annað. En það ríkti alltaf mikil gleði í 
bænum þegar fyrstu sólargeislar skriðu 
yfir fjallið og náðu niður á eyrina í 
kringum 25. janúar. Þá var sólarkaffi 
og pönnukökulykt í hverju húsi” segir 
þessi brosmilda kona. Rannveig er 
fædd á Ísafirði 15. september 1940. 
Foreldrar hennar voru þau hjónin 
Guðmundur Kristján Guðmundsson 
fæddur 15. ágúst 1897 og kona hans 
Sigurjóna Guðmundína Jónasdóttir 
fædd 14. janúar 1903.    

„Ísafjörður æsku minnar var yndis-
legur staður. Allir þekktu alla. Mikið 
jafnræði var með börnunum í skól-
anum. Þau voru jú flest börn verkafólks 
og sjómanna. Við höfðum afbragðs 
góða kennara, tónlist og leiklist var 
sjálfsögð iðja. Íþróttahús og sundlaug 
voru komin í gagnið þegar ég var 5 
ára og við fengum íþrótta eða sund-
kennslu á hverjum degi sem hluta 
af skólagöngu” segir Rannveig stolt 
sem nánast í sömu hendingu minnist 
á Hjálpræðisherinn á staðnum.  „Já 
Hjálpræðisherinn var mjög virkur á 
Ísafirði og það var jafnlöng biðröð 
barna fyrir utan hjá hernum á sunnu-
dagsmorgnum og fyrir utan þrjúbíó 
seinna um daginn. Ísfirðingar ræða oft 
um þá jákvæðu mótun sem við urðum 
fyrir í æskulýðsstarfi Hjálpræðis-
hersins.” Hún segir að það hafi bein-
línis verið gaman að alast upp á Ísafirði. 
Unga fólkið fékk þar mikil tækifæri til 

samveru. „Við getum nefnt eftirmið-
dagsdans á sunnudögum, venjuleg böll 
og svokallaðar rekstrarsjónir í skól-
anum. En börn á Ísafirði kynntust líka 
alvarleika lífsins. Það féll alltaf skuggi 
yfir öll heimili þegar sjóskaðar voru og 
bara ef veðrabrigði urðu snögglega að 
vetri til, urðum við krakkarnir óróleg 
og fundum andrúmsloft heimilanna 
einhvernveginn hljóðna og dofna.” 
segir hún alvarleg í bragði. 

Gaman að hafa upplifað 
síldarsumar á Siglufirði
Pabbi Rannveigar var sjómaður, 
snemma stýrimaður og lengst af skip-
stjóri á Samvinnubátunum á Ísafirði 
sem svo voru nefndir. „Samvinnufé-
lagið lét byggja 7 vélbáta í lok þriðja 
áratugar síðustu aldar og varð með 
því stærsta útgerðarfélag Ísafjarðar. 
Venjulegir fjölskyldumenn urðu aðilar 
að samvinnufélaginu og lögðu sitt af 
mörkum þannig að Ísafjörður bjargaði 
sér betur gegnum kreppuna en margir 
aðrir staðir þar sem fólk flosnaði upp 
og fluttist suður.” 

Rannveig er næst yngst níu systk-
ina og eru þrjú þeirra þegar látin. 
„Mamma var húsmóðir hún fæddi 9 
börn en átta þeirra uxu úr grasi. Hún 
vann ekki utan heimilisins ef frá er talið 
að konurnar í bænum fóru gjarnan á 
síld til Siglufjarðar. Ég fór með henni 
eitt sumar þegar ég var á áttunda ári 
ásamt bróður mínum 4ra ára og var 
barnfóstran hans. Mér finnst gaman 
að hafa upplifað síldarsumar á Siglu-
firði” segir hún og brosir breitt. „Það 
var mikið ævintýri”. 

Missir móður sína á 14. ári
Foreldrar Rannveigar féllu snemma 
frá og þá kom það í hlut systra Rann-
veigar að taka við heimilinu.  „Mamma 
féll frá þegar ég var að verða 14 ára og 
pabbi lést 7 árum seinna. Þá var mikils 
virði að eiga þennan stóra systkinahóp 
að. Helga systir, aðeins 17 ára, tók við 
heimilinu og sá um það fyrstu þrjú árin 
en síðan flutti Hulda systir með sína 
fjölskyldu inn á æskuheimilið sitt. Í 
skjóli hennar eignaðist ég Sigurjónu, 
frumburðinn, þá 18 ára gömul. Það 
er svolítið gaman að segja frá því að 
Sverrir maðurinn minn er elstur 9 
systkina og aldursmunur elsta systk-
inis míns og yngsta hans eru 37 ár. Það 
hefur því alltaf verið breiður hópur 
sem hefur hist í stórfjölskylduboðum 
á okkar heimili.”

Skólasystkinin urðu skotin
-Já og talandi um eiginmanninn. Hver 
er hann og hvar eða hvert náðir þú í 
hann?

„Maðurinn minn heitir Sverrir Jóns-
son. Við vorum skólasystkin á Ísafirði í 

gegnum barna- og gagnfræðaskóla svo 
við vissum alltaf af hvort öðru frá unga 
aldri. Við vorum samt ekki í sama vina-
hópi því hann er ári eldri. Síðan urðum 
við „skotin” eins og gengur og svo var 
bara ekki aftur snúið” segir Rannveig 
og brosir breitt við þessa upprifjun. 

Foreldrar Sverris voru Sigríður Jó-
hannesdóttir ættuð úr Dýrafirði og 
Arnarfirði og faðir hans Jón H. Guð-
mundsson kennari og skólastjóri sonur 
Guðmundar Einarssonar refaskyttu en 
þau hjónin komu vestur úr Borgarfirði. 

„Við Sverrir eignuðumst síðan eins 
og ég nefndi Sigurjónu fyrir vestan, 
þegar við vorum 18 og 19 ára en vorum 
ekkert að vesenast með að ná okkur í 
forsetabréf eins og þá þurfti svo við 
giftum okkur um leið og ég var orðin 
tvítug og öðlaðist minn giftingarrétt.” 

Rannveig er ættuð í báða leggi úr 
Sléttuhreppi, en sumir kalla allan 
Sléttuhrepp, Hornstrandir sem Rann-
veig segir að sé alls ekki rétt. „Mamma 
var frá Sléttu í Sléttuhreppi og  pabbi 
frá Stakkadal í Aðalvík í Sléttuhreppi“. 
Sléttuhreppur fór í eyði 1953 og var 
síðan sameinaður Ísafjarðarkaupstað 
1995.

Hleypti heimdraganum
Eftir Landspróf byrjaði Rannveig að 
vinna hjá Pósti og síma á Ísafirði og 
vann þar í tæp 5 ár. Síðan kom að því 
að þau hjónin hleyptu heimdraganum. 

„Jú við hjónin fórum saman suður 
til Reykjavíkur veturinn ´62 til ‘63 
þar sem ég vann á dagblaðinu Vísi en 
Sverrir settist í fyrstu undirbúnings-
deild að tækniskóla sem starfrækt 
var á vegum Vélskólans í Reykjavík. 
Haustið á eftir fórum við til Noregs þar 
sem hann var við nám í tækniskóla í 
Osló í þrjú ár. Þar vann ég á straustofu 
hjá undirfataframleiðslu og man eftir 
mér að strauja kvenundirbuxur með 
skálmum svo síðum að brókin náði yfir 
allt strauborðið” segir hún og hlær við. 

„En síðan fluttum við til Lilleström 
ekki svo mjög langt frá Osló þar sem 
við fengum einsherbergisíbúð sem við 
enduðum á að vera með tvö börn í og 
sá flutningur batt endi á strauvinnuna 
því Lilleström var annað sveitarfélag 
og ég missti leikskólaplássið. 

Seinna vorum við svo önnur þrjú 
ár í Osló og þá var ég dagmamma og 
náði mér jafnframt í menntun í tölvu-
fræðum og forritun með námskeiðum 
sem ég sótti þar og eftir heimkomu.” 
Rannveig starfaði eftir að heim var 
komið við ýmis skrifstofu og verslunar-
störf m.a. sem starfsmaður tölvudeildar 
Loftleiða 1972-1976.

Þrjú urðu börnin
Þau Rannveig og Sverrir eiga saman 
þrjú börn og komu þau með nokkuð 

löngu árabili. Segðu mér aðeins frá 
þeim. 

„Já það eru 6 ár á mill Sigurjónu og 
Eyjólfs Orra þeim í miðjunni en svo 
liðu 11 ár þar til Jón Einar fæddist. 
Við Jóna (Sigurjóna) vorum eins og 
tvær mömmur fyrir Jón Einar sem var 
frábært þegar ég datt í pólitíkina með 
sínum óreglulega vinnutíma.  Sigur-
jóna og Kristján búa núna í Garða-
bænum og hún fór í MBA nám í HÍ 
þegar þau komu heim og vinnur hjá 
Meet in Reykjavík en Kristján er að 
kenna við söngskóla Demetz. Eyjólfur 
Orri er flugvirki og vinnur hjá Flug-
málastjórn en konan hans Geirný Sig-
urðardóttir starfar hjá Barnahúsi. Þau 
hafa byggt sér hús upp í Vatnsenda. Jón 
Einar starfar hjá utanríkisráðuneytinu 
og er að ljúka námi í viðskiptafræði 
en sambýliskona hans er Rannveig 
Gunnlaugsdóttir sjúkraþjálfari hjá 
Gigtarfélaginu. Þau búa í Reykjavík” 
Barnabörn Rannveigar og Sverris eru 
sex: Sverrir, Andri Geir, Víkingur, Sig-
urjón, Rannveig og Rakel. „Svo hefur 
lítil langömmustelpa Harpa Rut bæst 
í hópinn.” segir mamman, amman og 
langamman stolt.

Og öll komu þau aftur
„Bæði Sigurjóna og Eyjólfur Orri 
bjuggu erlendis fyrstu 10 árin eftir að 
elstu drengirnir þeirra fæddust þannig 
að meðan drengirnir voru litlir vorum 
við amma og afi að elta þau út um allan 
heim. Jónubörn bjuggu á Ítalíu en 
Eyjólfur Orri bjó í Kanada, Svíþjóð og 
Indónesíu á þessum árum” segir Rann-
veig. Auðvitað langaði okkur að hafa 
börnin og ömmubörnin nær, en þetta 
er líf margra í dag þegar heimurinn 
er allur orðinn einn vinnumarkaður” 
segir Rannveig. „Það var auðveldast 

að heimsækja Orra í Svíþjóð, en það 
er mjög mikilvægt að koma á heimili 
barna sinna hvar sem þau eru til að 
geta séð þau fyrir sér í þeirra umhverfi. 
Yndislegt var að fá Eyjólf Orra og hans 
fjölskyldu heim og að þau settust að 
í Hrauntungunni svo börnin gátu 
valsað á milli. Börnin hennar Jónu 
komu mikið til okkar til dvalar og 
barnabörnin urðu miklir vinir. Við 
fórum oft til Ítalíu og þau voru dugleg 
að koma heim til okkar svo sambandið 
við öll börnin og barnabörnin er mjög 
náið. Nú og svo eigum við von á nýju 
barnabarni hjá Jóni Einari í haust 
og hlökkum mikið til. Öll börnin og 
barnabörnin búa núna á Íslandi og við 
hefðum aldrei þorað að vona að það 
gerðist.”

Það þótti aldrei neinn  
einn öðrum fínni
-Var mikið rætt um pólitík á þínu eigin 
heimili eða á uppvaxtarheimilinu? 

„Nei mjög lítið. En það var fylgst 
mikið með og pólitískir fundir voru 
sendir út á stuttbylgju fyrir kosningar 
og hlustað á öllum heimilum. Við 
systkinin ólumst upp við kröfur um 
að standa sig vel í því sem maður tekur 
að sér og var innprentuð réttsýni og 
sanngirni. Það var aldrei farið í manna-
mun á okkar heimili og einn þótti ekki 
öðrum fínni” segir Rannveig og leggur 
áherslu á orð sín. Hún segist hafa fengið 
gott veganesti úr heimahúsum sem hún 
segist hafa búið að um ævina. „Jafn-
aðarmenn höfðu sett svip sinn á þann 
Ísafjörð sem ég óx upp í.” Hún tekur 
sem dæmi að skólasystkinin hafi búið 
til „alvöru” kosningar í bekknum þegar 
hún var í gaggó og strax þá minnist hún 
þess að hafa kosið Alþýðuflokkinn í 
svoleiðis leik. „Nú svo giftist ég inn í 
mjög pólitíska fjölskyldu og verð jafn-
framt fyrir miklum pólitískum áhrifum 
á árunum í Noregi þar sem jafnaðar-
menn stýrðu og gamli Gerhardsen var 
forsætisráðherra.”
-Þú varst 38 ára þegar þú sest í bæj-
arstjórn Kópavogs með ungt barn? 
Hvað réði því að þú lagðir fyrir þig 
pólitíkina? 

„Ég ákvað að vera heimavinnandi 
um tíma með lítið barn, strák í barna-
skóla og stelpu í menntaskóla svo ég 
sagði upp starfi mínu í tölvudeild 

„Ísafjörður æsku minnar 
var yndislegur staður. 
Allir þekktu alla. Mikið 
jafnræði var með börn-
unum í skólanum. Þau 
voru jú flest börn verka-
fólks og sjómanna.

Á norðurlandadegi EXPO í japan. Rannveig forseti nLR stýrir fundi um sam-
einingu fjölskyldu og atvinnulífs. japanir vildu læra um norræna módelið.
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Loftleiða þegar ég fór í barnsburðar-
leyfi. Þegar ég var svo beðin að taka 
þátt í prófkjöri fannst mér það fjar-
stæða en svo fannst mér að ég hefði 
tíma fyrir svona nokkuð úr því ég væri 
heimavinnandi. Fyrir mig var þetta því 
jafnréttisaðgerð fyrst og fremst. Þó ég 
yrði valin í annað sætið, sem ég sóttist 
eftir, taldi ég engar líkur á að ég færi 
inn í bæjarstjórn því flokkurinn hafði 
bara átt einn bæjarfulltrúa. En sætið 
vannst og kosningarnar skiluðu tveim 
sætum og ég var allt í einu komin í bæj-
arstjórn og í meirihluta. Þetta var 1978 
þegar bæði voru sveitarstjórnarkosn-
ingar og þingkosningar sama vorið 
og mikil uppsveifla varð hjá vinstri 
flokkunum í báðum kosningum. Þegar 
niðursveiflan kom í næstu kosningum 
á eftir átti sætið að tapast og ég mat það 
því mikils að vera kosin í bæjarstjórn 
áfram þar sem ég starfaði í tæp þrjú 
kjörtímabil þar til ég fór sem aðstoðar-
maður til Jóhönnu Sigurðardóttur þá 
félagsmálaráðherra”.
-Kópavogur er bær sem ekki á sér eins 
langa sögu eins og hin stærstu sveitar-
félögin, Reykjavík, Hafnarfjörður og 
Akureyri. Voru þetta miklir umbrota-
tímar í pólitíkinni í Kópavogi?

„Kópavogur hefur alltaf verið 
rammpólitískur bær. Fær kaupstaðar-
réttindi 1955 og merkilegt hvað kosn-
ingar voru oft öðruvísi hérnamegin 
við lækinn miðað við að Kópavogur 
er sama vinnusvæði og Reykjavík. 
Bærinn hafði vaxið hratt og mikil átök 
alltaf í pólitíkinni. Götur vanbúnar og 
þær þurfti að endurbyggja frá grunni 
ekki dugði að smyrja yfir þær slitlagi. 
Ríótríó söng um malbikaða spottann 
í Kópavogi” nefnir hún sem dæmi um 
ástandið eins og það var. „Þegar ég fer 
í meirihluta 1978 tekur nýr meirihluti 
Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og 
Framsóknarflokks við af meirihluta 
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 
og hér verða alveg nýjar áherslur í bæj-
armálunum” segir Rannveig einbeitt. 
„Ég var mjög upptekin að því að góð 
fjölskyldupólitík væri undirstaða þess 
að fjölskyldan öll gæti átt blómlegt líf 
og að fjölskyldustefna væri forsenda 
jafnréttis. Ég er þeirrar skoðunar enn 
þann dag í dag. Ég einhenti mér því 
í félagsmálin í Kópavogi og þau áttu 
hug minn allan. Ég tók samt að mér að 
vera ennfremur forseti bæjarstjórnar í 
nokkur ár og síðasta árið mitt var ég 
formaður bæjarráðs en sú staða hafði 
verið karlsetin fram að því. Þetta var 
farsæll og samhentur meirihluti og í 
tíð hans fékk Kópavogur viðurnefnið 
„félagsmálabærinn”. Löngu áður hafði 
hann viðurnefnið barnabærinn þegar 
nær jafnmörg börn hófu skólavist í 
Kópavogi og Reykjavík sjálfri. En þó fé-
lagsmálin hafi átt hug minn í Kópavogi 
var ég líka fulltrúi í stjórn Sparisjóðs 
Kópavogs og í launanefnd sveitarfélaga 
og öll þessi verkefni áttu eftir að nýtast 
vel á Alþingi seinna.” segir Rannveig. 
Við sjáum glöggt á þessu að Rannveig 
hleypur ekki undan verkefnunum 
þegar taka þarf til hendinni. 

Kjartan kom ítrekað  
í heimsókn
-En hvað varð til þess að þú fluttir þig 
yfir í landsmálin? 

„Ég vann strax mikið í innra starfi 
flokksins og við konurnar vorum með 
virka kvennahreyfingu, Samband Al-
þýðuflokkskvenna sem vann stefnu-

skrár í málefnum barna, kvenna og 
fjölskyldu. Það var merkilegur félags-
skapur sem átti svipuð baráttumál og 
Kvennalistinn kom fram með seinna. 
Og staða flokksins í Kópavogi efldist 
því í kosningunum 1986 og við fengum 
þrjá bæjarfulltrúa kjörna. Það er svo 
árið 1983 að formaður flokksins, 
Kjartan Jóhannsson kemur til mín og 
vildi fá mig í framboð. En í það var ég 
ófáanleg. Ég hafði barist fyrir endur-
kjöri ári áður og það hvarflaði ekki að 
mér að hlaupa frá því” segir Rannveig 
og bætir við að hún hafi ekki haft neinn 
sérstakan áhuga á Alþingi heldur vildi 
sinna því sem hún var kosin til. 

„Það var svo fjórum árum seinna að 
Kjartan kom aftur í heimsókn og nú 
átti hann von á auknu gengi flokksins 
í kosningum. Hann og Karl Steinar 
í Keflavík voru þingmenn flokksins 
og bæði konurnar og Kópavogur sem 
var orðinn stærsta bæjarfélagið í kjör-
dæminu sóttu á um sæti ofarlega á lista. 
Hann sá í mér lausn á þessu. Enn vildi 
ég vera áfram í Kópavogi en hann var 
klókur og sendi á mig stjórn kvenna-
sambandsins. Það fór því svo fyrir 
rest að ég fór í prófkjör og vann þriðja 
sætið. Það var mikil dramatik fyrir þær 
kosningar því Borgaraflokkur Alberts 
Guðmundssonar varð til mánuði fyrir 
kosningar og breytti öllu pólitísku 
landslagi í kjördæminu. Kjartan hætti 
síðan á þingi tveimur árum seinna ég 
var þá aðstoðarmaður Jóhönnu en það 
kom í minn hlut að taka við sæti Kjart-
ans á þingi.” segir Rannveig sem bendir 
á að aðdragandinn að landsmálapóli-
tíkinni hafi því verið nokkuð langur.

Landsmálapólitíkin ekki 
með rétta ásýnd
-Oft finnst manni landsmálin vera eitt 
allhverjar argaþras og mál ýmist stopp 
eða afgreidd á færibandi. Hvernig 
starf er þetta eiginilega?

„Ég var heilluð af bæjarmálunum. 
Þau standa manni svo nærri og maður 
sér baráttumál verða að veruleika strax. 
Við vorum til dæmis fyrst til að bjóða 
börnum lengri viðveru í skólum með 
svonefndum athvörfum en áður komu 

upp vandamál hjá foreldrum þegar 
leikskóla lauk og stuttur skólatími tók 
við. Ég man hvað ég var stolt þegar ég 
stóð í röð með mitt barn og móðir fyrir 
framan mig talaði um hvað þetta væri 
frábært. Systir hennar væri að byrja 
með barn í skóla og það væri ekkert 
svona í boði í Reykjavík. Af hverju 
ætli þetta sé í boði bara hér sagði hún 
undrandi” segir Rannveig og bendir 
í þessu sambandi á tengingu flokka 
og málefna. „Svona tengir fólk illa 
hagsmunamál og stefnumið flokka. 
Við opnuðum marga leikskóla og 
keyptum einingahús til að gera þetta 
hraðar. Hér var starfræktur verndaður 
vinnustaður með alvöru verkefnum. 
Við opnuðum skammtímavist fyrir 
fatlaða og byggðum félagslegt húsnæði 
og sérstakar öldrunaríbúðir með ólíku 
búsetuformi. Hér var gott mannlíf og 
bærinn óx og dafnaði” segir hún og 
bendir á að ekkert af þessu gerist af 
sjálfu sér, það þarf  fólkið til. „Á Al-
þingi er miklu lengra frá ákvörðunum 
til framkvæmda. Fyrsta þingmálið sem 
ég fékk samþykkt var að unglingar 
fengju fræðslu í fjármálaumsýslu í 
skólanum. Allir þingmenn voru sam-
mála um þetta góða mál og hvað það 
væri brýnt enda mörg ungmenni orðið 
gjaldþrota misserin á undan. Þetta 
góða mál komst aldrei til framkvæmda 
þrátt fyrir eftirgangsmuni”. 
-En þetta eilífa argaþras sem þjóðin 
virðist vera orðin yfir sig þreytt á? 

„Samvinna á þingi er miklu betri 
en ásýndin segir til um. Það var gott 
samstarf í nefndunum og þó menn 
tækjust harkalega á í stórpólitískum 
málum var oftast sameinast um góð 
þingmál. Ég var í utanríkismálanefnd 
þegar EES samningurinn var þar til 
meðferðar og þar var á köflum hrika-
legt að vera og umræðan ómálefnaleg. 
Sennilega starfaði ég á einhverjum tíma 
í öllum nefndum þingsins nema ég var 
aldrei í fjárlaganefnd.” Rannveig bendir 
á annan þátt sem brenglar nokkuð 
ásýnd þingsins. „Auðvitað er gífurleg 
samkeppni um athygli og menn hafa 
hátt til að sýna að þeir eru að láta til 
sín taka. Og þá komast þeir í fjölmiðla.” 

Þá hefði ég farið úr 
flokknum
-Hér virtist á ákveðnu árabili allt vera 
á góðri siglingu – bankarnir sýndu 
methagnað – svo mikinn að sumum 
fannst ekki eðlilegt. Þegar þú horfir á 
þetta úr fjarlægð og þú varst jú hætt á 
þingi þegar ósköpin dynja yfir, hvernig 
tilfinningu hafðir þú fyrir þessum 
mikla vexti bankakerfisins og hagkerf-
isins? Kom bankahrunið þér á óvart?

„Ég hafði verið valin formaður 
framkvæmdastjórnar flokksins vorið 
2007 þegar ég er að hætta á þingi. Sem 
slík átti ég seturétt í þingflokknum og 
mætti yfirleitt þegar efnahagsástandið 
eða stjórnmálaástandið voru á dagskrá. 
Þegar Lehmanbrothers hrundi var fólk 
hér í afmæliskaffi hjá mér og við vorum 
uppfull af fréttunum um þennan við-
burð. Engan veginn óraði okkur fyrir 
að rétt um þremur vikum seinna myndi 
þessa sama alda skella á okkur hér” 

segir hún ákveðin og um leið íhugul. 
„Það voru allskonar staðhæfingar 

á lofti í samfélaginu en líka margar 
úttektir og skýrslur sérfræðinga sem 
sögðu annað. Eftirá vildu margir 
staldra eingöngu við hrakspárnar og 
harðir dómar féllu um þá sem sátu við 
stjórnvölinn undanfarna 17 mánuði 
fyrir hrun og þeim borið aðgæsluleysi á 
brýn. En ég er nokkuð viss um að núna 
þessum árum seinna, að flestir geri sér 
grein fyrir að þetta var nú ekki svona 
einfalt. Ég tók t.a.m. landsdómsmálið 
mjög nærri mér á sínum tíma og að 
minn flokkur, Samfylkingin stæði að 
ákærum. En ég segi það nú, að ef Jó-
hanna Sigurðardóttir formaður flokks-
ins og forsætisráðherra hefði ekki greitt 
atkvæði gegn ákærum, hefði ég farið 
úr flokknum“.

Það er í senn athyglisvert og alvarlegt 
að í dag skuli Evrópuráðið vera að fjalla 
um pólitískar ákærur í Evrópulöndum 



Með ömmustelpunum Veigu og Rakel.

Fjölskyldan samankomin heima á Hlíðarvegi

Rannveig barnabarnið okkar í kjólnum sem ég gifti mig í. Myndin er tekin á 
gullbrúðkaupsdegi okkar hjóna.

Langamma með Hörpu Rut

Rannveigu finnst gaman að veiða. Hér er hún búin að landa þessum myndar-
lega urriða úr Veiðivötnum. 
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og í því sambandi vera að skoða Ís-
land og Úkraínu í sama vetvangi. Það 
er hræðilegt að vera sett á rannsóknar-
bekk með stjórnarfari í Úkraínu og 
Íslandi”. 

Helmingaskiptin  
viðgengust sem aldrei fyrr
-Í kjölfar hrunsins ríkti hér mikil 
ringulreið. Óvissan nagaði hvert 
heimili. Allt í einu var okkur kippt 
afturábak um einhver ár. Gjaldeyr-
ishöft, haftakerfi var að taka við af 
frjálshyggjunni. Þetta leiddi til hinnar 
margfrægu búsáhaldarbyltingar. 
Fyrir þann tíma virtist sem að hver 
sá er mótmælti væri mögulega einhver 
sérvitringur. Það átti nú aldeilis eftir 
að breytast. Má þakka þessu umróti og 
þessari óvissu því, að fólk sameinaðist 
um vinstri flokkana að stórum hluta 
2009?

„Gleymum því ekki að hægri stjórnin 
frá 1995 til 2007 hafði einkavætt hér 
ríkiseignir svo sem bankana, símann 
ofl. Helmingaskiptin viðgengust sem 
aldrei fyrr og þjóðin horfði upp á út-
hlutun gæða til pólitískra vildarvina. 
Þegar fjármálakerfið er svo misnotað 
með hörmulegum afleiðingum í kjöl-

farið þótti mörgum rökrétt að fá hreina 
vinstri stjórn til að takast á við þessar 
óvenjulegu aðstæður.”
-Nú hefur komið í ljós að staða heim-
ilanna er mjög erfið. Svigrúmið lítið 
og eyðslan sömuleiðis. Hvaða augum 
lítur þú árangur ríkisstjórnar Jóhönnu 
Sigurðardóttur nú þegar þú horfir til 
baka?

„Jafnaðarmenn eiga að vera stoltir 
af efnahagslegum árangri ríkisstjórnar 
Jóhönnu Sigurðardóttur.  Það hefði 
fæstum dottið það í hug vorið 2009 að 
árangur yrði orðinn slíkur eftir fjögur 
ár, að stjórnmálaflokkar treystu sér til 
að bjóða bæði skatta- og lánalækkanir 
jafn ákaft og gerðist í nýafstöðnum 
kosningum. Icesave var erfitt mál. 

Eftirá gleymist líka að í upphafi vildi 
enginn lána okkur fé.” segir Rannveig. 
Hún segist ennfremur ekki fara í graf-
götur með að kjörtímabilið hafi verið 
Samfylkingarfólki mjög erfitt. 

Samfylkingarfólk  
þarf að hætta að  
búa til sökudólga
„Það varð ósamkomulag um mörg 
mikilvæg mál, og mál sem hefði þurft 
að leiða til lykta á fyrri hluta kjör-
tímabils töfðust og flæktust og sum 
döguðu uppi í vor. Málin sem ekki 
náðust fram skyggðu á allt annað sem 
ávannst í þessari ríkisstjórn Samfylk-
ingar og VG. Núna sjá flestir að það 
hefði þurft að grípa til aðgerða á síð-

asta ári á ýmsum sviðum. Farið var 
að þrengja meira að hjá til dæmis ör-
yrkjum sem var hlíft í aðgerðunum í 
upphafi kjörtímabils. 

Árni Páll átti að koma  
fyrr að málum
„Það er mín staðfasta skoðun að við 
hefðum átt að kjósa fyrr þann formann 
sem myndi leiða okkur í kosningum. 
Það kom líka oft illa út að ríkisstjórnin 
var að kynna ýmislegt og nýi formað-
urinn hvergi nálægt. Við lærum von-
andi af því sem miður fór á þessum 
árum. Það hentaði að skella skuld á 
okkar besta stjórnmálamann Ingi-
björgu Sólrúnu fárveika þegar öllum 
leið illa eftir hrunið. Það hefur borið 
á því sama gagnvart Jóhönnu og sumir 
vilja kenna nýjum formanni Árna Páli 
um að kosningar unnust ekki. Samfylk-
ingafólk þarf og verður að hætta að búa 
til sökudólga.”

Hér var spilling
-En má ekki segja eftir reynsluna af 
hruninu og því sem komið hefur uppá 
yfirborðið eftir það að hér hafi verið 
bullandi spilling?

„Ætli við höfum ekki öll þurft að 
horfast í augu við það að hér hafi við-
gengist viss spilling”.
-Hvað þarf að gerast í Samfylkingunni 
svo flokkurinn nái aftur fyrri stöðu?

„Samfylkingin hefur verið sterkur 
stjórnmálaflokkur og góður vettvangur 
samfélagsumræðu. Það sem við þurfum 
að gera er að ná samstöðunni upp aftur. 
Stjórnmálaflokkur byggir árangur sinn 
mikið á fólkinu sem starfar í félögunum. 
Þar er samræðuvettvangurinn. Og fé-
lögin hverfast mikið um nærpólitíkina, 
sveitarstjórnarmálin og við byrjum á að 
byggja upp þar. Við verðum að ná upp 
aftur jákvæðni og gleði við að vinna að 
samfélagsmálunum og fá fleira fólk með 
okkur í umræðuna í grasrótinni. Stefnan 
er góð. Vinnubrögð við málabúnað í 
málefnahópum þar sem allir geta verið 
með er til fyrirmyndar. Því miður urðum 
við á kjörtímabilinu ásýnd þeirra erfið-
leika og leiðinda sem margir upplifðu og 
þess vegna misstum við traust fyrrum 
kjósenda okkar. Við ætlum og verðum 
að ávinna okkur þetta traust á ný” segir 
Rannveig sannfærð og ákveðin.

Foringjaræði og  
ekki foringjaræði
-Nú var mikið rætt um foringjaræði 
í vinstri flokkunum og raunar öllum 
flokkum á síðasta kjörtímabili. Er 
hægt að stjórna fjöldahreyfingu án 
þess að foringinn sem valinn er ráði 
eða eigi síðasta orðið? Eða sérðu þetta 
sem vandamál í íslenskri flokkspóli-
tík?

„Góður formaður er mikilvægur í 
hverjum stjórnmálaflokki. Hann leiðir 
sinn flokk, hann hvetur sitt fólk og 
hann stendur vörð um meginprinsipp 
flokksins í allri umræðu. Í flokki þar 

sem gott samband er ofan frá út í flokk-
inn og öflug samræða er viðhöfð óttast 
ég ekki foringjaræði.“
-Nú varst þú félagsmálaráðherra 
um skeið. Eru félagsmálaverkefnin 
að vaxa ríkinu yfir höfuð, eða öllu 
heldur kannski félagsmálin og heil-
brigðismálin?

„Í öllum könnunum kemur fram 
að fólk vill gott öflugt heilbrigðiskerfi 
sem allir hafa jafnan aðgang að óháð 
tekjum. Við viljum að aldraðir fái þjón-
ustu við hæfi og góðan aðbúnað og við 
gerum þær kröfur til okkar samfélags 
að öll börn fái aðgang að leikskóla og 
njóti sömu gæða í skólastarfi. Fleira má 
nefna eins og tónlistariðkun, íþrótta og 
tómstundastarf sem börnum standi til 
boða. Enginn á að verða undir. Jafn-
ræði er Íslendingum í blóð borið þó 
misdjúpt sé á því í stefnu flokka. Við 
eigum ekki að gefa þessi gildi eftir en 
alltaf að vinna að því hvernig best sé 
að ná markmiðunum og vera óhrædd 
að leita nýrra leiða”

Ekkert spennufall
-Fannstu fyrir spennufalli eða tóm-
leika þegar þú hættir á þingi?

„Nei alls ekki. Ég ákvað það árið 2003 
að það yrðu síðustu kosningarnar minar 
svo það var eðlilegt fyrir mig að víkja af 
vettvangi 2007. Ég segi félögum mínum 
oft að það sé gott líf líka utan múranna. 
Ég átti því láni að fagna að vera valin 
til dáða í hvert sinn sem ég bauð mig 
fram. Það hef ég metið mikils og finn til 
mikils þakklætis í garð allra þeirra sem 
studdu mig til bæjarstjórnar og Alþingis 
á sínum tíma. Ég var fyrsti stjórnmála-
maður úr Kópavogi til að verða ráðherra 
og þó ég í störfum mínum á Alþingi 
liti á mig sem þingmann allra var mér í 
mun að Kópavogsbúar gætu verið stoltir 
af sínum fyrsta ráðherra. Ég hef bara 
fundið til þakklætis.”
-Oft gerist það þegar þingmenn hætta, 
að þeir hverfi úr öllu flokksstarfi og 
stundum virðist flokkurinn gleymdur. 
Sumir segja að þegar menn hætti 
eiga menn að hætta. Er í ljósi þeirra 
reynslu ekki mikilvægt að nýta hana 
við uppbyggingu og stefnumörkun 
flokkanna?

„Mér fannst eftirsjá að félögum 
mínum sem hurfu til þannig starfa 
þegar þeir viku af þingi að þeir komu 
ekki nálægt stjórnmálum og mér fannst 
mikil reynsla fara forgörðum. Já þeir 
sem taka við eiga sannarlega að fá ráð-
rúm og svigrúm til pólitískra athafna. 
En ég er þeirrar skoðunar að það sé 
gott í flokksstarfi að þeir sem áður 
voru gerendur taki þátt í umræðu og 
nenni að leggja sig fram í flokksstarfi 
í stuðningi við þá sem taka við. Ég hef 
viljað vera þannig bakhjarl og tek þátt í 
flokksstarfinu hér í Kópavogi og reyni 
að leggja mitt að mörkum í vinnu fyrir 
þá sem tekið hafa við keflinu. Næsti 
kafli er sveitarstjórnarkosningarnar 
næsta vor. Það er frábært flokksstarf 
hér í Kópavogi og samstaða um að 
vinna vel áfram. Öflugt ungt folk er 
ákveðið í að vinna vel fyrir þær kosn-
ingar og það er bara gaman að vera í 
bakvarðarsveitinni fyrir svona jákvæða 
hópa.” segir Rannveig Guðmundsdóttir 
að lokum bjartsýn á sveitarstjórnar-
kosningarnar í vor og um leið og hún 
æðir út í sumarið. Síðasta sem ég heyri 
er: „Varstu búinn að spá þessari vætu“ 
segir hún og hlær dátt. 

Viðtal Sigurður Þ. Ragnarsson

RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru 

keypt með innréttingu.

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

ÞvottahúsBaðherbergi Sérsmíði Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRÉTTINGATILBOÐ
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
INNRÉTTINGUM TIL 22. JÚNÍ

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 

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.

25 % TIL 22. JÚNÍ
VEGNA GÓÐRA UNDIRTEKTA 

HÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ 
FRAMLENGJA MAÍTILBOÐ 

OKKAR UM 3 VIKUR.

„Jafnaðarmenn eiga að vera stoltir af efnahagslegum árangri ríkisstjórnar Jóhönnu Sig-

urðardóttur.  Það hefði fæstum dottið það í hug vorið 2009 að árangur yrði orðinn slíkur 

eftir fjögur ár, að stjórnmálaflokkar treystu sér til að bjóða bæði skatta- og lánalækkanir 

jafn ákaft og gerðist í nýafstöðnum kosningum. Icesave var erfitt mál. Eftirá gleymist líka 

að í upphafi vildi enginn lána okkur fé.” segir Rannveig. Hún segist ennfremur ekki fara í 

grafgötur með að kjörtímabilið hafi verið Samfylkingarfólki mjög erfitt. 



Einstaklingskort
Skemmtilegakortið 20I2+

=

Einstaklingskort

2013

Sundlaugar
Söfn
2 fyrir 1

Skeifan 2 - 108 Reykjavík 
Sími 530 5900 - www.poulsen.is

Gerum við 
framrúður og 
skiptum um 
bílrúður fyrir öll 
tryggingafélög

Framrúður 
Hliðarrúður
Afturrúður
Bílrúðuviðgerðir
Vinnum fyrir öll tryggingafélög

í meira en 100 ár
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Hvað veiStu um bæinn þinn?

Millinafnið er Krstinn, Ármann Kristinn Ólafsson.Svar:
Auglýsingasíminn er

578 1190
Netfang:

auglysingar@fotspor.is

Við tökum að okkur öll verkefni sem snúa að viðhaldi húsa. Við gerum föst verðtilboð

 Þakviðgerðir
 Þakrennur
 Niðurfallsrör
 Þakjárn
 Þakkflassningar
 Þakgluggar
 Þakleki
 Þakmálun
 Gluggaskipti
 Almennt viðhald húsa

Fagleg þjónusta

Næstu skref
    Hafðu samband
    Við mætum á svæðið
    Við gerum úttekt á verkinu FRÍTT
    Við gerum þér fast verðtilboð þar sem við á
    Við klárum verkið með vönduðum vinnubrögðum
    Þú býður vinunum í heimsókn að sjá flotta húsið

Rennur og Niðurföll slf. - www.rennur.is - rennur@rennur.is - Sími: 694-8448

Sanngjörn verð

S: 694-8448
rennur@rennur.is

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

17. júní fagnað á mánudag:

Góð mæting 
á viðburði 
og fín 
stemming 
í bænum
Það var líf og fjör í bænum á 

mánudaginn þegar lýðveld-
isárinu var fagnað með kurt 

og pí. Ljósmyndarar blaðsins voru á 
ferðinni í bænum og hér eru nokkrar 
svipmyndir frá velheppnaðri dagskrá 
sem stóð fram eftir kvöldi.

Skrúðganga fór frá Menntaskólanum í Kópavogi að Rútstúni undir styrkri stjórn Skátafélagsins Kópa og Skólahljóm-
sveit Kópavogs. Vel var mætt sem endranær.

Bæjarbúar voru vaktir með hressandi leik brassbands Skólahljómsveitar Kópavogs sem kom mannskapnum í rétta gírinn.

Það var mikl ásókn í leiktækin og þessi renndi sér ekki niður heldur sveif.

Vantar 
3ja til 4ra herbergja 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Vantar 
3ja til 4ra herbergja 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Fasteignasölunni Mikluborg hefur 
verið falið að leita að 3ja til 4ra herbergja 
íbúð. Kostur ef það væri lyfta eða ekki 
margar tröppur. Um er að ræða sterkar 
greiðslur fyrir réttu eignina.



11Árborg Lifandi samfélag í alfaraleið

Öflugt starf og
allir velkomnir
L

eikfélag Selfoss er eitt af öflugustu 
áhugaleikfélögum landsins og 
margar uppsetningar félagsins 
hafa vakið mikla athygli. Sigríður 

Hafsteinsdóttir tók við sem formaður 
félagsins á þessu ári og við hittum á 
hana og varastjórnarkonuna Gerði H. 
Sigurðardóttur þar sem þær voru að 
ljúka einum af mörgum velheppnuðum 
dögum á leikhúsnámskeiði fyrir börn 
sem haldin eru í Leikhúsinu við Sigtún 
á sumrin.

„Starf leikfélagsins er nokkuð 
fastmótað frá ári til árs,“ segja þær 
stöllur.  „Starfsárið byrjar yfirleitt í 
ágúst og er alveg fram í júní eða júlí. 
Við byrjum oft á Hugarflugi á haustin 
sem er stuttverkahátíð þar sem allir 
geta stigið á svið og gert það sem þá 
langar til. Síðan höfum við stundum 
verið með uppsetningar á haustin, 
það hefur ekki verið regla á því en 
okkur langar til að hafa möguleika 
á því að setja upp eitthvað styttra 
á fyrir áramót og gefa þá jafnvel 
félagsmönnum sem hafa verið að læra 
leikstjórn í Leiklistarskóla Bandalags 
íslenskra leikfélaga tækifæri á að 
spreyta sig á uppsetningu,“ segir 
Sigríður en í desember er komin hefð 
á jóladagskrá hjá félaginu. 

„Þar eigum við saman notalega 
og skemmtilega stund í leikhúsinu, 

hlustum á jólasögur, syngjum og 
borðum smákökur. Svo er stóra 
uppsetningin okkar frumsýnd eftir 
áramót. Stundum byrjum við að vinna 
í henni fyrir jól og frumsýnum í janúar, 
eða þá að við byrjum eftir áramót og 
frumsýnum í febrúar. Síðan er sýnt fram 
á vor, þá er gjarnan annað Hugarflug 
oftast í tengslum við Vor í Árborg. 
Síðan eru það sumarnámskeiðin 
sem loka leikárinu hjá okkur eftir að 
grunnskólum lýkur. Þau hafa verið 
starfrækt í meira en tíu ár og hafa verið 
mjög vel sótt. Það hafa verið biðlistar á 
þessi námskeið og í fyrra bættum við 
við tveimur námskeiðum til að anna 
eftirspurn,“ bætir Gerður við.

Sunnlendingar duglegir  
að mæta í leikhús
Síðustu uppsetningar hjá félaginu 
hafa gengið vel, sýningarnar hafa 
fengið góða dóma og mikla aðsókn. 
„Sunnlendingar eru búnir að vera 
duglegir að mæta í leikhús hjá okkur. 
Við erum með mjög metnaðarfullar 
uppfærslur og höfum kynnt þær vel. 
Félagið er líka mikilvægur þáttur í 
menningarlífinu í sveitarfélaginu 
og það er ánægjulegt að sjá hvað 
aðsóknin hefur verið góð og hversu 
mikinn áhuga íbúarnir sýna starfinu 
okkar,“ segir Sigríður.

Leikfélag Selfoss er opið öllum 
og þeir sem eru áhugasamir um 
starfið ættu að vera óhræddir við 
að banka uppá í leikhúsinu. „Við 
höldum gjarnan haustfundi áður en 
vetrarstarfið hefst og fyrstu samlestrar 
fyrir uppsetningar eru auglýstir 
í héraðsblöðunum. Þar eru allir 
velkomnir,“ segir Gerður.

„Á haustin höfum við líka 
oft verið með laugardagskaffi á 
laugardagsmorgnum þar sem húsið er 
opið fyrir gesti og gangandi og öllum 
er velkomið að reka inn nefið þar. 
Annars er formleg inntaka félaga á 

aðalfundi á vorin en öllum er frjálst að 
koma og taka þátt í starfi félagsins ef 
þeir vilja vera með – hvenær sem er.“

Gerður er Selfyssingur og hefur 
starfað með leikfélaginu í yfir tuttugu 
ár. Styttra er síðan Sigríður gekk í 
félagið eftir að hún flutti á Selfoss. 
„Ég var reyndar búin að búa hérna í 
langan tíma áður en ég hafði fattað 
að hér væri leikfélag. Um leið og 
ég uppgötvaði það þá mætti ég 
einmitt á haustfund og var mjög vel 
tekið af leikfélögunum. Ég hef bara 
verið óstöðvandi síðan,“ segir nýi 
formaðurinn hlæjandi að lokum.

	11 hlýleg parhús
	22 herbergi
	Eldunaraðstaða og baðherbegi með sturtu
	2 heitir pottar
	Morgunverður/hlaðborð í þjónustumiðstöð
	Hópar geta fengið kvöldverð
	Þráðlaust internet í öllum húsum

Tjaldstæði Gesthúsa er glæsilegt
	Tjaldmiðstöð með snyrtingum, sturtu, eldunaraðstöðu og stórum matsal
	Frítt þráðlaust internet í þjónustumiðstöð

Stutt í alla helstu 
ferðamannastaði á Suðurlandi

Gesthús Selfossi
Hlýlegur gististaður í hjarta Selfoss

 

Engjavegur 56, 800 Selfoss
482 3585  www.gesthus.is
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Nú eru Skapandi sumarstörf komin 
á fullt skrið í Kópavoginum. 

Starfið gerir ungum Kópavogsbúum 
kleift að vinna að eigin skapandi 
verkefnum yfir sumartímann. Tölu-
verður fjöldi hópa og einstaklinga sótti 
um þau störf sem í boði voru, en 25 
einstaklingar vinna að skapandi ver-
kefnum í sumar. Við ætlum að segja 
frá þessu skapandi og flotta unga fólki 
í næstu tölublöðum í samvinnu við 
Molann. 

Verkefnin í ár eru fjölbreytt að vanda 
og vinna hópar og einstaklingar meðal 
annars að ljóðagraffi, tónlist og söng, 
tölvuleikjagerð og menningartengdu 
bloggi og alls kyns myndbandsverk-
efnum, svo eitthvað sé nefnt. 

Sumarstarfinu lýkur með uppskeru-
hátíð þar sem allir þátttakendur sýna 
afrakstur vinnu sinnar, en íbúar Kópa-
vogs ættu þó að geta kynnt sér starfið 
yfir starfstímann þar sem þátttakendur 
skipuleggja ýmsa viðburði og uppá-

komur víðsvegar um Kópavog, meðal 
annars með viðkomu í nærumhverfi 

Molans og stofnunum bæjarins. Hægt 
er að fylgjast með Skapandi Ssumar-

störfum á facebooksíðunni þeirra: 
Skapandi sumarstörf í Kópavogi 2013

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

Skapandi SumarStörf í kópavogi – kynning á liStamönnum framtíðarinnar

Tískuhópurinn Adulescentulus: 

„Hugmyndirnar koma  
jafnvel til manns í svefni‘‘
Anna Maggý, Magga og Marta skipa 

skapandi hópinn Adulescentulus. 
Anna Maggý kemur úr Kórahverf-
inu en hinar Magga og Marta eru úr 
Smárahverfinu. Hópurinn heldur úti 
bloggi um allt sem tengist menningu 
og tísku. Þær taka viðtöl við fólk, eru 
með sérstakan „DIY ‘‘ eða „Gerðu það 
sjálf/ur ‘‘ þátt, og svo skipuleggja þær 
sjálfar tískumyndatöku einu sinni í viku. 

Það er ansi margt sem þarf að huga 
að þegar kemur að því að skipuleggja 

myndatöku. Það þarf að velja föt við 
hæfi og förðun sem passar, þá þarf að 
fá módel og finna hentugan stað fyrir 
verkefnið. Við val á stað þarf að hugsa 
um ljós og birtu og svo þarf mikla þol-
inmæði og jákvæðni til þess að þetta 
smelli allt saman. Þær segjast sækja inn-
blástur á netinu og einnig frá öðrum 
fjölmiðlum. Hugmyndirnar koma með 
því að ræða saman og láta hugann reika, 
en það kemur jafnvel fyrir að hugmynd-
irnar komi til þeirra í svefni. 

Þær stöllur eru 
mjög ánægðar 
með að hafa 
fengið tækifæri 
til að taka þátt í 
Skapandi sum-

arstörfum í sumar. Þær segja það vera 
einstakt tækifæri að geta unnið við það 
sem þær hafa áhuga og stefna á að vinna 
við í framtíðinni. Hægt er að fylgjast með 
Adulescentulus á heimasíðunni þeirra: 
http: //www. adulescentulus. blogspot. 
com og einnig á facebook: www. face-
book. com/adulescentulus. Þær eru 
halda líka úti instagram og tumblr síðum 
og er hægt að nálgast þær vefslóðir í 
gegnum facebooksíðuna þeirra. 

Gísli Dan Einarsson: 

Setur upp 
þematengdar 
listasýningar
Gísli Dan Einarsson kemur úr 

Hjallahverfinu, sem hann vill 
sjálfur kalla „gettó Kópavogsins ‘‘. Gísli 
útskrifaðist úr Hjallaskóla og fór í FB. 
Gísli er frábær teiknari og hefur áhuga 
á öllu sem viðkemur myndlist allt frá 
teiknun til skúlptúrgerðar. Gísla finnst 
ljótir hlutir áhugaverðir, sérstaklega ef 
þeir eru svo ljótir að þeir fara í hring 

og eru orðnir töff. Gísli segir að oftast 
komi hugmyndirnar til hans en hann 
leggst þó stundum í rannsóknarvinnu 
ef hann er að vinna með ákveðið þema. 

 Í sumar ætlar Gísli að setja upp 
þematengdar listasýningar í Molanum 
og er sú fyrsta til sýningar frá 13. júní 
- 26. júní. Gísli teiknar sjálfur fyrir sýn-
ingarnar en fær einnig aðra listamenn 
til liðs við sig. Gísli á sér enga sérstaka 
fyrirmynd þegar kemur að listsköpun 
en hefði þó ekki slegið við hendinni ef 
hann hefði fengið tækifæri til að vinna 
með mönnum eins og Vincent van Gogh 
og Salvador Dali. Gísli segir það mjög 
mikilvægt að fyrir skapandi manneskju 
eins og hann að fá tækifæri til að vinna 

í Skapandi sum-
arstarfi. Hann 
segir það vera 
forréttindi að 
fá borgað fyrir 
að gera það 
sem hann hefur 
mestan áhuga á. 

E n d i l e g a 
komið við í 
Molanum til 

að skoða sýningarnar hjá Gísla. Sýn-
ingarnar opna 13. júní, 27. júní og 11. 
júlí. Gísli mun svo velja úrval mynda 
frá sýningunum fyrir lokasýningu sem 
opnar á lokahófi Skapandi sumarstarfa 
í Molanum, 25. júlí. 

Sóley María Nótt Hafþórsdóttir: 

Skrifar ljóð og smásögur 
til að lífga upp á bæinn
Sóley María Nótt Hafþórsdóttir er 

18 ára Kópavogsmær úr Vatnsenda-
hverfinu. Hún gekk í Vatnsendaskóla, 
en ákvað að fara út fyrir bæjarmörkin 
þegar kom að því að fara í menntaskóla 
og varð MH fyrir valinu. Hún hefur þó 
ekki alveg sagt skilið við skólagöngu í 
Kópavoginum því hún stundar sellónám 
við Tónlistarskóla Kópavogs. Í sumar er 
það þó ekki tónlistin sem á hug hennar 
og hjarta heldur ritlistin. Sóley ætlar 

að skrifa ljóð og smásögur í sumar og 
hengja upp um bæinn til að lífga upp á 
strætóskýli og gönguleiðir. 

Sóley sækir innblástur úr ýmsum 
áttum, stundum er bara nóg fyrir hana 
að horfa í kringum sig en hún hlustar 
líka á tónlist og skoðar myndir til þess 
að fá innblástur, „stundum kemur þetta 
samt bara af sjálfu sér ‘‘ segir Sóley. 

Sóley notar alltaf blýant og stílabók 
þegar hún er að semja. Henni finnst 

betra að hand-
skrifa ljóðin og 
sögurnar frekar 
en að nota tölv-
una. Þvínæst 
fer hún yfir 
dagsverkið og 

ákveður hvaða ljóð komast á næsta stig 
þar sem hún skrifar þau upp á tölvutæku 
formi. Þá er komið að því að prenta og 
plasta og fara út að hengja ljóðin og 
sögurnar upp. Textarnir koma upp á 
tveggja vikna fresti og við hvetjum fólk 
til að líta í kringum sig því það er aldrei 
að vita nema að það leynist ljóð eða 
örsaga í næsta nágrenni. 

Endurvinnur efni og saumar barnaföt
Ástrós Steingrímsdóttir flutti í 

Kópavoginn þegar hún var 6 ára 
og hefur búið í þar síðan, fyrir utan 
þá 9 mánuði sem hún bjó í Saudi Ar-
abíu eftir grunnskólapróf. Eftir dvöl-
ina í Saudi Arabíu fór hún í MH og 
þrátt fyrir að hafa byrjað þar ári á eftir 
jafnöldrum sínum útskrifaðist hún 
með þeim núna í vor. Ástrós saumar 
barnaföt í sumar og fær hugmyndir að 
fötunum út frá því efni sem hún er að 
vinna með hverju sinni. 

Hún segir að dvölin í Saudi Arabíu 
sýni sig kannski einna helst í því hvaða 
liti hún velur fyrir fötin, því oft verði 
heitir litir fyrir valinu sem voru áber-
andi í Saudi Arabíu. Hún vill helst 
aldrei gera sama hlutinn tvisvar en 
segist þó vera búin að koma sér upp 

ákveðinni rútínu 
við saumaskapinn. 
„Það er mikilvægt 
að skipuleggja sig 
vel því það verður 
ekki aftur snúið ef 
sniðið er ekki rétt, 
en margt kemur 
þó af sjálfu sér 

þar sem það segir sig sjálft að það er 
til dæmis ekki hægt að klippa eftir að 
maður saumar ‘‘ segir Ástrós. 

Ástrósu er þó fleira til lista lagt en 
saumaskapurinn, hún býr einnig til 
skartgripi, finnst gaman að mála og 
svo stundar hún loftfimleika á veturna. 
Hægt er að fylgjast með Ástrósu á face-
booksíðunni hennar Frost and Feather: 
www. facebook. com/FrostandFeather

Mikil sala hefur verið á íbúðum, 
hæðum og minni raðhúsum 
á Nesinu á síðustu miss-
erum. Er með langan kaup-
andalista á eignum á Nesinu. 
Bæði er um að ræða bein 
kaup sem og möguleika á að 

stækka/minnka við sig.

Mikil sala – vantar eignir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307





Er þetta ekki
tækið sem þig
hefur dreymt um 
að eignast?

Clear Motion Rate: 200–600 Hz • Upplausn: 1920 x 1080p FULL HD • Skjár: Clear • Skerpa: Mega
AllShare: Auðveld samskipti Samsung tækja • USB: Movie, kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist • Upptökumögu-

leiki: Já – tekur upp sjónvarpsútsendingu á utanáliggjandi harðan disk • Netvafri: Já • Social TV: Já – 
horfðu á sjónvarp og vertu á Facebook, You Tube, Flickr, Skype ofl. • Sjónvarpsmóttakari: Digital, Analog 

og gervihnatta • Tengingar: 4xHDMI, 3xUSB Movie, 1xScart, Komponent, Komposit, LAN, heyrnartól • 
Stærðir: 32”, 40”, 46” og 55” 

Sjá nánar á www.samsungsetrid.is

6000 LÍNAN

Samsung 6000 · LED · 3D · SMART TV
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Tvenn
3D-gleraugu fylgja.

Sjónvörpin frá Samsung eru einstök
og í algjörum sérklassa.
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