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NÝTT !
Töfrasjöl í fjórum litum

Vinnuskólinn að komast á fullt skrið:

900 ungmenni við störf í sumar
Nálægt 900 unglingar á aldrinum 

14 til 17 ára starfa við Vinnuskóla 
Kópavogs í sumar. Flestir hefja 

störf um miðjan mánuð en allir þeir sem 
sóttu um fengu vinnu. Helstu verkefnin eru 
sem fyrr snyrting og fegrun bæjarins en 

elstu unglingunum býðst einnig að vinna 
við aðstoðarstörf hjá ýmsum stofnunum 
og félögum í bænum.

Garðyrkjustjóri fer með yfirumsjón 
Vinnuskólans en forstöðumaður og starfs-
lið hans sér um daglega stjórn.

Þó tíðarfar hafi verið rysjótt það sem 
af er sumri eru störf ungmennanna afar 
mikilvæg við fegrun bæjarins og ávallt vísir 
að því að sumarið sé komið.

| 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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Framkvæmdir við gamla Hressingarhælið:

Ráðgert að ljúka utanhússviðgerðum í haust
-Bæjarráð samþykkti lokað útboð

Bæjarráð hefur samþykkt tillögu 
framkvæmdaráðs um heim-
ild til lokaðs útboðs til sex 

fyrirtækja á lagfæringum utanhúss 
á Hressingarhælinu í Kópavogi. Út-
boðið nær til endurnýjunar á gluggum 
og útihurðum, endurnýjunar á þaki, 
múrviðgerða og málunar utanhúss.

Oddviti Samfylkingarinnar, Guð-
ríður Arnardóttir lagði fram bókun 
vegna heimildar um lokað útboð: 
“Undirrituð telur eðlilegt að fram-
kvæmdir við Hressingarhælið fari í 
opið útboð. Mjög óskýrar forsendur 
eru fyrir því að leitað sé til þröngs 
hóps verktaka og ekki liggur fyrir 
hvaða aðilum verður boðið að taka 
þátt í verkinu.“

Húsafriðunarsjóður úthlutaði 
fyrir skömmu fimm milljóna króna 
styrk sem ganga á til viðhalds gamla 
Hressingarhælinu í Kópavogi. Þetta er 
með hærri styrkjum sem sjóðsstjórn 
úthlutar. Til viðbótar er gert ráð fyrir 

á fjárhagsáætlun Kópavogs fyrir þetta 
ár 30 milljónum króna í verkið.

Hressingarhælið var friðað síðasta 
haust og verður fjármununum varið í 
utanhússviðgerðir í ár og er ráðgert að 
þeim hluta ljúki með haustinu.

Kvenfélagið Hringurinn byggði 
Hressingarhælið af miklum myndar-
skap fyrir söfnunarfé árið 1926. Guð-
jón Samúelsson teiknaði húsið en það  
hefur hins vegar verið í mikilli niður-
níðslu undanfarin ár. Bæjarstjórn 
Kópavogs ákvað á síðasta ári að hefja 
endurbætur á húsinu en vonast er til 
að starfsemi geti hafist í því á 60 ára 
afmæli Kópavogsbæjar 11. maí 2015.

Kópavogsfélagið, félag áhugafólks 
um endurreisn hælisins og gamla 
Kópavogsbæjarins, vinnur nú að því 
að koma með hugmyndir um mögu-
lega starfsemi í húsinu. Stefnt er að því 
að tillögur verði lagðar fyrir bæjarráð 
innan tíðar.

Könnun meðal foreldra barna á leikskólum bæjarins:

93% ánægð með aðlögun barnanna
Yfir 93% foreldra í Kópavogi 

telja að mjög vel eða vel sé 
staðið að aðlögun barns í leik-

skóla í bænum. Þetta er meðal þess 
sem fram kemur í nýlegri könnun á 
viðhorfi foreldra til leikskóla Kópa-
vogs. Könnunin var gerð á vegum 
leikskóladeildar Kópavogs og send 
öllum foreldrum sem börn eiga á 
leikskólum bæjarins. Svarhlutfall var 
um 56%.

Foreldrar eru mjög ánægðir 
með leikskóla bæjarins samkvæmt 
könnuninni. Um 90% svarenda segja 
að mjög vel eða vel sé tekið á móti 
barninu þegar það kemur í leikskólann 
á morgnana og sömu sögu sé að segja 
þegar barnið sé kvatt að loknum degi.

Almenn ánægja með  
samskipti við starfsmenn
Yfir 91% telja samstarf við starfs-
menn leikskólans mjög gott eða gott 
og um 92% finnst auðvelt eða nokkuð 
auðvelt að ná tali af leikskólastjóra 
eða deildarstjóra. Um 88% eru mjög 
ánægð eða ánægð með foreldrasamtöl 
og meirihluti foreldra er ánægður með 
störf foreldrafélaga við leikskólana.

Um 92% telja að sú kennsla og 
umönnun sem barnið fær samræm-
ist mjög vel eða vel þeim væntingum 
sem foreldrar hafa til leikskólans svo 
og sú sérkennsla sem þau börn fá sem 
þess þurfa. Meirihluti foreldra hefur 
kynnt sér námskrá og starfsáætlun 
leikskólans.

Dagleg samskipti, skriflegar upp-
lýsingar, foreldrasamtöl, heimsókn 
eða dvöl foreldra í leikskólanum telja 
foreldrar hvað mikilvægast í samstarfi 
við leikskólann.

Um 80% eru mjög ánægð eða ánægð 
með upplýsingastreymið. Fram kemur 
þó að uppfæra þurfi oftar vefsíður en 
þar sækja foreldrar sér upplýsingar 
um starfið. Meirihluti foreldra telur 

að skipulagsdagar og sumarleyfislokun 
valdi þeim engum erfiðleikum.

Almenn ánægja  
með matinn
Um 87% foreldra eru ánægð með þann 
mat eða næringu sem boðið er upp á í 
leikskólunum.

Móðir svarar könnuninni í 74% til-
fella en fleiri feður svöruðu nú en í fyrri 
könnunum.

Í könnuninni var foreldrum gefinn 
kostur á að tjá sig um ýmislegt í starfi 
leikskólanna með opnum spurningum 
og lýstu þar flestir ánægju sinni með 
starfið. Ýmsar góðar upplýsingar og 
athugasemdir komu sem munu nýtast 
til að gera leikskólana enn betri.

Símar 567-6640 & 577-3300 - Fax 567-6614

Við hjá Esju Gæðafæði útbúum 
allan grillmat fyrir ferðalagið

Símar 567-6640 & 577-3300 - Fax 567-6614

Við hjá Esju Gæðafæði útbúum 
allan grillmat fyrir ferðalagið

Oddviti Samfylkingarinnar: 

Vill fá 
greinargerð 
um kattahald
Á fundi bæjarráðs fyrir skömmu 
gerði Guðríður Arnardóttir odd-
viti Samfylkingarinnar kattahald í 
bænum að umtalsefni. Í fyrirspurn 
sinni minnti hún á að sérstakar 
reglur gildi um kattahald í bænum 
þar sem m.a. er kveðið á um að 
kettir sem ganga lausir skuli hafa 
bjöllu um hálsinn. 

Oddvitinn óskaði eftir greinar-
gerð til bæjarráðs  þar sem gerð er 
grein fyrir því hvernig samþykktum 
um kattahald í Kópavogi hefur verið 
framfylgt.

Malbikunar-
stöðin Höfði ehf. 
með lægsta boð
Tilboð hafa verið opnuð um mal-
biksyfirlagnir, nýlagnir og mal-
bikskaup í sveitarfélaginu á þessu 
ári.

Bæjarráð hefur samþykkt að 
leitað verði samninga við lægstbjóð-
anda, Malbikunarstöðina Höfða ehf 
um þessa verkþætti auk kaupa á 
malbiki. Malbikunarstöðin Höfði 
ehf reyndist bjóða lægst í alla þessa 
verkþætti.  

Tuttugu  
og sex stútar 
undir stýri
Tuttugu og sex ökumenn voru 
teknir fyrir ölvunar- og fíkniefna-
akstur á höfuðborgarsvæðinu liðna 
helgi. Tuttugu þeirra voru stöðv-
aðir í Reykjavík, þrír í Kópavogi 
þrír í Hafnarfirði. Sjö voru teknir 
á laugardag, sautján á sunnudag og 
tveir aðfararnótt mánudags. 

Karlar gerðust mun oftar brot-
legir, en þeir reyndust vera 21 á 
aldrinum 18-65 ára og konurnar 
voru fimm talsins á aldrinum 17-36 
ára. Tíu þessara ökumanna höfðu 
þegar verið sviptir ökuleyfi og tveir 
af þeim höfðu aldrei öðlast öku-
réttindi

Heildarútboð 
á ferskum fiski 
fyrir mötuneyti
Framkvæmdaráð Kópavogs vill að  
boðið verði út í rammasamningsút-
boði kaup á ferskum fiski og ferskum 
fiskvörum fyrir mötuneyti velferðar- 
og menntasviðs.

Bæjarráð Kópavogs  samþykkti 
tillöguna.

Stutt og laggott

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

Nýtt smárit Héraðsskjalasafns Kópavogs og Sögufélags Kópavogs:

Kampar í Kópavogi
- herskálabyggðir breska og bandaríska hersins í sveitarfélaginu

Fyrir skömmu kom úr prentun 
rit númer tvö í röð smárita út-
gefnum af Héraðsskjalasafni 

Kópavogs og Sögufélagi Kópavogs, 
Kampar í Kópavogi. Höfundur þess er 
Friðþór Eydal, fyrrverandi upplýsinga-
fulltrúi varnarliðsins á Keflavíkurflug-
velli. Smáritið var búið til prentunar af 
Gunnari Marel Hinrikssyni skjalaverði 
við Héraðsskjalasafn Kópavogs.

Í ritinu er gerð grein fyrir herskála-
byggðum breska og bandaríska hersins 
í núverandi landi Kópavogsbæjar á árum 
seinni heimsstyrjaldarinnar. Meðal 
þeirra má nefna æfingasvæðið á Sand-
skeiði, ratsjárstöðina Camp Catherine á 
Víghól og herskálahvefið Camp Wade á 
Hörðuvöllum undir Vatnsendahæð þar 
sem bjuggu um tíma nærri 900 hermenn. 
Margir fleiri kampar voru í Kópavogi á 
hernámsárunum og er gerð grein fyrir til-
urð þeirra og tilgangi í ritinu. Fjölmargar 

ljósmyndir sem flestar hafa ekki birst 
áður eru í ritinu ásamt kortum sem sýna 
staðsetningu kampanna.

Ritið verður sent skuldlausum fé-
lögum í Sögufélagi Kópavogs án endur-
gjalds á næstu dögum en einnig er hægt 
að nálgast það í Héraðsskjalasafni Kópa-
vogs á afgreiðslutíma þess. Lausasölu-
verð er 1.500 kr.

Kvenfélagið Hringurinn byggði Hressingarhælið fyrir söfnunarfé árið 1926 
eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar en húsið hefur verið í mikilli niðurníðslu. 
nú er að verða breyting þar á. Mynd: Vefur Kópavogsbæjar

Þórður St Guðmundsson, formaður 
Sögufélags Kópavogs, með nýja 
smáritið.
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Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn reynt á margan hátt að skilgreina hvað sé 
þjóð. Um skilgreiningu þessa geta menn deilt. Sumir vilja meina að engin 
sé þjóðin ef hún er án lands, enda þótt landið geti verið innan mismunandi 
þjóðríkja. Kannski getum við sameinast um skilgreininguna að: „Þjóð er hópur 
fólks með sameiginleg menningarleg einkenni, t.d. sömu sögu eða tungumál.“ 

Heilbrigðismál íslensku þjóðarinnar síðustu áratugi tvinnast oft á tíðum 
saman við Kvenfélagið Hringinn. Saga kvenfélagsins Hringsins og elja þeirra 
kvenna sem í gegnum árin hafa sinnt brýnu hlutverki í heilbrigðissögu þessa 
lands okkar er merkileg. 

Hugsum til þess þegar framsæknar konur fengu árið 1925 landspildu úr jörð 
Kópavogs og reistu þar vinnu- og hressingarhæli sem var vígt í nóvember 1926. 
Á  hælinu dvöldu að jafnaði 25 berklasjúklingar sem höfðu lokið meðferð en 
skorti þrótt til að fara út á vinnumarkaðinn. 

Um það verður ekki deilt, að þessi vinna Hringskvenna við að reisa 
Hressingarhælið í Kópavogi er aðdáunarverð. Húsnæðið var nauðsyn á 
sínum tíma og hefur því mikið menningarsögulegt gildi sem vitnisburður 
um framlag Hringskvenna til íslenskra heilbrigðismála. Þá hefur byggingin 
listrænt gildi sem heillegt dæmi um verk Guðjóns Samúelssonar. Árið 1939 
hætti Hringurinn rekstrinum og gaf ríkinu húsið ásamt gögnum og gæðum 
og á síðasta ári var Hressingarhælið friðað.

Það er ekki síður aðdáunarvert að nú eigi að hefja enduruppbyggingu þessa 
sögufræga húss. Stofnun Kópavogsfélagsins, félags um enduruppbyggingu 
Hressingarhælisins og Kópavogsbæjar sýnir að mönnum er ekki sama. 
Ákvörðun sveitarfélagsins um að leggja sitt af mörkum með 30 milljóna 
króna framlagi í ár til verksins er lofsvert. Í Heilsuhælinu í Kópavogi tvinnast 
saman saga sorglegrar baráttu berklasjúklinga hvernig þeir börðust fyrir lífi 
sínu og hvernig Kvenfélagið Hringurinn lagði þar hönd á plóg til að létta undir 
með þessum sjúklingum. Hringskonum verður aldrei nægilega vel þakkað. 
Sagan sem þarna verður til er einn þáttur í þjóðarsögunni.  

Það er því aðdáunarvert þegar fólk réttir fram höndina og vill leggja hönd á 
plóg til að varðveita söguna. Sögukafla um þjóðina. Þeim ber nú að þakka. 

Góða helgi,

Sigurður Þ Ragnarsson

Aðdáunarvert framtak

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:
Hvenær var smábátahöfnin við  
Kársneshöfn formlega tekin í notkun?

Hvað veiStu um bæinn þinn?

Fjölskylduhjálpin 10 ára:

Ný starfsstöð, fræðslu-
miðstöð og flóamarkaður
Fjölskylduhjálp Íslands hefur flutt 

starfsemi sína úr Eskihlíð í 550 
fm húsnæði í eigu Fasteignafé-

lagsins Reita að Iðufell 14, Breiðholti. 
Í kjölfarið er tekinn upp breyttur út-
hlutunartími og ýmsar nýjungar í þjón-
ustu við skjólstæðinga. 

Síðustu fjóra mánuði hafa sjálf-

boðliðar alls staðar úr samfélaginu 
unnið hörðum höndum við að stand-
setja og gera nýtt húsnæði klárt fyrir 
starfsemina. Húsnæði Fjölskylduhjálp-
arinnar í Eskihlíð var löngu sprungið, 
að sögn aðstandenda, fyrir þann 
mikla fjölda sem leitar vikulega eftir 
aðstoð. Fyrsti úthlutunardagurinn var 

5. júní og hefur úthlutunartíma verið 
breytt. Framvegis verður úthlutun á 
miðvikudögum frá kl 11.00 til 14.00. 
Hársnyrting verður í boði á sama tíma. 
Aðgengi er til fyrirmyndar bæði fyrir 
fatlaða sem ófatlaða og starfsemi Fjöl-
skylduhjálpar Íslands verður 10 ára á 
þessu ári.

Á sama stað og tíma verður opn-
aður nytjamarkaðurinn Hallgerður 
Langbrók, sem verður með notaðan 
og nýjan fatnað á alla fjölskylduna. 
Allur ágóði af markaðnum rennur til 
matarkaupa.

Fjölskyldumiðstöðin  
þjónar öllu Höfuð
borgarsvæðinu.
Þá hefur Styrktar- og fræðslufélag Fjöl-
skylduhjálpar Íslands verið sett af stað 
sem mun sjá um öflun styrkja, styrkt-
arverkefna og rekstur á nytjamarkaði. 
Fræðsluhlið félagsins stendur fyrir 
endurgjaldslausum örnámskeiðum 
einu sinni í viku fyrir skjólstæðinga 
frá og með næsta hausti.

Umsækjendur um sumarstörf hjá Kópavogsbæ:

Tryggð vinna í sex vikur
Bæjarráð hefur samþykkt af-

greiðslu framkvæmdaráðs bæj-
arins að þeir umsækjendur um 

sumarstörf, 18 ára og eldri sem ekki eru 
þegar komnir með vinnu verði boðin 
vinna í sex vikur í sumar eða samtals 

30 virka daga. Gert er ráð fyrir að annar 
kostnaður sem af þessu hlýtur verði 
mætt með hagræðingu innan fram-
kvæmdasviðs bæjarins.

Samtals verða starfsmenn hjá Kópa-
vogsbæ 18 ára og eldri um 800 talsins. 

Bændur bjóða heim á sunnudaginn:

Opið hús hjá ferðaþjón-
ustubændum um land allt
Á sunnudaginn verður opið 

hús hjá ýmsum ferðaþjón-
ustubændum milli kl. 13:00-

17:00. Þann dag gefst almenningi 
tækifæri á að kynna sér starfsemina 
á ferðaþjónustubæjum, fá nýja bæk-
linginn „Upp í sveit„og njóta veitinga 
og afþreyingar í boði bænda. Meðal 
þeirra bæja sem taka þátt í verkefninu 
eru bændur í Kjós og Hvalfirði svo ekki 
er um langan veg að fara úr Kópavogi.

 Í tilefni útgáfu bæklingsins „Upp í 
sveit„ætla fjölmargir bæir innan Ferða-
þjónustu bænda að hafa opið hús þann 
9. júní kl. 13.00-17.00. Gestir munu geta 
skoðað aðstöðuna á bæjunum, sótt nýja 
bæklinginn, fengið kaffisopa, spjallað 
við bændur og upplifað einstaka sveita-
stemningu.

Það verður glatt á hjalla og margt 
í boði fyrir alla aldurshópa í öllum 
landshlutum. Til dæmis verður 
hægt að gæða sér á ljúffengum 
heimabakstri og öðrum forvitni-
legum afurðum úr sveitinni, heilsa 
upp á dýrin á bænum, skoða fjós, 
taka þátt í leikjum eins og skeifukast-
skeppni og trölla parís, njóta lifandi 
tónlistar, kynna sér tóvinnu og fræð-
ast um ylrækt, svo eitthvað sé nefnt. 

Bæir sem bjóða heim verða merktir 
með  grænum og hvítum blöðrum við 
veginn. Nánari upplýsingar og lista 
yfir þá bæi sem bjóða heim þann 9. 
júní í hverjum landshluta má finna á 
vefsíðu Ferðaþjónustu bænda www.
sveit.is.

Kópavogstjörn: 

Bannað að gefa öndunum
Kópavogsbær vill vekja athygli 

bæjarbúa og annarra gesta á 
því að ekki er talið æskilegt 

að brauðfæða endurnar á Kópavogs-
tjörn yfir sumartímann. Með því að 
gefa öndunum brauð er hætt við að 

sílamávar notfæri sér það og ráðist á 
andarunga sem eru að komast á legg.

Með mikilli brauðgjöf er einnig hætt 
við ofauðgun á næringarefnum í tjörn-
inni sem hefur slæmar afleiðingar í för 
með sér fyrir lífríkið.

Forseti íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, heimsótti nýju starfstöðina á þriðju-
daginn. Frá vinstri: Ólafur Ragnar Grímsson, Ásgerður jóna Flosadóttir for-
maður Fjölskylduhjálpar íslands og Guðjón Auðunsson forstjóri Reita fast-
eignafélags

Með því að gefa öndunum brauð á þessum tíma er hætt við að sílamávar 
notfæri sér það og ráðist á andarunga Mynd: Vefur Kópavogsbæjar bæjarblaðið KÓPavoguR

kemur út annan  
hvern föstudag



Glæsileg fjölbýlishús við 
18 holu golfvöll

Þorrasalir 5-7Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í fjölbýlishúsi með bílageymslu

• Stærð íbúða 95 til 119 fermetrar.

• Húsið stendur við glæsilegan golfvöll og með miklu útsýni.

• Stutt er í alla þjónustu, t.d . sundlaug, skóla og verslunarmiðstöð.

Glæsilegt fjölbýlishús við 
frábæran golfvöll

Byggingaraðili:

ÁF-Hús ehf
S. 534 1600

Söluaðili:

Hafið sambandið í síma 
893 2499 og fáið nánari 
upplýsingar.Óskar Bergsson

sölufulltrúi 
S. 893 2499

oskar@fasttorg.is

Sigurður Gunnlaugsson
löggiltur fasteignasali 

sg@fasttorg.is
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Theodór Júlíusson leikari er 
fæddur þann 21. ágúst árið 
1949. Hann er einn af ástsælustu 
leikurum landsins og hefur hlotið 
fjölda verðlauna. Hann vann 
International Jury Award árið 
2011 fyrir leik sinn í kvikmyndinni 
Eldfjall og var tilnefndur til 
Eddunnar í ár fyrir hlutverk sitt í 
Djúpinu. Hann býr í Kársnesinu 
ásamt konu sinni Guðrúnu Stef-
ánsdóttur. Theodór Júlíusson er 
yfirheyrður að þessu sinni.

Fullt nafn:
Theodór Júlíusson

Aldur:
64 ára.

Foreldrar:
Júlíus Júlíusson og Svava Baldvinsdóttir

Hvert liggja ættir þínar?
Í Suðursveit, Vopnafjörð, Bolungarvík 
og Siglufjörð.

Grunn- og/eða framhaldsskóli sem 
þú sóttir?
Gagnfræðaskóli Siglufjarðar, Iðn-
skóli Siglufjarðar, The Drama Studio 
London.

Tókstu þátt í leiklist á grunn- eða 
framhaldsskólaaldri?
Já.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
LEIKARI.

Maki?
Guðrún Stefánsdóttir

Starf maka?
Miðasölustjóri og æðstráðandi í forsal 
Borgarleikhússins.

Börn?
Hrafnhildur, Ásta Júlía, Sara og Vigdís 
og slatta af barnabörnum.

Hvernig rakspíra notarðu?
Calvin Klein

Ef þú byggir ekki í Kópavogi, hvar þá?
Á Siglufirði.

Í hvaða hverfi býrðu?
Kársnesinu.

Hefurðu búið erlendis?
Já, í Osló og London.

Stærsti sigurinn:
Giftast konunni minni, börnin mín og 
barnabörn.

Mesta axarskaftið:
Þau eru svo mörg að ég held að ég 
sleppi því að nefna einhver.

Vandræðalegasta augnablikið á leik-
sviði:
Ekkert sérstaklega vandræðalegt nema 
í draumum sem geta verið allsvakalegir, 
það er að segja martraðir um að koma 
of seint inn, muna ekki texta og hitt og 
þetta varðandi leiksviðið.

Helstu áhugamál:
Starfið mitt, laxveiði, fótbolti, stjórn-
mál, mannleg samskipti ofl. ofl.

Ertu tilfinninganæmur?
Já, mjög.

Ertu rómantískur?
Já, ég held það.

Nefndu góða uppskrift að róman-
tísku kvöldi:
Samræður við konuna mína um lífið og 
tilveruna við kertaljós og blóm í vasa.

Hvað gerir fólk aðlaðandi?
Vinátta og heiðarleiki.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég veit það ekki en gæti verið dugnaður 
og laus við baktal.

En galli?
Vantraust á sjálfan mig.

Kanntu á saumvél?
Já og nei.

Hvernig hlutverk finnst þér fara þér 
best, drama, gamanleikur o.s.frv.?
Drama.

Ertu dýravinur?
Já, er að vísu ekki hrifinn af köttum.

Áttu gæludýr?
Nei

Skemmtilegasta/tilkomumesta hlut-
verk sem þú hefur leikið?
Vanja frænda eftir Anton Chekhov 
í leikstjórn Kjartans Ragnarssonar í 
Borgarleikhúsinu og Sölvi Helgason í 
ég er Gull og gersemi í leikstjórn Sveins 
Einarssonar hjá LeikfélagiAkueyrar.

Hvað er með því skemmtilegasta sem 
þú gerir?
Ferðast.

Ertu flughræddur?
Nei.

Ertu með bíladellu?
Nei.

Hvernig bíl áttu?
JEEP GRAND CHEROKE árgerð 1999.

Ferðastu mikið (innalands og/eða 
utan)?
Já bæði.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Siglufjörður.

Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Lítið þorp í Króatíu sem ég man ekki 
hvað heitir.

Eftirminnilegur staður?
Lítil laut fyrir ofan Húsavík.

Ertu hjátrúarfullur?
Já.

Trúir þú á líf eftir dauðann?
Nei.

Hefurðu farið til spámiðils og/eða 
trúir þú á slíkt?
Nei.

Ertu góður í að elda?
Já.

Ferðu oft út að borða?
Nei.

Ef þú mættir vera hvað sem er í heim-
inum, hvað myndirðu vilja vera?
Ég held bara ég.

Besti/eftirminnilegasti veitingastað-
urinn (innanlands eða utan)?
Shi – Mai Vietnamese Restaurant í 
Berlín og Hannes Boy á Siglufirði.

Uppáhaldsmatur?
Crispy önd.

Uppáhaldsdrykkur?
Coca Cola light í dós.

Áttu þér uppáhalds tónlistarmann 
eða tónlist?
Lennon – McCartney og Mugison.

Besta bókin?
Þessi sem ég er að lesa núna:
“Ósjálfrátt“ Auðar Jónsdóttur

Uppáhalds leikari?
Í dag er það Jóhanna Vigdís Arnar-
dóttir.

Besta útvarpsstöðin?
RUV. Báðar stöðvar.

Hvað gerir þú þegar þér leiðist?
Reyni að láta mér ekki leiðast.

Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Held mig til hlés.

Hvað leiðist þér einna mest?
Baktal og kjaftasögur.

Hver er þín helsta fyrirmynd í starfi?
Róbert Arnfinnsson og Kristbjörg 
Kjeld.

Ef þú hefðir ekki orðið leikari, hvað 
heldurðu að þú hefðir orðið?
Ég held að það hafi aldrei verið spurn-
ing um leikarann. Reyndar er ég líka 
lærður bakari með meistarabréf.

Theodór Júlíusson leikari:

Leiðist mest baktal og kjaftasögur

Theodór og kona hans, Guðrún Stefánsdóttir

Theodór júlíusson er margverðlaun-
aður leikari.

Kænan veitingastofa  -  Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði  -  Sími 565-1550

Heimilismatur  
í hádeginu

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

fotspor.is
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Nýr vefmiðill um 
sjávarútvegsmál 
- kvotinn.is 
Nýr vefmiðill kvotin.is hefur 

hafið göngu á netinu. Rit-
stjóri vefjarins er Hjörtur 

Gíslason einn reyndasti sjávarút-
vegsblaðamaður landsins. Að sögn 
Hjartar verður vefmiðillinn með alls 
kyns fréttir af sjónum og landvinnsl-
unni og fylgist náið með allri þróun, 

tækni og tækjabúnaðar, er tengjast 
vinnslu og veiðum: „,Við verðum líka 
mannlegar fréttir til dæmis með því að 
spjalla við fólk á sjónum og í landi því 
svo sannarlega er á vísan að róa þegar 
sótt er í sjávarútveginn eftir fréttum.”  
Framkvæmdastjóri og útgefandi 
 kvotinn.is er Ólafur M. Jóhannesson.

Sigurður Helgason skrifar:

Jafn margir alvarlega slasaðir, 
en mikil fækkun á lítið slösuðum
Í slysaskýrslu Umferðarstofu sem 

kynnt var nýlega kemur fram að 
alvarlegum slysum og banaslysum 

fækkaði hér á landi á síðasta ári. Sé 
fjöldi banaslysa síðustu fimm ára bor-
inn saman við næstum fimm ár þar 
á undan kemur í ljós að fækkunin er 
48%. Á síðasta ári létust 9 manns, en á 
fimm ára tímabili létu 58 manns lífið 
í umferðinni. Til samanburðar létust 
111 fimm árin þar á undan eða frá 
2003 til 2007. Varðandi banaslysin er 
það ánægjuleg staðreynd að enginn 
ölvaður ökumaður kom við sögu í 
banaslysum ársins. Er það að í fyrsta 
sinn í marga áratugi, að mati þeirra 
sem best þekkja til. 

Mikil fækkun slysa af 
völdum ungra ökumanna
Mjög mikil fækkun varð á slysum þar 
sem ungir ökumenn komu við sögu 

sérstaklega þegar fjöldi þeirra er bor-
inn saman við fjölda slysa árið 2007. 
Hægt er að skýra það með markvissum 
aðgerðum, sem felast í fræðslu í fram-
haldsskólum, eflingu ökukennslu og 
því að þeir ungu ökumenn sem brjóta 
ítrekað af sér þurfa að sækja sérstök 
námskeið og gangast aftur undir bæði 
skriflegt og verklegt ökupróf. 

Svo að við höldum okkur áfram við 
góðar fréttir þá hafa aldrei eins fá börn 
slasast í umferðinni eins og árið 2012, 
sé að minnsta kosti er miðað er við 
þann gagnagrunn sem stuðst er við 
en hann er frá árinu 1986. Ef horft 
er til heildarfjölda slasaðra og látinna 
barna undanfarin 10 ár þá kemur í ljós 
að meðaltalið er 120. Árið 2012 var 
heildarfjöldi 88, en tekið skal fram að 
ekkert barn lét lífið, en yngsta fórn-
arlamb umferðarslyss var 21. árs ök-
umaður. 

Slys á hjólreiðamönnum, 
gangandi og bifhjóla
mönnum áberandi
Eigi að greina skýringar á fækkun 
alvarlegustu slysanna á árinu má 
meðal annars geta aðgerða sveitarfé-
laga, sem hafa í síauknum mæli lækkað 
hámarkshraða í íbúðahverfum og við 
skóla og leikskóla í 30 km/klst. Sú að-
gerð ein hefur án efa leitt til mikillar 
fækkunar alvarlegra slysa. Þá má ekki 
gleyma þeirri staðreynd að bílar verða 
sífellt öruggari frá hendi framleiðenda 
og að ábyrgðartilfinning ökumanna 
virðist hafa farið vaxandi. 

slys á hjólreiðamönnum, gangandi 
og bifhjólamönnum áberand Í Kópa-
vogi urðu álíka mörg alvarleg slys 
á síðasta árin eins og árið á undan. 
8 alvarleg slysatilvik urðu, sem 9 
manns slösuðust í. 35 slys með litlum 
meiðslum urðu og í þeim slösuðust 46 

manns. Sambærilegar tölur 2011 voru 
9 alvarleg slys, þar sem níu manns slös-
uðust og 45 slys með litlum meiðslum 
urðu og í þeim slösuðust 70 manns. 
Þannig er umtalsverð fækkun meðal 
þeirra sem urðu fyrir minni háttar 
meiðslum milli þessara tveggja ára. 

Við nánari skoðun á alvarlegu slys-
unum þá voru slys á hjólreiðamönnum, 
gangandi og bifhjólamönnum áber-
andi. Í báðum bifhjólaslysunum duttu 
menn á hjólunum. 

Ein hættuleg  
gatnamót í Kópavogi
Á undanförnum árum hefur verið 
farið yfir það hvaða gatnamót eru 
hættulegust á höfuðborgarsvæðinu. 
Ein gatnamót í Kópavogi eru á lista yfir 
bæði þau 20 gatnamót þar sem hvað 
flest slys og óhöpp bæði með og án 
meiðsla eiga sér stað. Það eru gatnamót 

Nýbýlavegar, Skemmuvegs Dalvegar. 
Þegar farið er yfir slys með meiðslum 
koma sömu gatnamót einnig við sögu. 
Rétt er að geta þess að tekin eru öll 
tilvik sem lögregla gerir skýrslur um og 
eru skráð í gagnabanka Umferðarstofu. 

Fyrir liggur að í Kópavogi eru mikil 
gegnumumferð, sem hefur án efa áhrif 
á slysatíðni þar. Einnig eru þar mörg 
sór fyrirtæki, sem leiðir til þess að 
margir eiga leið þar um, sem ekki 
þekkja aðstæður sérlega vel. Það gæti 
haft áhrif á slysatíðni. 

Höfundur er sérfræðingur  
á Umferðarstofu

Sigurður Helgason.

Nýr aðstoðarskóla-
stjóri í Álfhólsskóla
Einar Birgir Steinþórsson hefur 

verið ráðinn aðstoðarskólastjóri 
Álfhólsskóla. Einar tekur við 

þeirri stöðu þann 1. ágúst. Einar hefur 
29 ára reynslu af skólastarfi, þar af 15 ár 
sem skólameistari og fjögur ár sem að-
stoðarskólameistari Flensborgarskólans 
í Hafnarfirði.

Hann hefur auk kennsluréttinda 
Cand.mag. próf í uppeldis og félagsfræði 
og á undanförnum 19 árum sótt styttri 
og lengri námskeið á sviði stjórnunar, 
starfsmannahalds og fjármála. Einar Birgir Steinþórsson.

Þjóðlagahópurinn Gljúfrabúi í Gerðarsafni:

Hafa sérhæft sig í flutningi
íslenskrar þjóðlagatónlistar
Gljúfrabúi, þjóðlagahópur sjö 

ungmenna á aldrinum 15-
20 ára sem hefur sérhæft sig 

í flutningi íslenskrar þjóðlagatón-
listar með söng, hljóðfæraleik, dansi 
og rímnakveðskap heldur tónleika í 
Gerðarsafni, Kópavogi, á morgun 
laugardag kl. 15.00. Þjóðlagahópur-
inn Gljúfrabúi er skipaður nemendum 
Tónlistarskóla Kópavogs en enginn 
annar slíkur hópur er til á landinu en 
slíkir hópar eru algengir víða erlendis.

Í tilkynningu frá hópnum segir að 
Gljúfrabúar hafi þau þegar vakið mikla 
athygli fyrir geislandi framkomu og 
frábæran flutning m.a. með viðburðum 
á opnum húsum fyrir eldriborgara 
bæði í Gullsmára og í Gjábakka. 
Voru margir áheyrendur sem gerðu 
sér ferð á báða viðburðina til þess að 
njóta flutnings hópsins. Í kjölfarið 

óskaði kór eldriborgara í Kópavogi 
einnig eftir hópnum til að skemmta 
í gleðskap sínum þar sem áheyrendur 
risu úr sætum fyrir hópnum vegna 
ánægju með flutninginn. Hópurinn 
hefur komið fram á viðburðum í 
Salnum á vegum Tónlistarskóla Kópa-
vogs, á þjóðlagahátíð á Árbæjarsafni, 
Þjóðminjasafni Íslands á Barnamenn-
ingarhátíð á Sumardaginn fyrsta, lék 
við opnun menningarhátíðarinnar 
Bjartra daga í Byggðarsafni Hafnar-
fjarðar og víðar. Hópurinn mun koma 
fram í dagskrá Árbæjarsafns 23. júní.

Þjóðlagahópnum Gljúfrabúa hefur 
verið boðin þátttaka í þjóðlagahátíðum 
í tveimur borgum í Tékklandi í júní 
2013; Prag og Karlovy Vary ásamt 
hópum frá Mið- Evrópu. Íslenski 
hópurinn mun flytja eigin efnisskrá 
ásamt því að taka þátt í viðburðum 

hátíðanna víða um borgirnar. Að 
auki mun hópurinn koma fram á Ís-
landsdegi félags Íslandsaðdáenda í sal 
Borgarbókasafnsins í Prag, leika á Ís-
landskynningu í Borgarbókasafninu 
í Karlovy Vary, vera fulltrúi Íslands á 
ráðstefnu norrænu sendiráðanna í Prag 
um jafnrétti og leika „Koloanade„tón-
leika (útitónleikar fyrir ferðamenn) í 
Karlovy Vary. 

Tónleikar Gljúfrabúa í Gerðarsafni, 
á morgun laugardaginn 8. júní, eru 
síðustu tónleikar hópsins hérlendis 
fyrir Tékklandsferðina. Aðgangur er 
500 krónur en ókeypis fyrir börn og 
ungmenni yngri en 18 ára, eldri borg-
ara, öryrkjar og námsmenn.

Þeir sem vilja styrkja Gljúfrabúa 
til Tékklandsferðarinnar er frjálst að 
leggja hópnum lið með frjálsum fram-
lögum.

Hjörtur Gíslason.
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Þetta eru fulltrúar okkar á Alþingi
Alþingi kom saman í gær og mun funda fram eftir sumri. Því er ekki úr 

vegi að rifja upp hverjir fulltrúar okkar eru á þingi sem eru þingmenn 
Suðvesturkjördæmis. Kjördæmið er  það stærsta á landinu með 13 þing-
menn, 11 kjördæmakjörna og 2 uppbótarþingmenn.  Að þessu sinni setjast 
4 nýliðar á þing fyrir Suðvesturkjördæmi og kynjaskiptingin er 5 konur 
og 8 karlar.  Af þeim eru tveir ráðherrar. Á þingmannalista kjördæmisins eru  fjórir formenn flokka 
á þingi af sex flokkum alls. Athygli vekur að  fjórir þingmannanna búa í Kópavogi, tveir í Garðabæ, 
einn í Hafnarfirði, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ og  fjórir í Reykjavík

Við óskum þingmönnunum gæfu og gengis í verkum sínum á þingi.

Elín Hirst (D) 
er þrettándi þingmaður kjördæmisins og nýr þing-
maður. Elín starfaði áður við fjölmiðla og heim-
ildamyndagerð og er með meistarapróf í sagnfræði. 
Elín er 53ja ára og er eini þingmaðurinn sem býr á 
Seltjarnarnesi.

Jón Gunnarsson (D) 
er sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hann 
settist fyrst á þing árið 2007 og starfaði meðal 
annars hjá Landsbjörgu áður en hann var kjörinn 
þingmaður. Jón er  með próf frá málmiðnaðardeild 
Iðnskólans í Reykjavík  og próf í rekstrar- og við-
skiptafræðum frá endurmenntun HÍ. Hann er 56 ára 
og býr í Kópavogi.

Birgitta Jónsdóttir (Þ) 
er tólfti þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hún 
er í forsvari fyrir Pírata og var áður þingmaður 
Hreyfingarinnar í Reykjavík suður. Birgitta er með 
grunnskólapróf frá Núpi í Dýrafirði og sjálfmenntuð 
að öðru leyti. Hún er 46 ára og býr í Reykjavík.

Willum Þór Þórsson (B) 
er fimmti þingmaður kjördæmisins og nýliði á þingi. 
Hann hefur starfað við þjálfun og kennslu síðustu 
ár, meðal annars við Menntaskólann í Kópavogi. 
Willum er fimmtugur og býr í Kópavogi.

Katrín Júlíusdóttir (S) 
er ellefti þingmaður kjördæmsins. Hún var fyrst 
kjörin á þing árið 2003, hefur sinnt bæði starfi 
iðnaðar- og fjármálaráðherra. Hún er mann-
fræðingur að mennt og er 38 ára. Katrín býr í Kópa-
vogi og er yngsti þingmaður kjördæmisins.

Árni Páll Árnason (S) 
er formaður Samfylkingarinnar og fjórði þingmaður 
Suðvesturkjördæmis. Hann tók sæti á þingi 2007 
og leiddi lista Samfylkingarinnar í síðustu tveimur 
kosningum. Hann var  félags- og tryggingamálaráð-
herra 2009-2010, og  efnahags- og viðskiptaráðherra 
2010-2011. Árni er lögfræðingur að mennt og hefur 
viðbótarmenntun í Evrópurétti frá erlendum há-
skólum. Árni Páll er 47 ára og býr í Kópavogi.

Þorsteinn Sæmundsson (B) 
er tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis og nýr 
á þingi. Hann var sérfræðingur í Umhverfisráðu-
neytinu áður en hann var kjörinn á þing. Þorsteinn 
er sextugur og býr í Reykjavík.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir (D) 
er þriðji þingmaður kjördæmisins. Hún er formaður 
þingflokks Sjálfstæðisflokksins og hefur setið á þingi 
frá 2007. Ragnheiður  var meðal annars bæjarstjóri 
Mosfellsbæjar áður en hún settist á þing og er með 
fjölbreytta menntun í skóla- og uppeldismálum auk 
prófs í íslenskum fræðum. Ragnheiður er 64 ára og 
býr í Mosfellsbæ.

Vilhjálmur Bjarnason (D) 
er níundi þingmaður  kjördæmisins.  Hann er nýr á 
þingi og hefur starfað sem fjárfestir og við kennslu 
síðustu ár. Hann er 51 árs og býr í Garðabæ.

Eygló Harðardóttir (B) 
er annar þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hún er 
félags- og húsnæðismálaráðherra og hefur setið á 
þingi frá 2008 , fyrst sem þingmaður Suðurkjör-
dæmis.  Eygló er með próf í listasögu og nám í 
viðskipafræði á ferilsskránni og er 41 árs.Hún býr í 
Hafnarfirði.

Ögmundur Jónasson (V)
er áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis,   heil-
brigðisráðherra 2009, dómsmála- og mannréttinda-
ráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 
2010, innanríkisráðherra 2011-2013. Ögmundur 
hefur setið á þingi frá árinu 1995. Hann er sagn-
fræðingur að mennt og starfaði meðal annars við 
fjölmiðla áður en hann var kjörinn á þing. Ög-
mundur er 65 ára og býr í Reykjavík. Hann er elsti 
þingmaður kjördæmisins.

Bjarni Benediktsson (D)
formaður Sjálfstæðisflokksins, er fyrsti þingmaður 
kjördæmisins. Hann er fjármála- og efnahags-
ráðherra og hefur setið á þingi í 10 ár. Bjarni er 
lögfræðingur að mennt, 43ja ára gamall og býr í 
Garðabæ.

Guðmundur Steingrímsson (A) 
er formaður Bjartrar framtíðar og sjöundi þing-
maður kjördæmisins. Hann settist fyrst á þing árið 
2009, þá kjörinn á þing sem þingmaður Fram-
sóknarflokksins, síðar utan flokka. Kjörtímabilið 
á undan var hann varaþingmaður fyrir Samfylk-
inguna. Hann er með meistarapróf í heimspeki og 
BA próf í íslenskum fræðum. Guðmundur er 41 árs 
og býr í Reykjavík.
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ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Úrval lita á lager

Þú nærð árangri 
með  Plannja þakrennum

ævintýRi HúSmÓðuRinnaR

Út að hlaupa!
Einn af ljúfu vorboðunum 

voru án efa auglýsingarnar 
frá líkamsræktarstöðvunum. 

-Í kjólinn fyrir jólin! -Sjáðu tólin fyrir 
jólin! -Komdu þér í form en ekki 
kökuform! -Ekki vera bolla heldur 
frekar eins og græna Solla! Slagorðin 
sem dundu yfir voru öll með álíka 
sniði og sannfærðu húsmóðurina um 
að gera eitthvað í sínum málum og 
koma sér í form lífs síns. 

 En úr vöndu var að ráða þar sem 
úrvalið var mikið. Jóga, pallar, sund-
leikfimi, zumba, spinning, cross fit 
og rassalyftingar að suðuramerískum 
hætti eru bara brot af því sem hægt 
var að velja úr. Húsmóðirin rifjaði 
þó upp fyrri reynslu sína í líkams-
ræktarsölunum sem var henni enn í 
fersku minni. 

Kröftugar hnébeygjur
Í einni af hinum fjölmörgu atrennum 
sínum í heilsuátaki hafði hún með 
lítilli áreynslu gert dvöl sína á líkams-
ræktarstöð einni mjög eftirminnilega. 
Í miðjum spinningtíma þegar hjóla 
átti á fleygiferð til að fá upp púlsinn, 
missti hún jafnvægið, datt af hjólinu 
og festist í pedulunum. Liggjandi 
kylliflöt með athygli allra á sér og tók 
það tvo fíleflda karlmenn til að losa 
hana og koma á fætur. 

Önnur tilraun húsmóðurinnar að 
heilsusamlegra líferni endaði einnig 
með snöggum hætti. Þá var hún stödd 
í troðfullum sal í svokölluðum body 
pump tíma þar sem lyfta átti lóðum. 
Húsmóðirin stillti sér upp í fremstu 
röð, enda hafði hún mætt nokkrum 
sinnum áður. Hún var orðin nokkuð 
góð í hnébeygjum og vildi gera enn 
betur. Í einni beygjunni ákváðu fínu 
spandex buxurnar að gefa sig og rifn-
uðu meðfram saumnum við aftur-
endann með tilheyrandi látum. Þar 
sem stutti bolurinn úr sama efni náði 
ekki að skyggja á sprungusvæðið, bar 
húsmóðirin hendurnar fyrir og sagð-
ist finna til í mjóbakinu. Svo haltraði 
hún út með hendur fyrir aftan sig og 
lauk þar með þátttöku sinni. 

Fagrar fylkingar hlaupara
Húsmóðirin hafði oftar en ekki séð 
fagrar fylkingar hlaupara víðsvegar 
um bæinn. Hlaupararnir virtust svo 
tígulegir í hreyfingum, þeir ým-
ist spjölluðu saman og hlógu eða 
hlustuðu einbeittir á eitthvað úr 
heyrnatólunum sem voru þræddir 
í eyru þeirra. Sífellt fleiri tilkynntu 
á fésbókinni um hlaupaafrek sín og 
oftar en ekki fylgdi mynd af við-
komandi hlaupara, glaðbeittum og 
stoltum á svip með verðlaunapening 
um hálsinn. 

Þegar húsmóðirin rak svo augun í 
auglýsingu frá hlaupahóp sem kenndi 
sig við eitt af íþróttafélögum bæjar-
ins, ákvað hún að slá til. Boðið var 
upp á nýliðanámskeið sem var alveg 
tilvalið svo hún skráði sig í hópinn. 
Fyrst varð húsmóðirin þó að fjárfesta 
í nýjum buxum þar sem ljóst var að 
buxurnar úr fyrrnefndum líkams-
ræktartilraunum voru gjörsamlega 
ónothæfar! Húsmóðirin er útsjónar-

söm og keypti fínar hlaupabuxur á 
útsölu. Hlaupaskórnir þyrftu að bíða 
þar til í næsta mánuði því að sjálf-
sögðu sýnir húsmóðirin aðhald í 
rekstri heimilisins. 

 Fyrsti æfingadagurinn rann upp. 
Fjöldi fólks af öllum stærðum, aldri og 
gerðum var samankominn í íþrótta-
miðstöðinni. Hópnum var skipt í 
nokkra flokka eftir getu og svo var 
skokkað af stað!

Slappir grindar 
botnsvöðvar
Fyrirmælin voru skýr – hlaupa í hálfa 
mínútu og ganga í eina mínútu inn á 
milli og endurtaka átta sinnum. Svona 
átti að byggja upp þol og styrk hjá 
nýliðunum smám saman. Stefnan var 
tekin að göngustíg, umvafinn steinum 
og fallegum gróðri sem var farinn að 
taka á sig litbrigði sumarsins. Fyrstu 
tveir sprettirnir gengu þokkalega vel 
hjá húsmóðurinni og bjó hún greini-
lega vel að fyrri líkamsræktarátökum 
sínum. Þriðji spretturinn var þó að-
eins þyngri og dróst hún aðeins aftur 
úr hópnum. Í fjórða sprettinum fóru 
slöppu grindarbotnsvöðvarnir að 
segja til sín og mál var komið til að 
losa þvagblöðruna. 

Til að halda hlaupin út, ákvað hún 
að skella sér í gjótu nokkra við göngu-
stíginn, skimaði í kringum sig og sá 
engar mannaferðir. Mikið fannst henni 
gott að létta á sér og sá fram á betri 
hraða í sprettunum sem eftir voru. 

Tungl í fyllingu
Skyndilega heyrði húsmóðirin um-
gang og leit við meðan hún sat með 
buxurnar á hælunum. Hlaupahópur-
inn hafði snúið við og hljóp nú að 
henni í spretti númer fimm og staðn-
æmdist beint fyrir ofan hana!!!!! 

Húsmóðirin gerði heiðarlega til-
raun til að láta lítið fyrir sér fara, 
enn krjúpandi með óæðri endann 
blasandi við eins og tungl í fyllingu. 
En það varð ekki að því þar sem þjálf-
arinn sagði óþarflega skýrmæltur; 
„það þýðir ekkert að fara í felur, þrír 
sprettir eftir,‘‘ og lyfti svo brúnum 
þegar hann varð var við „tunglið.‘‘ 

Athygli allra beindist að sjálfsögðu 
að húsmóðurinni sem hysjaði upp 
um sig í skyndi, bar höfuðið eins 
hátt og henni var unnt og hljóp svo 
með hópnum lokasprettinn, í fyrsta 
og síðasta sinn. Leitin að annarri lík-
amsrækt stendur nú yfir hjá húsmóð-
urinni. 

Húsmóðirin er ein af þeim sein-
heppnari síns kynstofns og lendir 

iðulega í ævintýrum hversdagsins.

Sumaráætlun Strætó bs.
Sumarakstur Strætó á höfuð-

borgarsvæðinu hefst þann 9. júní 
nk. Breytingar verða á leiðum 2, 

11, 12, 13, 14, 15 og 28, munu þær leiðir 
aka á 30 mínútna tíðni allan daginn.
Leið 2 og leið 28 ganga um Kópavog. 
Vegna lokunar á Hverfisgötu í sumar 
munu leiðir 1, 3, 6, 11, 12 og 13 flytjast 
yfir á Sæbraut. Vagnarnir munu aka 
Snorrabrautina að Sæbrautinni og að 
Kalkofnsvegi við Hörpu, þaðan fara 
vagnarnir að Lækjartorgi. Vagnarnir 
aka svo sömu leið til baka. 

Biðstöðvar verða við Hörpu og Sól-
farið.

Svona litu þeir út strætisvagnarnir í Kópavogi fyrir tíma byggðasamlagsins 
Strætó bs. 

SJÁLFLÍMANDI 
HNÍFAPARA-

SKORÐUR

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
netfang: gullkistan@vortex.is  - heimasíða: thjodbuningasilfur.is



Vantar þig stuðning við bak eða háls? Góðan kodda 
eða jafnvel bara góða sessu í traktorinn eða í stólinn?

Sessur
Stuðningur við bakið, nokkrir styrkleikar 
og stærðir. Sætissessur í vélina 
eða bara heima. Mjúkar og þola vel bleytu.

Stuðningsborð
Auðvelt að þrífa 
Veitir góðan stuðning 

Stuðningskragi
Veitir góðan stuðning við háls  
Góður í bílinn og í flugvélina

Hnépúði
Góður við hnéóþoli á næturnar

Koddi
Fínir koddar með svampfyllingu
bæði fyrir heimili og ferðaþjónustu

Útivistarkoddi
Þolir vætu, góður í útileguna

Vörurnar er auðvelt að þrífa,

Sessurnar eru vatnsheldar 

Saumastofan
BUST
Símar 453 8091, 862 7017

NÝ
PR

EN
T

Slitsterkt efni
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matuR og lífSStíll

bæKuR 2013

Hvað veiStu um bæinn þinn?

24. september 1989 og því eru í haust 24 ár síðan hún var tekin í notkun.Svar:
Auglýsingasíminn er

578 1190
Netfang:

auglysingar@fotspor.is

Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 8070

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur

Til greina koma allir, einstaklingar, stofnanir eða fyrirtæki, sem 
undanfarið ár hafa unnið að jafnréttis- og mannréttindamálum í 
Kópavogi. Viðurkenningin verður nú veitt í tólfta sinn.
Tilnefningu ásamt rökstuðningi skal senda til jafnréttisráðgjafa 
Kópavogsbæjar á netfangið: 
asakr@kopavogur.is, á faxi: 570 1501 eða í pósti: 
Kópavogsbær, Jafnréttisráðgjafi, Fannborg 4, 200 Kópavogur. 
Frestur er til og með 1. september 2013.

Viðurkenning 
jafnréttis- og mannréttindaráðs 
Kópavogs 2013

kopavogur.is

Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogsbæjar óskar eftir 
tilnefningum vegna árlegrar jafnréttisviðurkenningar.

Fín afþreying í sumarfríinu
Hinir réttlátu
Höfundur: Sólveig Pálsdóttir
Útgefandi: JPv 2013

Síðustu misseri hefur mikill fjöldi 
spennusagna komið á markað-
inn og þá í kiljuformi. Þessari 

þróun ber að fagna, lesendur þurfa 
ekki að bíða milli jóla til að fá nýj-
ustu glæpa- og spennusögurnar í 
hendurnar.  Kiljurnar eru sérstaklega 
hentugar á sumrin hvort sem ferðast er 
innanlands eða utan eða dvalið heima 
við bóklestur. Flestar eru spennu-
bækurnar fyrsta flokks, aðrar síðri 
eins og gengur. Nýir íslenskir höfundar 
hafa komið fram og hér er fjallað um 
afurð eins nýju höfundanna.

Á dögunum kom út önnur skáld-
saga Sólveigar Pálsdóttur sem sendi 
frá sér spennusöguna Leikarinn í fyrra. 
Eins og svo margar spennusögur í dag 
hverfist frásögnin um lögreglulið, fjöl-
breytta og ólíka karaktera af báðum 
kynjum. 

Sviðsljósið að þessu sinni beinist 
að Særósu, fullkomnunarsinna með 
brotna fortíð. Meðfram því að leysa 
dularfullt manndráp á golfvelli þarf 
hún að sinna hálfsystur sinni sem hefur 
lent á glapstigum undirheimanna.  
Guðgeir, yfirmaður liðsins, er ekki 
uppá sitt besta og  rannsókn málsins 
lendir að miklu á undirmönnunum, 
sér í lagi Særósu.

Rannsókn málsins leiðir lögreglu-
liðið á ýmsar brautir og misáhuga-
verðar hliðarsögur leiða frásögnina 
áfram og það er mikið í gangi. Persónu-
lega fannst mér of miklu púðri eytt í 
hvalveiðimótmælin, fannst tengingin 
við aðalatburðarásina ekki nógu vel 
heppnuð. Persónusköpun er nokkuð 
skýr , en Særós , aðalpersónan í þessari 
bók er ekkert sérlega áhugaverð. Sagan 
líður einnig fyrir klisjukenndar lýs-
ingar á persónum svo sem móður 
hálfsysturinnar. Einnig var ótrúverðugt 
hversu skyndilega Særós myndar tengsl 
við hálfsystur sína og tekur hana í sátt.

Sagan er fín afþreying og spennandi 
en að mati undirritaðrar var Leikarinn 
mun betri saga. Bíð spennt eftir næstu 
bók Sólveigar.

Hólmfríður Þórisdóttir

Hafrakaka með 
Hindberjum

Uppskrift frá Rósu Guðbjartsdóttur  
úr bókinni Partýréttir

Ég elska það þegar haframjöl og 
púðursykur koma saman í bakstri 
en þá verður til eitthvert sérstakt 
undur. Og bökunarilmurinn í 
húsinu engu líkur. Fyllingin í 
þessari köku minnir dálítið á osta-
kökufyllingu og sætsúr hindberin 
koma skemmtilega á óvart.

iNNiHaLD
2 ½ dl púðursykur
100 g smjör
3 ½  dl hveiti
5 dl haframjöl
1 tsk. matarsódi
 2 dl sykur
1 tsk. möndludropar
1 dós sýrður rjómi, 18%
1 egg
200 g hindber (fást frosin, en látið 
þiðna áður en notuð)

aðFerð
Hitið ofninn í 180 gráður.

Hrærið púðursykur og smjör vel 
saman. Hrærið 3 dl af hveiti, hafra-
mjöli og matarsóda saman við. 
Þrýstið helmingnum af blöndunni 
á botninn á bökunarformi eða ál-
bakka (um 18 sm á kant). Bakið við 
180 gráður í 10 mínútur.  Útbúið 
fyllinguna á meðan. Blandið sykri, 
½ dl af hveiti, möndludropum, 
sýrðum rjóma og eggi saman. 

Takið botninn úr ofninum, hellið 
blöndunni yfir hann og dreifið 
hindberjunum jafnt yfir. Dreifið 
síðan hinum helmingnum af hafra-
mjölsblöndunni yfir allt saman. 
Bakið í um 25 mínútur. Látið 
kökuna kólna alveg áður en hún 
skorin í bita og borin fram. Gott að 
hafa þeyttan rjóma með.

www.snarverk.is   •   Snarverk ehf
Garða og eiturúðun • Alhliða gröfuþjónusta

Gröfum fyrir sólpöllum, drenlögnum og skolpi.

Öll almenn jarðvegsskipti, fjarlægjum jarðveg  
og komum með nýjan.

Snarverk ehf   •   sími 863-1291
 

  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  Hlíðasmári 11
Sími: 571-0888

Gluggavinir.is Hlíðasmári 11 - Sími: 571-0888



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.
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Hinn einstæði miðbær Kópavogs
Guðlaugur Rúnar Guðmundsson tók saman

Miðbær Kópavogsbæjar 
byggðist að mestu á ár-
unum 1960  til 2010. Höf-

uðkennileiti þessa nýja miðbæjar eru 
Borgarholt með Kópavogskirkju sem rís  
á árunum 1958 til 1962 og Kópavogsháls 
með Kópavogsskóla, sem stofnaður var 
árið 1949 og lengi var aðalsamkomuhús 
bæjarins áður en Félagsheimili Kópa-
vogs reis um 1959. Bæjarskrifstofurnar 
fluttu þangað 1963.

Ef við miðum við götur í dag þá 
finnst mér að afmarka megi miðbæ 
Kópavogsbæjar með Urðarbraut í vestri 
en Hátröð í austri. Miðbæjarsvæðið er 
samkvæmt þessari skilgreiningu frá 
Rútstúni á Kársnesi að Menntaskól-
anum í Kópavogi.  Miðbær Kópvogs er 
oft skilgreindur á þrengri hátt.

Forseti bæjarstjórnar  
lýsir miðbæjarsvæðinu 
Margrét Björnsdóttir, forseti bæjar-
stjórnar, ólst upp í miðbæ Kópavogs, 
hefur lýst svæðinu á eftirfarandi hátt:

„Þegar ég ólst upp í Kópavogi, nánar 
tiltekið á Álfhólsvegi 10a þá bjó ég í 
miðbæ Kópavogs.

Hábrautin lá allt öðruvísi en hún gerir 

núna. Hamraborgin var ekki til, heldur 
náði Álfhólsvegur út að Hafnarfjarðar-
vegi en þar tók Hábraut við til vesturs. 
Gamla sjálfstæðishúsið og fleiri hús 
stóðu við Hábraut.

Áður lá Hábraut í boga niður að 
Borgarholtsbraut en síðar heitir Hábraut 
niður að Kársnesbraut frá Listasafni.

Digranesvegur lá að Hafnarfjarðar-
vegi en þar tók Skjólbraut við til vesturs.

Að mínu viti markast gamli miðbær-
inn innan þessa ramma:

Kópavogsskóli í austri, Kópavogs-
kirkja í vestri, Digranesvegur og Skjól-
braut í suðri og Auðbrekka í norðri.

Braggahverfið var í miðbænum og 
Kópavogsapótek beint á móti því við 
Álfhólsveg.” (Margrét Björnsdóttir sendi 
höfundi þessa lýsingu í tölvupósti 10. maí 
2013.)

Stór áfangi í þróun miðbæjar Kópa-
vogs var vígsla Hálsatorgs árið 2006 sem 
byggt  var yfir brautina sem grafin var 
gegnum Kópavogsháls og áður skildi 
bæjarhlutana að. Hálsatorg og nágrenni 
með steinsteyptum byggingum á báðar 
hendur hefur þótt heldur kaldranalegt. 

Nú er garðyrkjudeild Kópavogs undir 
forystu garðyrkjustjóra bæjarins Frið-

riks Baldurssonar að gera gangskör að 
því að gera torgið og næsta nágrenni 
vistvænna fyrir almenning.

Ofannefnt miðbæjarsvæði er innan 
marka hinnar gömlu Kópavogsjarðar. Á 
austurmörkum milli Kópavogsjarðar og 
Digranesjarðar lágu gömlu landamerkin 
frá Klofasteini vestri í Faxafen (Faxa-
keldu), suðvestan við götuna Árland 
í Reykjavík. Þaðan lágu merki suður 
yfir Digranesið, rétt austan við götuna 
Hátröð, og í Svartaklett við Hvamm-
kotslæk (Kópavogslæk), suðvestan við 
Digraneskirkju. 

Alfaraleið að Bessastöðum
Hin ævaforna alfaraleið, sem lá suður 
yfir Kópavogsháls, var nefnd Álftanes-
gata og lá að hinu gamla stjórnsýslusetri 
á Bessastöðum og því einnig nefnd Fó-
getagata. Gatan er án efa ein elsta al-
faraleið landsins. Smábútur þessarar 
gömlu leiðar sést enn rétt við Kópavog 
þar sem leiðin lá suður yfir Arnarnesið, 
vestan við tóftarbrot Litla-Arnarness 
(Arnarneskots). Allar leifar gömlu 
götunnar eru nú horfnar á Kópavogs-
hálsi. 

Fyrir tveimur áratugum mátti greini-
lega sjá Álftanesgötu frá Arnarneslækj-
arvaði að Neðrifossavaði við Hrauns-
holtslæk í Garðabæ en nú eru þessi 
ummerki horfin. Greinilegust var gamla 
gatan við Háubakka og Strympumel við 
Arnarnesvog.  Hluti götunnar gömlu 
mátti víkja vegna nýs holræsakerfis.

Við búum svo vel að eiga gömul kort 
sem sýna Álftanesgötu. Elstu kortin sem 
sýna gömlu leiðina eru teiknuð af Ole 
Ohlsen árin 1801 og 1802, liðsforingja í 

danska hernum sem starfaði að strand-
mælingum hérlendis. 

Leiðin hófst við Reykjavíkurhöfn 
sem Ole Ohlsen kallar Holmens Havn 
þar sem Lækurinn, sem lá þar sem 
Lækjargata er, rann í Reykjavík. Fyrsti 
hluti leiðarinnar lá fram hjá Arnarhóls-
bænum og var nefndur Arnarhólstraðir. 
Leiðin sveigði austur fyrir Skólavörðu-
holt (Arnarhólsholt til 1793) og svo í 
suður austan við Öskjuhlíð.

Ohlsen nefnir leiðina Vej til Hav-
nefiord og Oplandet. Við Háaleiti milli 
Öskjuhlíðar og Minni-Öskjuhlíðar voru 
vegamót. Þar skiptust leiðir, lá önnur í 
austur yfir Bústaðaholt að Álftnesinga-
vaði við Elliðaár en hin lá suður í Foss-
voginn þar sem heitir Hangahamar og 
síðan með sjónum að Hanganda hinu 
gamla merki milli Reykjavíkurjarðar, 
Laugarnesjarðar og Kópavogsjarðar.  

Merkjunum milli Reykjavíkurlands 
og Kópavogsjarðar var breytt árið 1930 
og þau færð að ósi Fossvogslækjar. 

Lega Hangahamars (Hangrahamars) 
og Hanganda er glögglega sýnd á korti 
Björns Gunnlaugssonar, stærðfræðings 
og kennara við Latínuskólann. Kort 
Björns er af Reykjavík og nágrenni og 
teiknað um 1850.  Á kortum Björns eru 
sjónhendingarmerki mjög glögg. Slík 
kennimerki voru mikilvæg í hinum 
gömlu landamerkjalýsingum  þegar 
menn gátu séð óhindrað milli þeirra. 
Þegar byggð þéttist og skógrækt óx 
nýttist sjónhendingin ekki eins og áður.

Álftanesgata  
lá um Kársnes
Leiðin frá vegamótum við Háaleiti milli 

Öskjuhlíðar og Minni-Öskjuhlíðar er 
hin raunverulega Álftanesgata. Hún 
lá í fjölmörgum bugðum eins og títt 
var um reiðstíga á þessum tíma yfir 
Kópavogsháls. Á korti Ohlsens 1802 er 
nesið vestan við hálsinn nefnt Kársnes. 
Leiðin lá suður að botni Hvammkots-
lækjar (Kópavogslækjar) og má greina 
við lækjarósinn þrjú vöð. Hið austasta 
gæti verið vaðið sem síðar var nefnt 
Danskavað.

Fjölmargar breytingar voru síðar 
gerðar á hinni fornu Álftanesgötu sem 
lá yfir Kópavogsháls. Má nefna vega-
gerðina um 1938 þegar vegavinnumenn 
fundu dysjar sem tengdust  gamla 
Kópavogsþingi. Þekktastar þeirra voru 
Hjónadysjar og Systkinaleiði. Rann-
sóknir á Hjónadysjum voru gerðar 
vegna breytinga á veginum árið 1988. 
Hjónadysjar hurfu þá undir veginn. 

Miðbær Kópavogs er einstæður 
þar sem miðhluti hans er með aðal-
umferðaræðina undir svæðinu. Mið-
bæjarsvæðið er það stórt að það gæti 
gefið svigrúm til nýrra lausna. Nefna 
má svæðið við gamla Kópavogsbæinn 
sem gæti orðið vistvænn þáttur í nýju 
skipulagi.

Vonandi nýta Kópavogsbúar sér þessa 
sérstæðu legu til að koma upp vinalegu 
miðbæjarumhverfi þar sem mannlífið 
fær að njóta sín. Aðalþrándur í götu slíks 
áforms eru blessaðir bílarnir sem hafa 
fengið of mikið rými fyrir sig á kostnað 
mannfólksins. 

Ef til vill mun framtíðin gefa okkur 
Kópavogsbúum frumlega, frjóa  og 
sannmenntaða arkitekta og skipulags-
fræðinga með lausn í handraðanum. 
Ekki sakar fyrir slíka að leita ráða hjá 
sauðsvörtum almúganum sem vandinn 
brennur á. 

Guðlaugur R. Guðmundsson

Korputorg l 112 Reykjavík
Sími 551 5600 l utilegumadurinn.is 
Opnunartími: mán.-fös. kl: 10-18 - lau.-sun. kl: 12-16

Útilegumaðurinn  - Þar sem grasið er grænna

Knaus, þýsk 

gæðahjólhýsi 

í 50 ár

Frí sólarsella fylgir öllum Knaus hjólhýsum dagana 23. til 30. maí

Nú er tíminn að festa sér nýtt hjólhýsi fyrir sumarið.  
Sölumenn okkar í samningsskapi.  
Tökum notaða ferðavagna uppí nýja.

Tilboðsvagn: 
Knaus Sport 450 UF 
Verð aðeins kr. 3.295.000

ERNA

Skipholti 3 - Sími: 552 0775 

www.erna. is

Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.isERNA GULL- OG SILFURSMIÐJA

Fyrir orrustuna um Milvian 
brú yfir Tíberfljót, 28. október 

312 fyrir réttum 1700 árum, sá 
Konstantín mikli teikn krossins 
á himni og orðin “in hoc signo 
vinces” “Undir þessu tákni muntu 
sigra”.  Árið 313 er Konstantín var 
orðinn keisari veitti hann kristnum 
mönnum trúfrelsi eftir langvarandi 
ofsóknir.

Menin eru smíðuð á Íslandi eftir hugmynd  
Dr Gunnars Jónssonar og fást silfurhúðuð á 3.500,-  
úr silfri: 5.900,- (með demanti: 11.500,-) og  
úr 14k gulli á 49.500,- (með demanti: 55.000,-).

IN HOC SIGNO VINCES
(Undir þessu tákni muntu sigra)

Sögufélag KÓPavogS    „eKKeRt eR einSKiS viRði“ - molaR úR Sögu KÓPavogS

Á þessu korti má sjá hugleiðingar um stærð miðbæjarsvæðis Kópavogs.

Guðlaugur R. Guðmundsson





Nú er opio allan 

sólarhringinn í Engihjalla

Allan sólarhringinn,
alla daga


