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Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraðaLíf og fjör á skapandi leikskólahátíð
Skapandi leikskólahátíð var haldin á 

þriðjudag á Hálsatorgi.  Götuleik-
húsið sýndi leikrit á sviði auk þess 

sem hljómsveitin Hljómsveitt flutti nokkur 
lög.  Boðið var upp á ljóðaratleik og einnig  
gafst börnunum  kostur á að prófa nýstárleg 
rafhljóðfæri .

Í undirgöngunum hjá hljóðbókasafninu 
var settur upp hljóðskúlptúr og klassískur 
tónlistarflutningur og ljóðalestur var á 
bókasafninu.  

Sumarstarfsmenn í skapandi sumar-
stöfum sáu um skemmtunina. Stefnt er 
að því að bjóða upp á fleiri skemmtanir 

á Hálsatorgi í sumar en markmið Kópa-
vogsbæjar er að lífga upp á torgið yfir 
sumartímann og hvetja bæjarbúa til að 
nýta sér það. 

LHÞ/ Mynd: Þórður Ingi 
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Lánshæfismat Kópavogsbæjar hækkar: 

Ná 150% skuldahlutfalli  
fyrr en áætlað var
Íslenska lánshæfismatsfyrirtækið 

Reitun ehf. hefur hækkað láns-
hæfismat Kópavogsbæjar úr B í B+ 

með stöðugum horfum. Í rökstuðningi 
er bent á að skuldir Kópavogsbæjar 
lækki hratt og að endurfjármögnun 
lána hafi gengið afar vel. Gengisáhætta 
sveitarfélagsins verði nánast horfin eftir 
þetta ár þar sem tekist hafi að endur-
fjármagna evrulán frá Dexia banka 
í krónum. „Afborganir lána á næstu 
árum eru mun lægri en í ár og ætti 
að vera hægt að fjármagna þær að 
stórum hluta með veltufé frá rekstri,“ 
segir meðal annars í niðurstöðunum. 

Of hátt skuldahlutfall fyrir 
nokkrum misserum
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitar-
félaga gerði athugasemdir við of 
hátt skuldahlutfall bæjarsjóðs fyrir 
nokkrum misserum. Tekist hafi að 
snúa þeirri þróun við og samkvæmt 
áætlun muni bærinn ná að uppfylla 

kröfu um 150% skuldahlutfall á árinu 
2018. Miðað við stöðuna í dag er útlit 
fyrir að það muni hugsanlega nást ári 
fyrr. 

Rannveig Ásgeirsdóttir, formaður 
bæjarráðs lýsti yfir ánægju með ár-
angurinn í samtali við Bæjarblaðið 
Kópavog: 

„Það þarf vart að orðlengja að 
hækkun lánshæfismatsins er fagnað-
arefni og merki um rekstrarlegan bata 
sem stefnt hefur verið að síðustu miss-
eri med varfærinni áætlanagerð. Það 
er ennfremur ljóst að Kópavogur er 
það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem mest uppbygging hefur verið 
undanfarin ár. Ásókn fólks í að búa 
á miðju svæðisins hefur verið stöðug 
og eftir lægðina hafa framkvæmdir 
farið hraðast af stað hjá okkur. ‘‘ segir 
Rannveig. 

Bæjarbúar eru undirstaðan
„Það hefur skilað okkur tekjum en við 

höfum undanfarin ár verið hófstillt í 
tekjuáætlunum og leyft ársreikningum 
okkar að leiða í ljós niðurstöðu með 
rauntekjum. Kópavogur sýnir styrk 
sinn í verslun og þjónustu og hér er 
eftirsóknarvert að búa. Allt spilar þetta 
saman og vissulega má færa bæjar-
búum þakkir fyrir að velja Kópavog 
til búsetu, þeir eru undirstaðan ‘‘ segir 
Rannveig og bendir á að takist hafi að 
ná hagstæðum samningum um endur-
fjármögnun lána sem hafi verið bæjar-
sjóði mikilvægt. 

„Í langtímaáætlun okkar kemur 
fram að með sama áframhaldi stefnum 
við í 150% skuldahlutfall 2018 en haldi 
uppbygging áfram af sama krafti og vís-
bendingar eru um og allir snúist á sveif 
með að styrkja innviði bæjarins mun 
það markmið nást fyrr. Áfram gildir 
að sýna aðhald og ábyrgð í rekstri. ‘‘
- En hvaða þýðingu hefur hækkun 
lánshæfis fyrir bæjarsjóð og bæjar-
búa? 

„Þýðing þess að lánshæfi hækkar er 
að sjálfsögðu það að við verðum ákjós-
anlegir viðskiptavinir í öllu tilliti. Því 
ber þó að halda til haga að við erum 
órjúfanlegur hluti af heildarmyndinni 
og að efnahagsástand á landsvísu hefur 
að sjálfsögðu bein áhrif á stöðu sveitar-
félaga. Og því er nauðsynlegt að brýna 
stjórnvöld til ábyrgrar stjórnunar. En 
við Kópavogsbúar sækjum fram full 
bjartsýni og vinnusemi enda er bærinn 
okkar meðal annars byggður upp af 
þeim tveimur dyggðum. ‘‘ sagði Rann-
veig að lokum.

Lausar 
kennslustofur 
seldar
Lausar kennslustofur við Smára-
skóla verða seldar en þær þykja af 
óhentugri stærð og þarfnast mikils 
viðhalds. 
Stofurnar eru meira en 45 ára 
gamlar.

Vilja stytta 
skólaárið í 
Tónlistar
skólanum
Skólanefnd mælist til þess að stjórn 
Tónlistarskóla Kópavogs stytti skóla-
árið úr 180 í 175 daga. Með styttingu 
skólaársins megi stytta biðlista við 
skólann þar sem nemendum myndi 
fjölga við styttingu skólaársins

Vill sekta  
fyrir lausa
göngu katta
Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar vill að lausaganga 
katta verði bönnuð í bæjarfélaginu á 
varptíma fugla.
Tillaga þess efnis var lögð fyrir bæj-
arráð á dögunum. Guðríður vill einnig 
sekta eigendur þeirra katta sem ganga 
lausir fari þeir ekki að reglum um 
lausagöngu katta. Tillagan var felld.

Bæjarstjórn í 
sumarleyfi
Bæjarstjórn Kópavogs fundar ekki í 
júlí og ágúst samkvæmt samþykktum 
á síðsta fundi bæjarstjórnar.
Næsti fundur verður þann 10. sept-
ember og fer bæjarráð með umboð 
bæjarstjórnar næstu tvo mánuði.

Stutt og laggott

Hekla verður aðstoðarskólastjóri
Hekla Hannibalsdóttir hefur 

verið ráðin aðstoðarskólastjóri 
við Vatnsendaskóla frá 1. ágúst. . Hún 
hefur 18 ára reynslu af skólastarfi, þar 
af fimm ár sem deildarstjóri í Álfhóls-
skóla og Hjallaskóla. 

Hún er með MBA-gráðu frá Há-

skóla Íslands og diplómu í náms- og 
kennslufræði með áherslu á kennslu 
erlendra tungumála frá sama skóla. 
Hekla hefur tekið virkan þátt í faglegu 
skólastarfi við Álfhólsskóla frá stofnun 
hans. 

Nýr aðstoðarskólastjóri í Lindarskóla
Hilmar Björgvinsson hefur verið 

ráðinn aðstoðarskólastjóri 
Lindaskóla. Hilmar hefur 26 ára 
reynslu af skólastarfi. Þar af hefur 
hann verið skólastjóri í sex ár. Hilmar 
er með diplóma-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum með áherslu á 
stjórnunarfræði menntastofnana og 
lýkur meistaraprófi nú í haust. 

Fjórtán sóttu um stöðu aðstoðar-
skólastjóra Lindaskóla í vor. 

Þrír gæslu
vellir opnir  
í Kópavogi

Þrír gæsluvellir verða opnir 
í Kópavogi í sumar frá 1. 
júlí til 9. ágúst. Þetta eru 

Holtsvöllur við Borgarholtsbraut. 
Lækjavöllur við Dalsmára og 
Hvammsvöllur við Hvammsveg. 
Opnunartími er frá kl. 10 til 12 og 
frá kl. 13: 30 til 16: 30. 

Gjald fyrir hverja komu er eitt 
hundrað krónur. 

Rannveig Ásgeirsdóttir, formaður 
bæjarráðs.

Flottir strákar úr Breiðabliki: 

Breiðablik varð Shellmótsmeistari 2013
70 strákar úr 6. flokki Breiðabliks 

fóru á dögunum á 30. Shellmótið 
í Eyjum. Í úrslitaleiknum sigraði 

Breiðablik 1 Þór Akureyri fyrir framan 
hátt í 1000 áhorfendur. 

70 strákar fóru á mótið studdir 
af 4 þjálfurum og um 20 liðstjórum 
liðanna 8 frá Breiðabliki sem skráð 
voru á mótið. Alls tóku 32 félög þátt 
í mótinu með 104 lið. Undirbúningur 
fyrir mótið hófst strax síðastliðið haust. 
Haldin voru svokölluð mini-mót í Fíf-
unni, hefðbundin fjáröflun og páska-
bingó. Shellmótið er langstærsta mótið 
fyrir þennan aldurshóp og hafa flestir 
fræknustu leikmenn þjóðarinnar stigið 
sín fyrstu skref á mótinu. Breiðablik 
hlaut síðast Shellmótsbikarinn árið 
2007. 

Lið Breiðabliks 1 sem sigraði á 
mótinu var þannig skipað; 
Anton Logi Lúðvíksson, Börkur Darri 

Hafsteinsson, Danijel Dejan Djuric, 
Gunnar Snær Mogensen, Kristian 
Nökkvi Hlynsson, Sverrir Hákonars-

son, Tómas Bjarki Jónsson og Veigar Elí 
Grétarsson. Þjálfarar liðsins eru Hákon 
Sverrisson og Hlynur Svan Eiríksson. 

Sigurlið Breiðabliks 1.  Mynd: Andrea Bóel.

Hilmar Björgvinsson

Hekla Hannibalsdóttir
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Ferðamannskóli MK:

Nemendur undirbúnir  
fyrir störf í ferðaþjónustu
Helene Pedersen er fagstjóri 

Ferðamálaskóla og ferða-
greina Menntaskólans í 

Kópavogi. Þar stunda fullorðnir 
einstaklingar nám og fer kennslan fram 
á kvöldin. Helene segir hér frá skipulagi 
náms í Ferðamálaskólanum og þeim 
möguleiknum sem standa nemendum 
til boða.

„Í Ferðamálaskólanum eru full-
orðnir eintaklingar sem lokið hafa 
stúdentsprófi, sveinsprófi eða öðru 
sambærilegu námi. Við 25 ára aldur 
metum við starfsreynslu og það nám 
eða námskeið sem viðkomandi hefur 
sankað að sér í gegnum tíðina. Námið 
tekur eitt ár og er kennt á kvöldin, 
kennsla hefst  klukkan hálf fimm til 
rétt fyrir tíu fjögur kvöld í viku. Nem-
endum gefst einnig kostur á að taka 
námið á lengri tíma , það eru alltaf 
einhverjir sem eru að taka námið með 
vinnu og aðrir eru með fjölskyldu. “ 
segir Helene.

Læra allt um Ísland sem 
ferðamannaland
„Námið er hagnýtt sem þýðir að við 
erum alltaf að undirbúa nemendur 
beint undir atvinnulífið – verkefnin 
eru raunhæf og það er mikið lagt upp 
úr samvinnu því það er það sem tekur 
við þegar fólk er komið til starfa í 
greininni. Í náminu læra nemendur 
allt um Ísland sem ferðamannaland 
– náttúru, menningu, afþreyingu og 
gistingu. Auk þess er kennd ferðaenska, 
þjónustusamskipti, markaðsfræði, 
viðburðastjórnun, ferðafræði, upplýs-
ingatækni, ferðalandafræði útlanda, 
umhverfisfræði, rekstur og stjórnun 
og svo velja nemendur á milli farseðla 
og farbókunarkerfis eða framreiðslu, 
matreiðslu og gestamóttöku.  

Við erum með þessum áföngum 
að undirbúa nemendur undir störf 
hjá ferðaskrifstofum sem selja ferðir 
til Íslands og erlendis, upplýsinga-
miðstöðvum, flugfélögum, hótelum,  

afþreyingarfyrirtækjum, ráðstefnu-
skrifstofum svo eitthvað sé nefnt.” segir 
Helene en síðustu ár hefur umsóknum 
í námið fjölgað í takt við fjölgun ferða-
manna til landsins. Nemendur hafa 
verið á bilinu 30-40 á ári.

Skylda að fara  
í starfsþjálfun
Bóklega námið er 36 einingar og starfs-
námið er 15 einingar þannig að námið 
er 51 eining. Skólinn hefur átt í góðu 
samstarfi við fyrirtæki í ferðaþjón-
ustu og til ljúka námi er skylt að fara á 
þriggja mánaða starfssamning hjá fyr-
irtæki í ferðaþjónustu. Starfsþjálfunin 
getur farið fram samhliða námi eða að 
bóklega náminu loknu. 

„Við höfum einnig metið starfs-
reynslu hjá ferðaþjónustufyrirtæki 
til eininga en þá þurfa nemendur að 
skila inn skýrslu ásamt staðfestingu 
á að þeir hafi starfað/starfi hjá við-
komandi fyrirtæki.  Nemandi sem fer 
á samning í gegnum skólann þarf að 
skrifa undir  námssamning þar sem 
Ferðamálaskólinn og ferðaþjónustu-
fyrirtæki gera með sér samning sem 
staðfestur er af Verslunarmannafélagi 
Reykjavíkur.

Fá innsýn í sem flesta 
þætti rekstarins
„Aðalmarkmið starfsnámsins er að 
útskrifa nemendur sem eru hæfir 
til að starfa í ferðaþjónustu strax að 
námi loknu. Því er mikilvægt að nem-
andi öðlist  innsýn í helstu vinnuferla 
hjá viðkomandi fyrirtæki, deilda-
skipulagningu og samskiptum á milli 
deilda. Þar sem við á er gert ráð fyrir 
að nemandi fái að starfa í mismunandi 
deildum fyrirtækja. 

Áhersla er lögð að nemandi öðlist 
þjálfun í samskiptum við afgreiðslu og 
upplýsingagjöf til viðskiptavina, við 
önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu, birgja 
og endursöluaðila. Einnig að nemandi 
kynnist skipulagningu og undirbúning 
ferða eða þjónustu fyrir einstaklinga 
og geti séð um bókanir í fyrirtækinu, 
læri á þau bókunarkerfi sem notuð 
eru og geti unnið við úrvinnslu helstu 
framreiðsluferla. Þá er mikilvægt að 
nemandi kunni skil á reikningagerð 
og uppgjöri á sölu í fyrirtækinu, í sam-
skiptum við viðskiptavini, endursölu-
aðila og birgja.” segir Helene og ljóst 
er að margvíslegar kröfur eru gerðar 
til nemenda á þessum brautum.

„Að lokum er áhersla lögð á að 
nemandi kynnist markaðsstarfi fyr-
irtækisins, vinnu við gerð kynning-
arefnis, markaðsáætlana eða annarra 

verkefna tengdum markaðsmálum 
ásamt helstu þáttu í rekstri fyrirtæk-
isins og  fái innsýn í starfsmannahald 
og aðra rekstrartengda þætti“ segir 
Helene. Til að tryggja að þessum at-
riðum sé fylgt eftir þarf vinnustað-
urinn að tilnefna einn leiðbeinanda 
meðan á starfsnáminu stendur sem 
sér um að leiðbeina nemanum og 
vera í reglulegu sambandi við fulltrúa  
Ferðamálaskólans sem heimsækir 
vinnustaðinn einu tinni til tvisvar yfir 
starfsnámstímabilið. Áhersla er lögð 
á að nemandi haldi dagbók meðan á 
starfsnámi stendur.

Starfsþjálfun  
á erlendri grund
Ferðamálaskólinn hefur tekið þátt í 
viðamiklum erlendum samstarfsver-
kefnum styrktum af menntaáætlun 
Evrópusambandsins og Nordplus. 
Helene útskýrir þetta betur: 

„Þessi verkefni hafa öll gengið út á 
að efla gagnkvæmt traust í mennta-
málum og auka möguleika fóks á að 
stunda hluta starfsnáms í öðru landi 
og fá metið í heimalandi sínu.  Skólinn 
hefur nokkrum sinnum staðið að 
slíkum nemendaskiptum og nú í vor 

fóru þrír nemendur í starfsþjálfun 
á ferðaskrifstofu og hótel í bænum 
Levi í Lapplandi í Finnlandi. Skólinn 
undirritaði árið 2010 samstarfssamn-
ing við ferðamálaskóla í Kiitila og er 
sá samningur í gildi til ársins 2015. 
Skólinn hefur áður sent nemendur til 
Lapplands og einnig tekið á móti nem-
endum frá Lapplandi hingað til lands 
í starfsþjálfun.  Að þessu sinni dvöldu 
nemendur í Lapplandi í tvær vikur.”

Höfuðmarkmið verkefnisins var að 
gefa nemendum tækifæri á að kynnast 
menningu og ferðaþjónustu í tiltölu-
lega litlu samfélagi á norðurslóðum. 
„Svæðið er vinsæll ferðamannastaður 
sem hefur á undanförnum árum mark-
aðsett sig sem heimkynni jólasveins-
ins, Alpa norðursins en þarna er eitt af 
stærstu skíðasvæðum á Norðurlöndum 
og svo hafa norðusljósin ekki spillt fyrir 
vinsældum staðarins.“ Þarna gafst 
nemendum tækifæri á að bera saman 
eigin reynslu af ferðaþjónustu á Íslandi 
við þær aðstæður sem þeir kynntust í 
Finnlandi og öðlast nýja sýn og ef til 
vill nýjar hugmyndir sem þeir geta nýtt 
í eigin starfi innan ferðaþjónustunnar 
í framtíðinni.” segir Helena Pedersen 
að lokum.
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Er spurning sem margir spyrja sjálfa sig og aðra þessa dagana og er 
það furða?

Veðrið hefur aldeilis leikið íbúa Höfuðborgarsvæðisins grátt síðustu 
vikurnar. Menn bíða óþreyjufullir  eftir „almennilegu sumri“  eins og það er 
orðað og gráta sólarleysið og rigninguna. Ekki stoðar að stefna á aðra lands-
hluta, þessa dagana að minnsta kosti ,þar sem það sama er uppi á teningnum 
þar og hér og hitastigið á pari við alkóhólmagn í Egils pilsner. 

Síðustu sumur hafa verið óvenju hlý og þurr á Íslandi og má segja að við séum 
orðin of góðu vön ef svo má að orði komast. Gleðifregnirnar eru þó þær að það 
lítur út fyrir hlýjan og þurran ágústmánuð svo það er bara að þreyja Þorrann 
og Góuna. Öfgarnar eru í báðar áttir, í fyrra brunnu tún vegna þurrks en nú 
vantar þurrkinn svo hægt sé að slá ! 

Kunningi þeirrar sem hér ritar var búinn að fá sig fullsaddan af votvirðinu 
og var veðurtepptur um tíma á stað sem hann langaði ekkert til að vera á 
en ástæðan var sú  að of hvasst var fyrir akstur með hjólhýsið hans. Hann 
komst við illan leik til síns heima og hans fyrsta verk var að skunda á næstu 
ferðaskrifstofu í þeirri von að geta eytt síðustu sumarleyfisdögunum í þurr-
viðri og skaplegum vindi. Hann komst að því að fleiri höfðu hugsað á sömu 
nótum og viku ferðalag með alla fjölskylduna á suðrænar slóðir kostaði hann 
rúmlega mánaðarlaunin. 

Ekki var svigrúm til slíkra fjárútláta en viðkomandi hefur svarið þess dýran 
eið að með haustinu verði hann í viðbragðsstöðu að tryggja sér ferð í sólina 
á eðlilegu verði. Hann ætlar ekki að missa af tveimur sumrum í röð.

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Hvað er málið  
með þetta veður?

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:
Kópavogshreppur var stofnaður um miðbik  
aldarinnar. Hversu margir bjuggu þá í bænum?

Hvað veiStu um bæinn þinn?

Nemendur Ferðamálaskólans í Lapplandi í vor.   Myndir úr einkasafni.

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



Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustu-
fyrirtæki sem hefur á að skipa fagmenntuðu 
starfsfólki. Markmið okkar eru að efla heilsu 
og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt 
líf, stuðla að hagræði og vinnuvernd.

Eirberg ehf. Stórhöfða 25 • eirberg@eirberg.is • Sími 569 3100 • eirberg.is

H E I L S U E F L I N G  O G  A U K I N  L Í F S G Æ Ð I

Viðurkenndar 
 stuðningshlífar

• Virkur stuðningur

• Vandaður vefnaður

• Góð öndun

• Einstök hönnun

• Fjölbreytt úrval

Fagleg ráðgjöf sjúkraþjálfara

• Veita góðan þrýsting við ökkla og kálfa

• Minnka þreytuverki í kálfum

• Auka blóðflæði og súrefnisupptöku

• Minnka hættu á blöðrum og núningi

Hlaupasokkar

 

A&D blóðþrýstingsmælar
Áreiðanleikaprófaðir. Einfaldir í notkun. 
Nema hjartsláttaróreglu. 
Minni fyrir 30-90 síðustu mælingar. 
Íslenskur leiðarvísir.

Verð frá 9.980 kr.

Skrefamælir 
AND-UWA101BEC1

Sýnir vegalengd, orku-
notkun og tíma. Skynjar 
hröðun.

6.950 kr.

Withings vogin 
WIT-3301

Mælir þyngd, fituhlutfall og vöðvamassa. 
Þráðlaus samskipti við tölvu, snjallsíma 
og iPod touch. Skynjar allt að 8 notendur. 
Birtir yfirlit í tölvunni yfir árangur og markmið.
Framúrskarandi tækni og hönnun.

Verð áður 32.750,-  

Verð nú 26.200 kr.
Withings

20%
þú sparar 6.550,-
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Helgi Laxdal fv. formaður Vélstjórafélags Íslands:

„Lærði aldrei að leika mér -í minni sveit var það kallað að slæpast“

viðarparket

Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.590 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Helgi Laxdal var formaður Vélstjórafé-
lags Íslands í 24 ár, eða frá árinu 1982-
2006 er stofnað var Félag vélstjóra 
og málmtæknimanna, og var hann 
formaður þess fyrsta árið 2007. Hann 
var einnig formaður Fiskifélags Íslands 
og hefur setið í stjórn margra félaga á 
sviði sjávarútvegs. Hann starfaði um 
árabil einnig á sjó. Helgi er yfirheyrður 
að þessu sinni.
Fullt nafn?
Helgi Laxdal Magnússon
Fæðingardagur og ár?
9. janúar 1941
Starfsvettvangur?
Minn starfsvettvangur er í grófum 
dráttur þríþættur eins og ég segi 
gjarnan. Hann hófst undir kúnum síðan 
fór ég í slorið og þaðan í félagsmálin, 
flóknara er það nú ekki.
Foreldrar?
Guðný Laxdal og Magnús Snæbjarnar-
son.
Hvert liggja ættir þínar (móðurleggur 
/ föðurleggur)?
Bæði móðurætt og föðurætt eru úr 
Þingeyjarsýslu.
Hvar ertu uppalinn?
Ég er alinn upp á Syðri Grund Grýtu-
bakkahreppi í S-Þingeyjarsýslu við 
fjölbreytt sveitastörf. Fór t.d. að mjólka 
kýr um sjö ára aldurinn. Lærði aldrei að 
leika mér þar sem í minni sveit var það 
kallað að slæpast.
Hvaðan kemur ættarnafnið Laxdal?
Nú fór í verra en samkvæmt mínum 
heimildum var sá fyrsti sem tók upp 
Laxdal nafnið Grímur Jónsson, fæddur 
1778, vinnumaður á Hofi í Hofs- og 
Spáfellssóknum, Húnavatnssýslu. Faðir 
hans var Jón Grímsson, fæddur 1741, 
bóndi og garðyrkjumaður á Þverá í 
Laxárdal, S-Þingeyjarsýslu. Um hann 
segir í Laxdælum:
„Hafði umboð konungsjarða í Þingeyj-
arsýslu, en var sviptur því 1783, vegna 
vanskila“.
Veit ég ekki hvort þessi ágæti frændi 
minn Jón Grímsson var fyrsti Ís-
lendingurinn sem tapaði umboði vegna 
vanskila. Hitt veit ég aftur á móti að 
hann er ekki sá síðasti enda flokkast 
framferði af þessu tagi frekar til mann-
virðinga en vansa nú til dags.
Hvert sækirðu félagsmálagenin?
Veit það ekki en langafi minn var t.d. 
einn af stofnendum SÍS að Ystafelli í 
Köldukinn S-Þing 20. febrúar 1902. 
Held að ég hafi engin sérstök félags-
málagen. Aftur á móti hef ég alltaf 

reynt að sinna þeim störfum sem ég hef 
tekið að mér eins vel og mér er unnt. 
Líkt og Guðrún Jónsdóttir, vinnukona í 
Mosfellsdal, sem svaraði þegar hún var 
spurð um brauðið dýra „Því sem manni 
er trúað fyrir, því er manni trúað fyrir,“ 
sem þarf ekki frekari skýringa við.
Helstu skólar , grunnskóli,framhalds-
skóli:
Var í barnaskóla í tvo vetur og var síðan 
í Héraðsskólanum á Laugarvatni í einn 
vetur. Hélt síðan norður í Laugaskóla í 
Reykjadal og lauk þaðan gagnfræðaprófi 
vorið 1959. Lauk minna mótorvélstjóra-
prófi á Ísafirði 1962 og 4. stigi Vélskól-
ans 1970 og sveinsprófi í vélvirkjun árið 
1973.
Varstu mikið í félagsmálum í grunn- 
eða framhaldsskóla?
Nei það var ég ekki.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Hef aldrei gert mikil plön um fram-
tíðina, mitt líf hefur einkennst meira 
af tilviljunum en einhverjum djúpum 
pælingum. Þegar ég fór til Ísafjarðar á 
sínum tíma á vélstjóranámskeið þá var 
það vegna þess að konuefnið mitt fór 
þangað á húsmæðraskóla en ekki vegna 
þess að ég ætlaði að leggja vélstjórn fyrir 
mig sem ævistarf.
Myndirðu ráðleggja ungu fólki að fara 
í vélstjórnarnám eða vélfræði?
Það geri ég hiklaust, tel að vélfræði-
námið sé með betri námsleiðunum í 
dag. Það er mjög fjölbreytt og veitir 
mikla starfsmöguleika það sést best á 
því hve fáir vélstjórar eru án atvinnu. Í 
gegnum árin hefur námið goldið fyrir 
náin tengsl við fiskiskipin en með fleiri 
atvinnutækifærum í landi mun það 
breytast og er að breytast. Þrátt fyrir að 
íslenska og danska vélstjóranámið sé 
sambærilegt er danska vélstjóranámið 
mun hærra skrifað í Danmörku en 
íslenska vélstjóranámið hér á landi. Hér 
tel ég að tengslin við LÍÚ ráði miklu en 
þar á bæ hefur þetta nám alltaf verið 
talað niður. Kann ekki á því vitræna 
skýringu.
Maki?
Guðrún Elín Jóhannsdóttir
Börn/barnabörn?
Við eigum 4 börn, 11 barnabörn og 3 
barnabarnabörn.
Hvað hefur þú búið lengi í Kópavogi 
og hverjir eru helstu kostir þess?
Frá upphafi árs 1963. „Það er gott að 
búa í Kópavogi“, segir það ekki allt sem 
segja þarf.

Í hvað hverfi býrðu?
Hrauntungunni
Ef þú byggir ekki í Kópavogi, hvar þá?
Hef ekki hugmynd.
Hefurðu búið erlendis?
Nei
Stærsti sigurinn?
Ég er alveg skelfilega myrkfælinn. 
Einhverju sinni var ég einn heima í 
skammdeginu, konan minnir mig fyrir 
norðan. Ég var eitthvað að pauafast 
hálfboginn inni í einu herberginu og 
sé þá svona útundan mér eitthvað vera 
á hreyfingu fyrir aftan mig en ég var 
einn í húsinu. Það skipti engum togum 
ég rak upp öskur af hræðslu æddi í 
gegnum húsið og út á bílaplan. Þar sem 
ég stóð lamaður af ótta drjúga stund 
og velti fyrir mér hvað ég ætti nú til 
bragðs að taka, því inn í húsið þorði ég 
alls ekki aftur. Eftir miklar vangaveltur 
og spjall við sjálfan mig ákvað ég að 
kíkja inn aftur en fyllstu varúðar skyldi 
gætt. Þ.e. öll ljós kveikt á leið minni að 
staðnum ógurlega og allar hurðir látnar 
standa upp á gátt til að tryggja greiða 
undankomu. Þegar þangað kom, kom í 
ljós að uppvið vegginn þar sem ég hafði 
verið að paufast og snúið baki í, hafði 
verið reistur spegill en í honum sá ég 
eigin hreyfingar svona útundan mér. 
Mikið ósköp var mér létt þegar ég fann 
drauginn.
Mesta axarskaftið?
Þau eru svo skelfilega mörg, samt held 
ég að það ríkulegasta sé þegar ég lét 
karlana á Verði ÞH-4 plata mig til þess 
að stökkva í sjóinn á Selvogsbankanum 
um hávetur fyrir 500 kall. Já lítið dregur 
vesælan.

Vandræðalegasta augnablikið?
Eitt af þeim vandræðalegu var þegar 
mér var falið þegar ég útskrifaðist úr 
Vélskólanum vorið 1970 að afhenda 
skólameistara Gunnari Bjarnasyni 
myndspjald af útskriftarhópnum en 
á þeim tíma hafði ég aldrei ávarpað 
fjölmenni eins og til stóð í þetta skiptið. 
Þegar stóra stundin rann upp arkaði ég 
uppá sviðið með myndspjaldið góða í 
höndunum, snéri mér að viðstöddum 
um leið og ég ætlaði að afhenda 
Gunnari spjaldið. Þegar ég horfði yfir 
salinn og sá allan mannfjöldann var 
mér svo brugðið að ég skalf allur frá 
hvirfli til ilja og kom ekki upp nokkru 
orði en stóð bara þarna stjarfur og 
mállaus. Sennilega stæði ég þarna enn 
ef Gunnar hefði ekki tekið spjaldið úr 
mínum höndum, þakkað hlýlega fyrir 
hugulsemina og allt að því stutt mig út 
af sviðinu. Já svona fór um sjóferð þá.
Helstu áhugamál?
Meðan maður var og hét var það vinnan 
sem maður reyndi að sinna eftir bestu 
getu. Eiginlega sé ég eftir því núna hvað 
ég eyddi miklum tíma í hana í stað þess 
að koma mér upp hobbýi af einhverju 
tagi. Ég les töluvert og þá fyrst og fremst 
ævisögur og þjóðlegan fróðleik. Fylgist 
fullmikið með stjórnmálaumræðunni. 
Nú síðan eru það börnin, barnabörnin 
og barnabarnabörnin. Oft er ég spurður 
útí golfið þ.e. hvort ég stundi ekki golf. 
Svarið er ávallt á þá lund að ég sé ekki 
orðinn nógu gamall í það.
Ertu tilfinninganæmur?
Já
Ertu rómantískur?
Veit það ekki
Hvað gerir konur aðlaðandi?
Það er svo margt, sennilega ræður 
framkoman mestu og hvort gaman er að 
spjalla við þær.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er vinur vina minna.
En galli?
Nenni ekki að hangsa yfir augljósum 
verkefnum endalaust.
Kanntu á saumavél?
Kunni.
Kanntu að bakka bíl með kerru aftaní?
Var mjög góður í því þegar ég var ögn 
yngri.
Mælirðu olíuna á bílnum þínum 
reglulega?
Nei.
Hvernig slakarðu best á?
Við verkefni sem ég hef gaman af að 
sinna.

Ertu flughræddur?
Var, ekki lengur.
Ertu með bíladellu og hvernig bíl áttu?
Það held ég ekki. Ford EDGE 2007.
Ferðastu mikið (innanlands og/eða 
utan)?
Töluvert.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Eyjafjörðurinn í góðu veðri.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Við Mosel og Rín.
Eftirminnilegur staður?
Arnarhreiðrið.
Ertu hjátrúarfullur?
Það held ég ekki.
Trúir þú á framhaldslíf?
Já.
Hefurðu farið til spámiðils og/eða 
trúir þú á slíkt?
Já.
Ertu góður í að elda og hver er þinn 
uppáhalds matur?
Var kokkur í 3 ár. Nýr soðinn þorskur.
Ferðu oft út að borða?
Nei.
Besti/eftirminnilegasti veitingastaður-
inn (innanlands eða utan)?
Sægreifinn.
Uppáhalds tónlistarmaður eða tónlist?
Kristján Jóhannsson.
Athyglisverð bók?
Allar bækur Laxness sem ég hef lesið.
Eru Íslendingar almennt félagsmála-
sinnaðir?
Þeir eru fyrst og fremst þrasarar.
Hvaða tímabil var erfiðast hjá Vél-
stjórafélagi Íslands?
Úrsögnin úr FFSÍ.
Hafa útgerðarmenn of mikil ítök í 
stýringu á verðmyndun á fiski?
Þeir ráða henni.
Er einhver leið til, til að skapa sátt um 
sjávarútveginn?
Nei.
Var framsal veiðiheimilda 
fiskveðistjórnunarkerfinu til heilla?
Já.
Á að halda í verðtrygginguna í þeirri 
mynd sem hún er núna?
Já þar til búið er að koma verðbólgunni 
á svipaðan stað og hjá samanburðar-
þjóðunum.
Hvað er framundan?
Að hafa gaman að tilverunni.
Áttu handa okkur uppbyggilega/
skondna sögu?
Örugglega.

Helgi við Arnarhreiðrið.



Geymdu auglýsinguna
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Um þessar mundir eru 100 
ár síðan Ölgerðin, Egill 
Skallagrímsson, var stofnuð 

í tveimur kjallaraherbergjum við 
Templarasund. Fyrirtækið hefur vaxið 
og dafnað á þeirri öld sem það hefur 
starfað en ekki er algengt að íslensk 
fyrirtæki eigi sér svona langan líftíma. 
Margvíslegt mótlæti mætti stofnanda 
fyrirtækisins á tímabilinu, margt 
svo ótrúlegt að það væri efni í góða 
spennusögu.

 Í tilefni tímamótanna segjum 
við hér sögu fyrirtækisins í máli og 
myndum, frá fyrstu árunum í kjallar-
anum til 12.500 fermetra nútímans og 
er sagan rekin í tímaröð.

1913
17. apríl hóf Tómas Tómasson rekstur 
Ölgerðar Egils Skallagrímssonar í 
tveimur kjallaraherbergjum í húsinu 
sem nefnt er Þórshamar við Templara-
sund og er nú í eigu Alþingis.

Fyrsta framleiðsluárið seldi Öl-
gerðin um 38 þúsund lítra, mest Mal-
textrakt og Hvítöl. Íbúar Reykjavíkur 
voru þá um 13 þúsund talsins og 
samsvarar salan því að hver íbúi hafi 
keypt tæpa þrjá lítra af drykkjum frá 
fyrirtækinu.

1914
Samkeppnin var hörð fyrstu árin 
og annað fyrirtæki var fyrir á fleti í 
Reykjavík, Ölgerðarhús Reykjavíkur. 
Tómas brá á það ráð fá Ásgeir Torfason 
efnaverkfræðing til að bera saman mal-
textraktinnihald hvítölsins frá brugg-
húsunum tveimur og birta niðurstöð-
urnar í dagblöðunum.

Samanburðurinn var Tómasi í vil 
og ári síðar hætti Ölgerðarhús Reykja-
víkur störfum.

Maltextrakt, sá elsti og einn vin-
sælasti drykkur sem framleiddur er á 
Íslandi var talinn flestra meina bót. Á 
þessum tímum var maltið mikið notað 
á sjúkrastofnunum, meðal annars á 
Holdsveikraspítalanum. Almenningur 
hræddist mjög þennan sjúkdóm sem 
gat haft afar óhuggulegar afleiðingar 
fyrir sjúklingana.

Sá orðrómur komst á kreik að vara-
samt gæti verið að drekka öl úr flöskum 
sem áður kynnu að hafa verið sendar 
á Holdsveikraspítalann. Landlæknir 
var kallaður til sem vottaði að engin 
hætta væri á smiti úr flöskunum þar 
sem hreinsunin á flöskunum væri eftir 
ströngustu reglum.

1924
Fullkominn gerkjallari var útbúinn á Öl-
gerðartorfunni við Njálsgötu og komið 
upp nýjum gerjunartönkum úr áli, sem 
þá var nýlunda í bruggheiminum. Tómas 
Tómasson hafði áður sótt sér menntun á 
sviði ölgerðar í Kaupmannahöfn. Brugg-
meistarinn Edward Meister, var ráðinn 
að fyrirtækinu og endurbætur gerðar á 
Egils Pilsner. Innan tveggja ára var nán-
ast hætt að flytja inn danskt öl þar sem 
sem hið innlenda tók yfir markaðinn.

1926
Á þrettán árum hafði sala á drykkjum 
Ölgerðarinnar margfaldast. Þetta árið 
voru seldar 10 flöskur á hvern Íslending, 
sífelldur skortur var á flöskum og var 
heildsöluverð flöskunnar það sama og 
innihaldsins. Í kjölfar opinberrar heim-
sóknar Kristjáns X til landsins fékk Öl-
gerðin rétt til að kalla sig „konunglegt 
ölgerðarhús” þar sem Egils Pilsner féll 
dönsku gestunum vel í geð.

1929
Hópur athafnamanna stofnar Ölgerðina 
Þór og blæs til stórsóknar á drykkj-
arvörumarkaði. Fyrirtækið hóf árið eftir 
framleiðslu á mörgum tegundum léttöls 
og gosdrykkja.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson bregst 
við samkeppninni og kaupir í því skyni 
gosdrykkjaverksmiðjuna Síríus.

1930
Alþingishátíðin er haldin á Þingvöllum. 
Sama ár eignast Ölgerðin sína fyrstu bif-
reið, en hafði áður notast við hesta. Bíll-
inn kom að góðum notum á Alþingis-
hátíðinni þar sem Ölgerðin hafði mikið 
umleikis og seldi gríðarmikið magn af 
drykkjarföngum.

1931
Stríðið milli Egils og Þórs harðnar enn. 
Kaupmönnum sem seldu framleiðslu 
Ölgerðarinnar voru lánaðir kæliskápar. 
Í lok ársins voru skápar Ölgerðarinnar 
55 talsins og þar með drjúgur hluti allra 
slíkra tækja í landinu og mikilvægur 
þáttur í samkeppninni við Þór.

1932
Ölgerðin Þór hættir framleiðslu. Í 
kjölfarið var ákveðið að sameina fyr-
irtækin og stofna hlutafélag undir heiti 
Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar. 
Tómas Tómasson var langstærsti eig-
andinn í félaginu og gegndi starfi fram-
kvæmdastjóra. 

1933
Íslendingar samþykkja í þjóðarat-
kvæðagreiðslu afnám áfengisbannsins 
sem í raun var marklaust. Neðanjarðar-
starfsemi blómstraði sem aldrei fyrr; 

smygl, heimabrugg, útskriftir lækna og 
Spánarvín sáu til þess að ekki var skortur 
á áfengi í landinu. Áfengt öl var áfram 
bannað og var því banni ekki aflétt fyrr 
en 56 árum síðar eða 1989.

1940
Bretar hernema Ísland. Yfirmönnum 
hernámsliðsins þótti íslenska brenni-
vínið fara illa í hermennina og kvörtuðu 
yfir bjórleysinu Samþykkt voru lög þar 
sem heimamönnum var heimilað að 
framleiða bjór fyrir herinn.

 Ölgerð Egils Skallagrímssonar hóf 
framleiðslu á bjór sem hlaut fljótlega 
nafnið Polar Ale og síðar Polar Beer. Öl-
gerðin fór fram í húsnæðinu við Rauðar-
árstíg, sem staðið hafði að mestu ónotað 
frá 1932. Verðir gættu þess að enginn 
almennur borgari fengi færi á að komast 
í hinn forboðna mjöð.

1945
Áhrif hersetuliðanna eru margskonar 
og einnig á drykkarmenningu landans. 
Aukning verður á neyslu kóladrykkja á 
kostnað drykkja með berjabragði. Öl-
gerðin hefur framleiðslu á Spur-Cola til að 
mæta samkeppninni. Coke og Pepsi höfðu 
ávallt yfirhöndina á þessum markaði en 
margir minnast Spur-Cola með söknuði. 

1955
Sanitas átti markaðinn þegar kom 
að appelsínugosdrykkjum. Sigurður 
Sveinsson, sem sá um framleiðslu á 
gosdrykkjum hjá Ölgerðinni, bjó til 
blöndu sem frá fyrsta degi sló í gegn 
meðal landsmanna. Egils appelsín hóf 
þar með innreið sína og er enn með vin-
sælustu drykkjum Ölgerðarinnar.

1955
Kjaradeilur og verkföll ollu því að fram-
leiðsla stöðvaðist á flestum sviðum 
atvinnulífsins um sex vikna skeið. 
Undanþága var veitt frá verkfallinu til 
framleiðslu maltöls til að tryggja að 
heilbrigðisstofnanir og sjúkrahús fengju 
maltöl fyrir sjúklingana.

1960
Vísir flytur fréttir af stórauknu heima-
bruggi landsmanna. Meðal þess sem 
blaðið nefndi var hversu vinsælt það 
væri að kaupa hvítöl á kúta og láta gerjast 
uns hærri áfengisstyrk væri náð. Spáði 
Vísir því að ÁTVR yrði af miklum 
tekjum vegna þessa.

1967
Nýtt átöppunarhús Ölgerðarinnar var 
tekið í notkun við Rauðarárstíg. Eftir 
byggingu þess fluttist stærstur hluti öl-
framleiðslunnar þangað, en ölsuðan sjálf 
og forgerjun á pilsner og bjór hélt áfram 
á gamla staðnum .

Frá upphafsárum Ölgerðarinnar. Tæknin var frumstæð og handtökin mörg.

Frá vörusýningu eitt árið, Maltextrakt í risaflösku. Ekki tíðkaðist að selja stærri 
einingar en 330 ml flöskur.

100 ár frá stofnun Ölgerðarinnar:

Konunglegt ölgerðarhús í heila öld



95.  júLí  2013



1969
Stjórnvöld höfðu uppi stór áform um 
að hefja útflutning á íslenskum bjór til 
Norður-Ameríku. Mælti sendiráðið með 
að íslenski bjórinn yrði framleiddur í 
nafni Ölgerðarinnar Egils Skallagríms-
sonar, „því að þá má auglýsa á flösku-
miðanum, að verksmiðjan sé stofnuð 
fyrir ævalöngu“. 

Ekki fer miklum sögum af árangri 
útflutningsins.

1977
Skoðanakönnun um hvort eigi að 
heimila sölu á áfengu öli sýnir að 64% 
landsmanna voru andvígir slíku en 36% 
hlynnt. Næstu árin urðu fleiri fylgjandi 
sölunni en áður en æ fleiri Íslendingar 
kusu að eyða sumarfríi sínu á suðrænum 
slóðum og teyguðu þá mjöðinn forboðna.

1978
Tómas Tómasson, stofnandi Ölgerðar-
innar, lést níræður að aldri. Hann bar 
hitann og þungan af rekstri fyrirtækisins 
frá stofnun þess og fram yfir miðjan sjö-
unda áratuginn, en synir hans Jóhannes 
og Tómas Agnar tóku við keflinu og 
stýrðu fyrirtækinu næstu 25 árin. Jó-
hannes Tómasson var forstjóri Ölgerðar-
innar frá 1975 til 2000.

1983
Veitingastaðurinn Gaukur á Stöng opnar 
í miðborg Reykjavíkur. Á boðstólum var 
svokallað „bjórlíki“, þar sem blandað var 
saman pilsner og sterku áfengi. Framtak 
þetta olli usla víða en þó var ekkert ólög-
legt við sölu bjórlíkis.

1985
Nýr átöppunarsalur Ölgerðarinnar tek-
inn í notkun á Grjóthálsi. Með nýjum og 
fullkomnum vélum snarfækkaði hand-
tökunum við flöskuhreinsun, átöppun 
og röðun. Í gömlu verksmiðjunni í Þver-
holt voru starfsmenn 123, en rúmlega 
sjötíu, eða fimmtíu færri á nýja staðnum.

1988
Áldósin kemur á markað. Sanitas hefur 
sölu á gosi í áldósum á árinu 1987 og 
snarjók þegar hlutdeild sína á markaði. 
Vífilfell og Ölgerðin fylgdu í kjölfarið 
árið eftir.

1988
RC- Cola verður til. Ölgerðin hefur 
framleiðslu á RC-Cola sem var ætlað að 
koma í stað Spur-Cola sem hætt var að 
framleiða. RC-Cola var markaðssett sem 
ódýr valkostur við stærri kóladrykkina 
og var selt í 1 líters plastflöskum. Fram-
leiðslu RC-Cola var hætt þegar Ölgerðin 
tók við framleiðslu á Pepsi.

1989
Sala á áfengum bjór heimiluð á ný þann 
1. mars sem þaðan í frá hefur verið 
nefndur Bjórdagurinn.Ölgerðin setur 
Egils Gull á markað. Samkvæmt reglum 
ÁTVR skyldi allur bjór vera seldur í 33 
cl. dósum og óheimilt var að kaupa bjór 
í stykkjatali- menn urðu að kaupa sex 
saman í kippu.

1992
Ölgerðin kaupir Gosan, sem var gos-
drykkjahluti fyrirtækisins Sanitas. Þar 

með varð Ölgerðin framleiðandi Pepsi 
Cola og 7-up á Íslandi. Jafnframt var 
ákveðið að halda áfram framleiðslu á 
ávaxtadrykknum Mix.

Ölgerðin stígur á tær yfirmanna Þjóð-
kirkjunnar með því að birta auglýsingu 
þar sem snúið var útúr Heilræðavísum 
Hallgríms Péturssonar. Fyrir vikið var 
birting auglýsingarinnar stöðvuð hjá 
Ríkissjónvarpinu. 

Í kjölfarið var gerð yfirbót og ráðist 
í prentun veggspjalds með óbjöguðum 
Heilræðavísum sálmaskáldsins sem Öl-
gerðin sendi öllum grunnskólabekkjar-
deildum á landinu. Hinn bannaði texti 
var:

„Víst ávalt þeim vana halt, að vera 
hress og drekka malt.“ og leikarinn Flosi 
Ólafsson las inná auglýsinguna.

1994
Egils Kristall, sódavatn með sítrónu-
bragði, kemur á markað og slær þegar í 
gegn. Forstjórinn, Jóhannes Tómasson 
og Ágúst Óskar Sigurðsson áttu hug-
myndina að drykknum sem fáir mark-
aðsmenn höfðu trú á.

2000
Framkvæmdum við nýtt ölsuðuhús 
Ölgerðarinnar á Grjóthálsi lýkur um 
áramótin 1999/2000. Erfingjar Tómasar 
Tómassonar ákveða að ljúka afskiptum 
sínum af fyrirtækinu, sem verið hafði 
í eigu fjölskyldunnar í tæp níutíu ár. 
Jóhannes Tómasson lét jafnframt af 
störfum eftir að hafa gegnt forstjóraemb-
ættinu í aldarfjórðung. 

2002
Ölgerðin er valin markaðsfyrirtæki 
ársins af ÍMARK, samtökum markaðs-
fólks.

2008
Ölgerðarinnar og heildsölufyrirtækið 
Danól sameinast. Við það varð til eitt 
stærsta fyrirtæki landsins á sviði mat-
vælaframleiðslu og innflutnings.

Eigendur Ölgerðarinnar í dag eru 
stjórnendur fyrirtækisins og fagfjár-
festingasjóðurinn Auður 1.

Stjórnarformaður Ölgerðarinnar 
er Októ Einarsson og  forstjóri fyrir-
tæksins er Andri Þór Guðmundsson. 
 Starfsmenn Ölgerðarinnar eru 320 
talsins svo litla kjallarafyrirtækið hans 
Tómasar hefur heldur betur vaxið og 
dafnað á 100 árum.

 í tilefni 100 ára ártíðar fyrirtæksins héldu starfsmenn Ölgerðarinnar veislu þar 
sem horfið var 100 ár aftur í tímann. Starfsmenn mættu í viðeigandi búningum 
og hér eru fjögur þeirra við það tækifæri.

Ýmsar útgáfur af framleiðslunni á flöskum. Miðarnir á malti og pilsner hafa 
ekki breyst  mikið í tímans rás.

Fyrir jól og páska mynduðust biðraðir eftir því að fá hvítöl á brúsa. Menn mættu með eigin umbúðir og fengu fyllt á. 
Margir notuðu sömu brúsana árum saman.

Eftir einn ei aki neinn - drekkum malt!

100 ár frá stofnun Ölgerðarinnar:

Konunglegt ölgerðarhús í heila öld

Heimildir: www.olgerdin.is og samantekt Stefáns Pálssonar sagnfræðings fyrir Ölgerðina. Myndir: Ölgerðin. Samantekt: Hólmfríður Þórisdóttir
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Jón Ingi Sigurmundsson:

Sýnir vatnslitamyndir í 
Café Aroma í Hafnarfirði
Jón Ingi er fæddur á Eyrarbakka 

en hefur starfað við kennslu og 
tónlistarstörf á Selfossi. Hann 

hefur auk þess lengi fengist við 
myndlist og haldið fjölda einkasýn-
inga, flestar á Suðurlandi en einnig á 
Norðurlandi og í Danmörku. 

Jón Ingi hefur sótt ótal námsskeið 
í myndlist hér á landi , auk mynd-
listarnáms hjá Ulrik Hoff í Kaup-
mannahöfn og Ron Ranson vatns-
litamálara í Englandi hann hlaut 
menningarverðaun Árborgar 2011. 

Fjöldi mynda Jóns Inga eru í eigu 
einkaaðila auk ýmissa fyrirtækja og 
stofnana m. a. Listasafni Árnesinga 
og Landsbankans. 

Jón Ingi sýnir nú 12 vatnslita-
myndir í Café Aroma í verslunar-
miðstöðinni Firði í Hafnarfirði og er 
myndefnið að mestu frá Hafnarfirði 
og nágrenni m. a. götumyndir úr 
gamla bænum. 

Heimasíða Jóns Inga er: 
www. joningi.com

fotspor.is

Undirbúningur hafinn fyrir Hríseyjarhátíð: 

Fjölskylduhátíð í Hrísey helgina 12-14 júlí

Hríseyjarhátíð verður haldin 
aðra helgi og verður slegið 
upp trúbadúrahátíð í ár og 

er aðgangur ókeypis. Hverfisnefndin 
ákvað að leita út fyrir eyjuna og í ár 
var Jón Gunnar Th, ráðinn stjórnandi 
hátíðarinnar. 

Lúðrasveit verður um borð í Hrís-
eyjarferjunni, fiðluleikari á höfninni og 
plötusnúður í sundlauginni. Aron Ósk-
arsson kemur frá Dalvík, söngkonan 

Vala Eiríksdóttir frá Akureyri, einig 
verður boðið upp á huggulegan djass. 
Heimir Ingimars verður með söngs-
miðju fyrir börn og skemmtir einnig 
á laugardeginum. 

Kvöldvakan hefst með söng Sölva 
Árnasonar og síðan tekur KK við. Ey-
þór Ingi sér um brekkusöng sem verður 
í kringum miðnætti á laugardeginum 
og varðeldur að góðum sið. 

Hríseyjarhátíðin verður fjölskyldu-
hátíð af bestu gerð. Perla Eyjafjarðar 
er náttúruparadís og dagskrá verður 
fyrir börnin, sandskúlptúragerð í 
fjörunni, fjöruferð með Skralla trúð, 
prammahlaup út í sjó, hjólbörurallí, 
ratleikur fyrir börn og unglinga og 
óvissuferð er á dagskrá. 

Fyrir fullorðna verða traktoraferðir 
um eyjuna, óvissuferð, ratleikur og 
tónlistardagskrá. Hvönnin er eitt 
helsta aðalsmerki Hríseyjar og boðið 
verður upp á Hvannarplokkfisk, 
hvannar-Sushi og Stinnings-Kalda 
(Hvannarbjór) á hátíðinni. Aðgangur 
á hátíðina er ókeypis.

Bráðskemmtileg saga 
um hversdagsraunir 
miðaldra manns

Svartþröstur
Höfundur: Hafliði vilhelmsson
Útgefandi: Draumsýn 2013

Svartþröstur er ný skáldsaga 
eftir Hafliða Vilhelmsson sem 
er síður en svo byrjandi á bók-

menntasviðinu enda ber bókin þess 
merki að hér er reyndur penni á ferð. 
Sagan fjallar um Rúnar Rúnarsson sem 
er kominn á sextugsaldurinn, hann 
hefur búið og starfað á sama stað í 
áratugi og er fastur í vananum þar sem 
eina tilbreytingin er að fara í Bónus og 
mæta í stöku jarðarfarir. 

Hann lifir að hluta í fortíðinni sem 
rifjast upp fyrir honum þegar hann 
hittir unga konu sem minnir hann 
á fornar ástir. Rúnar brýtur af sér 
hlekki vanans með ófyrirsjánalegum 
afleiðingum.

Bókin er skemmtileg aflestrar og 
heldur lesandanum við efnið og frá-
sögnin er lipur. Rúnar er dreginn kunn-
uglegum dráttum, það þekkja allir einn 
Rúnar í kringum sig. Þó var sakleysi 

hans pínlegt á köflum í samskiptum 
við yngri kynslóðina.  Lýsingar hans 
á æsku- og unglingsárum Rúnars eru 
mjög skemmtilegar að ekki sé talað um 
minningar hans um föðurinn.

Bókin er full af vísunum í ýmsar 
áttir meðal annars í 7. áratuginn og 
dægurlagatexta þess tíma. Það er óhætt 
að mæla með þessari bók ef menn eru 
að leita sér að lesningu fyrir sumarfríið. 

Hólmfríður Þórisdóttir

bækur 2013

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



Ögurhvarf 2
203 Kópavogur
Sími 517 5200

Fimm stjörnu ferðafrelsi

www.pkarlsson.iswww.lmc.is
Opnunartími:
Mánud. - fimmtud. 10-18
Föstud. 10-17

Sýning um 
helgina

Síðustu hjólhýsin á lækkuðu verði.
Verð frá kr. 3.000.000, - 
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Hvað veiStu um bæinn þinn?

Íbúarnir voru rúmlega 900.Svar:

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

matur og lífSStíll

Ný kynslóð 
sólarkrema

Lækjargötu 34 • Hafnarfirði • Opið þriðjudaga kl 14 - 18
Sími 565 0500 • 897-1923

Swiss Nature fást á vefsíðunni www.skincare.is eða í 

Íslenska hamborgarabókin er komin út:

„Alvöru hamborgari er ekki ruslfæði“
segir Svavar Halldórsson sem létti sig um 20 kíló í kjölfar hjartaáfalls

Þegar allt kemur til alls er ham-
borgari afar einfaldur matur, 
en líka hollur og góður ef rétt 

er farið að. Grundvallaratriðið er að 
vanda valið á hráefninu, kjöti eða fiski, 
grænmeti, osti, brauði, og bera virðingu 
fyrir því“, segir Svavar Halldórsson, 
fjölmiðlamaður, sem er höfundur Ís-
lensku hamborgarabókarinnar.

Bókin var gefin út á þjóðhátíðar-
daginn 17.júní. Svavar segir það við 
hæfi, enda sé nánast allt hráefnið ís-
lenskt þótt innblásturinn komi víða 
að. Segja megi að bókin sé bæði í senn, 
þjóðleg og alþjóðleg.

„Við kaup á íslensku hráefni er hægt 
að treysta því nær blindandi að þar 
sé gæðavara á ferð, bæði hvað varðar 
hreinleika og gæði. Það er að minnsta 
kosti mín reynsla,“ segir Svavar.

Svavar fékk hjartaáfall fyrir nokkrum 
árum, þá 37 ára gamall. Síðan þá hefur 
hann smátt og smátt tekið mataræðið 
í gegn og er núna 20 kílóum léttari en 
hann var fyrir tveimur árum. „Góður 
hamborgari endrum og eins er hluti af 

þessu holla og heilbrigða líferni“, segir 
Svavar.

„Margir líta á hamborgara sem rusl-
fæði, sem hann kannski stundum er“, 
segir Svavar, ,,en alvöru hamborgari 
er það hins vegar ekki – ekta gott 
nautakjöt, brakandi gott grænmeti og 
ferskt brauð er ekkert rusl. Milli þessara 
tveggja hamborgaraheima stendur nú 
barátta um víða veröld – góði borgar-
inn gegn hinum vonda.“

Svavar segir bókina skrifaða sem 
innlegg í baráttuna fyrir hinn holla og 
góða hamborgara sem geti hæglega 
verið hluti af heilbrigðu líferni.

Um síðustu áramót strengdi Svavar 
það áramótaheit að hætta að gera það 
sem er leiðinlegt, halda sig eingöngu 
við það sem er skemmtilegt, eins og 
hægt er. Hann sagði upp starfi sínu 
á fréttastofu RÚV snemma í vor og 
ákvað að helga líf sitt mat. Hann kallar 
sig nú matarblaðamann. „Ég ætla mér 
að skrifa um mat frá öllum hliðum í 
víðu samhengi, segir hann, og nýta 
vefinn, bækur, blöð , útvarp og sjón-

varp.“  Íslenska hamborgarabókin er 
fyrsta bók Svavars, en hann er nú þegar 
byrjaður að vinna að sjónvarpsþáttum 
um mat sem sýndir verða á RÚV og 
hann verður fastur penni í Kjarnanum, 
nýjum veffjölmiðli sem hleypa á af 
stokkunum í sumar. 

Svavar deilir meðfylgjandi uppskrift 
af dúndurhollum hamborgara með 
lesendum  blaðsins:

HrÁeFNi :
-  Kíló af góðri sirloin steik, kíló 

af hakki eða sex stórir tilbúnir 
borgarar.

-  6 góð hamborgarabrauð.
-  6 sneiðar af grillosti eða öðrum 

góðum osti, t.d. gouda 26%.
- Búnt af íssalati.
- 400 g af úrvals beikoni.
-  2 meðalstórar lárperur 

(avókadó).
- Lúka af sveppum.
- Sletta af olíu.
- Sjávarsalt og pipar eftir smekk

aðFerð:
-  Hakkið steikina gróft. Gott getur 

verið að byrja á að hakka mjög 
gróft og svo aftur aðeins fínna. 
Mótið borgara og kælið.

-  Steikið beikonið á pönnu þar til 
það verður stökkt og fallegt.

-  Sniðugt er að geyma olíuna sem 
verður eftir og nota í aðra mat-
argerð, t.d. til að steikja fisk. En 
núna ætlum við að saxa sveppina 
og steikja þá upp úr beikonfitunni.

-  Afhýðið og hreinsið lárperurnar og 
maukið með gaffli. Ekki nota mat-
vinnsluvél. Við viljum hafa maukið 
kekkjótt. Setjið pínulítið af olíu og 
salti út í á meðan þið stappið.

-  Hitið brauðin.

-  Steikið eða grillið borgarana í þrjár 
mínútur á annarri hliðinni, saltið 
og piprið. Snúið þeim og bíðið 
í mínútu, setjið svo beikonið og 
ostinn ofan á og eldið í eina til 
tvær mínútur í viðbót. Gott er að 
loka pönnunni eða grillinu síðustu 
hálfa til eina mínútuna svo ostur-
inn bráðni vel.

-  Setjið hvern borgara á brauðbotn, 
bætið við káli, sveppum og sjötta 
hluta af lárperumaukinu. Bætið við 
sósu, hér passar heimagert einfalt 
majónes1 einstaklega vel. Lokið og 
látið standa í tvær til þrjár mínútur 
áður en borið er fram.

Uppskrift úr bókinni Íslenska hamborgarabókin:

BeikonBomBa að 
hætti SvavarS

Ákveðnir hlutir virðast fara einstaklega 
vel á hamborgara, svona eins og fyrir 
einhvers konar náttúrulögmál. Beikon 
er þar á meðal. Það er unnið úr svína-
síðu og hér á Íslandi búum við að há-
gæða beikoni. Bæði fæst það auðvitað 
í næstu verslun og svo má panta sér 
beikon beint frá býli, nú eða sækja 
góðan síðubita og reykja sjálfur. 

Þegar ég fékk hjartaáfall fyrir nokkrum 
árum tók ég mataræðið í gegn og 
beikon fór á bannlistann. En svo komst 
ég að því að ekki er allt beikon eins. 
Sérstaklega áhugavert er það sem 
kalla mætti repjubeikon. Það er unnið 
úr svínakjöti af dýrum sem alin hafa 
verið á repju, t.d. frá Laxárdal í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi. Þetta magnaða 
svínakjöt er ríkt af hollum omega 
fitusýrum sem skila sér úr fóðrinu og 
í kjötið. Ein af grundvallarreglunum 
við hollt mataræði er að borða fjöl-
breyttan mat – og sleppa draslinu! 
Núna borða ég beikon öðru hverju, 
en bara það sem ég get treyst að sé 
af bestu gæðum

íslenska 

hamborgarabókin

Hamborgari er ekki það sama og hamborgari. Sé hann 

matreiddur af natni úr úrvals hráefni er hamborgari 

gæðafæða. 

Í þessari bók bregður sjónvarpsmaðurinn Svavar 

Halldórsson sér í nýtt hlutverk. Hingað til hefur hann 

verið þekktur sem harðsnúinn fréttahaukur en hér birtist 

hann lesendum sem einlægur lífskúnstner og matmaður. 

Nú sýnir hann okkur hvernig hægt er að galdra fram 

hollar hamborgaraveislur úr íslensku hráefni. Bókin 

byggir á reynslu fjölskylduföðurins úr eigin eldhúsi og 

vegferð í átt að heilbrigðari lífsstíl. 

Bókin er hálft í hvoru skrifuð til að vekja athygli á því 

hversu gott hráefni er mikilvægt, og eins því hversu 

mikilvægt það er að vita hvað maður lætur ofan í sig, 

hvaðan maturinn kemur. 

Bókin er líka í aðra röndina varnarræða fyrir hinn 

holla hamborgara sem hefur verið dreginn niður í svað 

ruslfæðisins. Eða eins og höfundurinn sjálfur orðar 

það: Milli þessara tveggja hamborgaraheima stendur 

nú barátta um víða veröld - góði borgarinn gegn hinum 

vonda. Þessi bók er skrifuð sem innlegg í baráttuna fyrir 

hinn holla og góða hamborgara sem getur hæglega verið 

hluti af heilbrigðu líferni.

Í bókinni eru tugir uppskrifta að hamborgurum úr 

nautakjöti og ýmsu öðru, sósum, kartöfluréttum og 

brauðum. Í henni er líka að finna ýmis konar sniðug 

ráð og frumlegar hugmyndir. Frábærar myndir Kristins 

Magnússonar kóróna svo verkið. 

Bækur verða ekki íslenskari en þetta og matreiðslubækur 

varla girnilegri. Nú er bara um að gera að lesa, fletta, 

byrja og njóta. I
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íslenska 

hamborgarabókin

Hamborgari er ekki það sama og hamborgari. Sé hann 

matreiddur af natni úr úrvals hráefni er hamborgari 

gæðafæða. 

Í þessari bók bregður sjónvarpsmaðurinn Svavar 

Halldórsson sér í nýtt hlutverk. Hingað til hefur hann 

verið þekktur sem harðsnúinn fréttahaukur en hér birtist 

hann lesendum sem einlægur lífskúnstner og matmaður. 

Nú sýnir hann okkur hvernig hægt er að galdra fram 

hollar hamborgaraveislur úr íslensku hráefni. Bókin 

byggir á reynslu fjölskylduföðurins úr eigin eldhúsi og 

vegferð í átt að heilbrigðari lífsstíl. 

Bókin er hálft í hvoru skrifuð til að vekja athygli á því 

hversu gott hráefni er mikilvægt, og eins því hversu 

mikilvægt það er að vita hvað maður lætur ofan í sig, 

hvaðan maturinn kemur. 

Bókin er líka í aðra röndina varnarræða fyrir hinn 

holla hamborgara sem hefur verið dreginn niður í svað 

ruslfæðisins. Eða eins og höfundurinn sjálfur orðar 

það: Milli þessara tveggja hamborgaraheima stendur 

nú barátta um víða veröld - góði borgarinn gegn hinum 

vonda. Þessi bók er skrifuð sem innlegg í baráttuna fyrir 

hinn holla og góða hamborgara sem getur hæglega verið 

hluti af heilbrigðu líferni.

Í bókinni eru tugir uppskrifta að hamborgurum úr 

nautakjöti og ýmsu öðru, sósum, kartöfluréttum og 

brauðum. Í henni er líka að finna ýmis konar sniðug 

ráð og frumlegar hugmyndir. Frábærar myndir Kristins 

Magnússonar kóróna svo verkið. 

Bækur verða ekki íslenskari en þetta og matreiðslubækur 

varla girnilegri. Nú er bara um að gera að lesa, fletta, 

byrja og njóta. I
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íslenska 
hamborgarabókin

Hamborgari er ekki það sama og hamborgari. Sé hann matreiddur af natni úr úrvals hráefni er hamborgari gæðafæða. 

Í þessari bók bregður sjónvarpsmaðurinn Svavar Halldórsson sér í nýtt hlutverk. Hingað til hefur hann verið þekktur sem harðsnúinn fréttahaukur en hér birtist hann lesendum sem einlægur lífskúnstner og matmaður. Nú sýnir hann okkur hvernig hægt er að galdra fram hollar hamborgaraveislur úr íslensku hráefni. Bókin byggir á reynslu fjölskylduföðurins úr eigin eldhúsi og vegferð í átt að heilbrigðari lífsstíl. 

Bókin er hálft í hvoru skrifuð til að vekja athygli á því hversu gott hráefni er mikilvægt, og eins því hversu mikilvægt það er að vita hvað maður lætur ofan í sig, hvaðan maturinn kemur. 

Bókin er líka í aðra röndina varnarræða fyrir hinn holla hamborgara sem hefur verið dreginn niður í svað ruslfæðisins. Eða eins og höfundurinn sjálfur orðar það: Milli þessara tveggja hamborgaraheima stendur nú barátta um víða veröld - góði borgarinn gegn hinum vonda. Þessi bók er skrifuð sem innlegg í baráttuna fyrir hinn holla og góða hamborgara sem getur hæglega verið hluti af heilbrigðu líferni.

Í bókinni eru tugir uppskrifta að hamborgurum úr nautakjöti og ýmsu öðru, sósum, kartöfluréttum og brauðum. Í henni er líka að finna ýmis konar sniðug ráð og frumlegar hugmyndir. Frábærar myndir Kristins Magnússonar kóróna svo verkið. 

Bækur verða ekki íslenskari en þetta og matreiðslubækur varla girnilegri. Nú er bara um að gera að lesa, fletta, byrja og njóta.
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TOPO-TD0702A

7" TFT-LCD  Skjár
Skjástærð 7" / 16: 9：

Birta 350cd/m2：

Upplausn 336960 pixlar：

Hægt að tengja 2 vélar
Spenna 12V/24V DC：

TOPO-TD0704A

7" Quad skjár
Skjástærð 7"  / 16: 9：

Birta 350cd/m2：

Upplausn 336960 pixels：

Hægt að tengja 4 vélar
Spenna 12V/24V DC：

1.4PIN standard konu tengi í 4PIN karl tengi

TOPO-TV832N/P-A

TOPO-TV832N/P-B

TOPO-TV832N/P-E

1 Hliðarmyndavél、

2 Vatnsheldni IP68、 ：

3 IR LED Ljós 10 stk.、 ：

4 IR fjarlægð uþb. 6m、 ：

5 Linsuvídd : 110° 120°、 ，

6 Spenna: DC6-20V、

1 Bakkmyndavél、

2 Vatnsheldni IP68、 ：

3 IR LED  Ljós 18 stk.、 ：

4 IR fjarlægð 10m、

5,   Linsuvidd 110° 120°： ，

6 Spenna: DC6-20V、

TOPO-TR634N/P-A

1. Bakkmyndavél
2. Vatnsheldni: IP 68
3. Linsu vídd : 170°
4. Spenna: DC6-16V

TOPO-TR634/P-G

1. Bakkmyndavél
2. Vatnsheldni : IP68
3. Linsuvídd : 170°
4. Spenna: DC6-16V

TOPO-TD0562A

5.6"TFT-LCD digital Skjár
Skjástærð 5.6"  / 4: 3 display：

Birta 300cd/m2：

Upplausn 224640 pixels：

Hægt að tengja 2 vélar
Spenna 12V/24V DC：

TOPO-TP-CA5.0M
TOPO-TP-CA8.0M
TOPO-TP-CA10.0M
TOPO-TP-CA20.0M

kr. 22.121

kr. 17.820

kr. 18.524

kr. 10.753

kr. 10.118

kr. 30.474

kr. 33.129

kr. 43.542

kr. 3.124
kr. 3.580
kr. 4.090
kr. 5.678

1 Bakkmyndavél、

2 Vatnsheldni IP68、 ：

3 IR LED  ljós 18 stk.、 ：
4 IR fjarlægð uþb. 10m、 ：

5 Linsuvídd 110° 120°、 ： ，
6 Spenna: DC6-20V、

TOPO-TP-TTK-TRUKKA KIT  kr.  27.479

Bakkmyndavélar og skjáir

CTC-1131 fastlínustöð
Hægt að tengja 20 þráðlausa skynjara
Getur hringt í 6 símanúmer
Frábær fyrir heimilið og vinnustaðinn

CTC-1132 GSM stöð
Hægt að tengja 30 þráðlausa skynjara
Getur hringt í 6 símanúmer og SMS
Frábær fyrir bústaðinn,heimilið og vinnustaðinn

CTC-2716 GSM stöð
Hægt að tengja 30 þráðlausa skynjara
Getur hringt í 6 símanúmer
Hægt að tengja hitaskynjara við stöðina
Hægt að stjórna með snjallsíma
Frábær fyrir bústaðinn,heimilið og vinnustaðinn

Dalvegur 16b s: 554 2727

15% afsláttartilboð af
Gardsman öryggiskerfum.

Gardsman öryggiskerfi

Einnig til í hvítu.

Einnig úrval öryggismyndavéla

VHF Handstöðvar
með innbyggðu
FM útvarpi.
kr. 27.346
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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

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Útsalan í fullum 
gangi
Flott föt 
fyrir flottar 
konur
Stærðir 38-58

Óli, Viktor Örn og Tómas Atli: 

Góð áskorun að fara út  
fyrir þægindarammann

Strákarnir Óli, Viktor Örn og 
Tómas Atli nota sumarið í að 
gera heimildarþætti um unga 

knattspyrnusnillinga sem aldir hafa 
verið upp hjá Kópavogsliðunum HK 
og Breiðabliki. Strákarnir æfa sjálfir 
knattspyrnu og vildu skapa vettvang 
fyrir Kópavogsbúa til að kynnast öllu 
því unga og efnilega knattspyrnufólki 
sem elst upp í Kópavoginum. 

 Þremenningarnir sækja innblástur 
í „Á röltinu með Heisa ‘‘ á BlikarTV, 
og er stjórnandi þeirra þátta, Heisi 
(Heiðar Bergmann Heiðarsson), 
mikil fyrirmynd í þáttagerðinni. Það 
er stutt í húmorinn hjá þeim félögum 
og er eitt aðalsmerki þeirra að hengja 
hljóðnemann á brauðmeti, ávexti eða 
hvað annað sem þeim dettur í hug. 

Strákarnir höfðu ekki komið mikið 

að skapandi vinnu áður en þeir fóru í 
þáttagerðina, en segja að það sé mjög 
holl og góð áskorun að stíga aðeins út 
fyrir þægindarammann. Einnig finnst 
þeim mikilvægt að sýna fram á að 
maður getur gert allt ef viljinn er fyrir 
hendi. Hægt er að fylgjast með Alltaf 
í Boltanum á facebook.

Ólöf Rún, Maggi og Snorri, HULK: 

„Skapandi sumarstörf eru  
mikilvæg fyrir alla í Kópavogi‘‘

Hljóðgjörningafélag Ungra 
Listamanna í Kópavogi 
(HULK) samanstendur af 

þremur ungum listamönnum, þeim 
Ólöfu Rún, Magga og Snorra. Í sumar 
vinna þau við að búa til hljóðlistaverk 
og alls kyns hljóðfæri. Þegar kemur 
að hljóðfæragerðinni þá smíða þau 
bæði rafmagnshljóðfæri og „akústísk 
‘‘ hljóðfæri. Þau gera ekki upp á milli 
hvort rafhljóðfærin eða þau óraf-

mögnuðu höfði betur til þeirra heldur 
segja það jafn skemmtilegt að gera 
bæði. 

 Þau skipuleggja einnig tónleika 
og setja upp hljóðlistaverk á hinum 
ólíklegustu stöðum í Kópavogi. Með 
þessu vilja þau leggja sitt af mörkum 
til að Kópavogur blómstri. Þau segja 
einmitt að skapandi sumarstörf séu 
ekki bara mikilvæg fyrir þá sem fá 
að vinna við þau, heldur einnig fyrir 

bæjarbúa alla, því þau skipi stóran 
sess í að efla menningarlíf bæjarins 
á sumrin. 

Nú þegar hafa þau haldið tónleika 
í Sundlaug Kópavogs og sett upp 
hljóðskúlptúr í undirgöngunum við 
Digranesveg. Þau hvetja fólk til að 
ganga á hljóðið!

Íris Björk Gunnarsdóttir: 

„Líður best í skapandi umhverfi ‘‘

Íris Björk Gunnarsdóttir flutti í 
Salahverfið ung að árum frá Sví-
þjóð. Í sumar vinnur Íris við ljós-

myndun og myndvinnslu. Íris finnur 
myndefni í flestum hlutum, hvort sem 
það er náttúran, mannlífið eða annað 
í umhverfinu. Henni finnst skemmti-
legast að taka myndir af fólki í sínu 
daglega umhverfi. 

Hún segir að sér líði best þegar hún 
tekur þátt í skapandi vinnu, hvort sem 

það er ljósmyndun, dans, tónlist eða 
bara hvað sem er sem tengist því að 
vera skapandi. Íris lærir á þverflautu í 
Tónlistarskóla Kópavogs og er einnig 
í söngnámi. Þar sem hún leggur að-
aláherslu á söngleikjatónlist. Hennar 
helstu fyrirmyndir eru einmitt flautu-
kennarinn hennar, Pamela de Sensi 
og stórsöng-og leikkonan Barbara 
Streisand. 

Íris hefur mikinn áhuga á 

söngleikjum og eitt af hennar 
draumastörfum er að fá að taka 
myndir á Broadway í New York-borg 
í Bandaríkjunum. Hægt er að fylgjast 
með Írisi á tumblr-síðunni hennar: 
http: //irisbjorkgu. tumblr. com.

Systurnar Katrín og Anna Tara Andrésdætur: 

Fjalla um það sem  
þeim liggur á hjarta 

Systurnar Katrín og Anna Tara 
Andrésdætur eru meðlimir í 
hljómsveitinni Hljómsveitt. 

Í sumar ætla þær að semja lög og 
texta fyrir hljómsveitina ásamt því 
að koma fram víðsvegar um bæinn. 
Fyrsta uppákoman var í Sundlaug 
Kópavogs þann 20. júní síðastliðinn. 

Textarnir þeirra fjalla um það sem 
þeim liggur mest á hjarta hverju sinni 
og þar af leiðandi það sem þeim finnst 
mikilvægt að koma á framfæri. Þær fá 
hugmyndir úr umhverfinu og sækja 
líka innblástur í aðra í hljómsveitinni, 
þá Haffa, Steina og Kristján. Þær segja 
það alveg ómetanlegt og eiginlega 
ekki hægt að setja í orð hvað það er 
mikilvægt að fá tækifæri til að vinna í 
Skapandi sumarstörfum. Með því geti 
þær hugsað um og unnið í tónlistinni 
af fullum krafti allan daginn. 

Hægt er að fylgjast með hljóm-
sveitinni Hljómsveitt á facebooksíð-
unni þeirra: Hljómsveitt. 

Nú eru Skapandi sumarstörf  
komin á fullt skrið í Kópa-
voginum. Starfið gerir ungum 

Kópavogsbúum kleift að vinna að eigin 
skapandi verkefnum yfir sumartímann. 
Töluverður fjöldi hópa og einstaklinga 

sótti um þau störf sem í boði voru, en 
25 einstaklingar vinna að skapandi ver-
kefnum í sumar.

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 uppákomur 
víðsvegar um Kópavog, meðal annars 
með viðkomu í nærumhverfi Molans og 
stofnunum bæjarins. Hægt er að fylgjast 

með Skapandi sumarstörfum á facebook-
síðunni þeirra: Skapandi sumarstörf í 
Kópavogi 2013. Við kynnum þessa næstu 
kynslóð listamanna hér í Bæjarblaðinu 
Kópavogi í sumar og nú fjöllum við um 
fjóra hópa eða einstaklinga.

Mynd : Íris Björk Gunnarsdóttir.
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SamSung nX210 
20.3mP myndavél 
+ galaXy Tab 2 7.0
n 20.3 MP APS-C CMOS
n 3.0” AMOLED Skjár
n Allt að 8 myndir á sekúndu
n ISO 100–12800
n 1920x1080@30fps 

myndbandsupptaka
n Innbyggt þráðlaust net
n 18-55mm i-Function 

OIS linsa og flass fylgja
n Samsung Galaxy Tab 2 

7.0 WiFi 8GB fylgir
n Tekur allt að 128GB SDXC kort 

og vegur aðeins 222g

999FullT aF FloTTum dvd og barna dvd

SamSung bd-F5100 
bluray SPilari
n Spilar Blu-Ray, DVD ogCD
n HDMI, nettengi, Coaxial og USB
n Styður: MP4, AVCHD, MKV, WMV og fleira
n ConnectShare Movie USB afspilun
n FullHD 1080P upScale á DVD í gegnum HDMI
n AllShare (DLNA) stuðningur

129.900

3.999

19.999

34.999

Tech 21 imPacT 
hulSTur
n Fyrir Samsung Galaxy S4 og S3
n Einstakt nýtt efni – D3O
n Læsir saman sameindum við högg
n Mikið úrval

SamSung 15,6” 
355v5c-Soe FarTölva
n 15.6” HD LED 1366x768 mattur skjár
n AMD Quad-Core A8-4500M 

1.9-2.8GHz örgjörvi
n AMD HD7730 2GB grafíkstýring
n DVD SuperMulti geisladrif
n 750GB 5400RPM harður diskur
n 6GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
n PowerPlus rafhlaða 

með allt að 1000 hleðslum
n HDMI – 2xUSB2.0 – 2xUSB3.0 – VGA
n Windows 8 64-Bit – Bluetooth 4.0

SamSung 13,3” 
535u3c-a06 bleik FarTölva
n 13.3” 1366x768 LED Non-Gloss skjár
n AMD DualCore A6-4455M 2.1GHz örgjörvi
n AMD Radeon HD7500G grafíkstýring
n 500GB 5400RPM harður diskur
n 4GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
n USB3.0 – 2xUSB2.0 – HDMI
n PowerPlus rafhlaða  

með allt að 1500 hleðslum
n Allt að 6 tíma rafhlöðuending
n Windows 8 64-Bit
n Þyngd aðeins 1,5kg

129.900

139.900

5.999
verð frá:

herculeS dJ conTrol 
air STreeT ediTion
n Þrýstingsnæm snúningshjól
n Air þráðlaus stjórnun
n 8 velocity takkar sem stjórna „sam-

pler, loops og effects“
n Lime grænir „Street Edition“ takkar
n DJUCED 18° hugbúnaður fylgir
n Virkar með Traktor og VirtualDJ Pro
n MIDI forritanlegur

www.godverk.is

Flottar vörur
á Frábæru verði

veho Pebble 
SmarTSTick 
FerðaraFhlaða
n Til í 3 litum — svört, fjólublá, silfur
n 2.200mAh endurhlaðanleg rafhlaða
n Tengi fyrir alla vinsælustu símana og 

önnur tæki
n 5 mismunandi tengihausar fylgja
n Vegur aðeins 70g

nýleg óháð samanburðarkönnun sýnir fram á afburða
árangur Samsung fartölva hvað áreiðanleika varðar:

www.bt.is/page/samsungbest


