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Náttúruleg vörn

Nýjung 

gegn þurrki 

í augum

Thealoz inniheldur trehalósa sem er 
náttúrulegt efni sem finnst í mörgum jurtum 

og dýrum sem lifa í mjög þurru umhverfi. 
Trehalósi eykur viðnám þekjufrumna 

hornhimnunnar gegn þurrki.

 Án rotvarnarefna
Þægilegar umbúðir auðvelda skömmtun
2ja mánaða skammtar
Má nota með linsum
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Fæst í flestum lyfjaverslunum

16. ágúst 2013
9. tölublað 1. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Nú er opio allan 
sólarhringinn í Engihjalla

Fótboltastjörnur framtíðarinnar
Þessar hressu stelpur náðu góðum 

árangri á Símamótinu í fótbolta sem 
haldið var í Kópavogi í júlí. Breiða-

bliksstúlkur urðu meistarar í 5. flokki en 
um 1700 keppendur tóku þátt í mótinu 
frá 34 félögum. Fleiri myndir frá Síma-

mótinu má finna í opnu blaðsins ásamt 
fleiri íþróttafréttum.

Mynd: Bjarni Antonsson
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Styttist í Menningarnótt: 

Gamla höfnin 
verður miðpunktur 
hátíðarinnar í ár
Undirbúningur Menningar-

nætur stendur nú sem hæst. 
Dagskrá Menningarnætur í 

ár verður sem áður sannkallað veislu-
borð þar sem þar sem nýir og gamlir 
viðburðavinir mæta 
gestum sínum. Hægt 
verður að sækja gróna 
og góða viðburði en 
einnig upplifa eitt-
hvað sem maður 
hefur aldrei séð áður. 
Á Menningarnótt 
fær hugmyndaauðgi 
og sköpunarkraftur 
borgarbúa og gesta 
hennar að njóta sín 
um alla miðborg. 
Þótt hátíðin sé haldin í Reykjavík þá 
leggja margir íbúar Höfuðborgarsvæð-
isins leið sína á hátíðina, úr Kópavogi, 
Hafnarfirði og víðar. 

Áherslusvæði Menningarnætur í ár 
er Gamla Höfnin en þar hefur menn-
ingarlíf og mannlíf blómstrað síðustu 
misseri. Mikill fjöldi viðburða verður 
á þessu svæði og meðal þeirra ráð-
gáta í varðskipinu Óðni, listahátíð á 
Bakkastígnum, ljóðasigling, tónleikar 
pólsku poppstjörnunnar Monicu 
Brodka, Black Yoga Screaming Cham-
ber, menningarsetur öfgarokkhljóm-
sveitarinnar Muck, Heimstónlist og 
hamingja í Eldstöðinni, Tangódans 
verður stiginn, og Þjóðkór íslensdinga 
þenur raddböndin. 

Gestum boðið að 
ganga í bæinn
Á Menningarnótt er gestum boðið 
að ganga í bæinn. Að ganga í bæinn 
hjá íbúum miðborgarinnar og þiggja 
vöfflur og kaffi. Að ganga í bæ-
inn í Hörpu og fara á tónleika með 
pólskum, indverskum, færeyskum og 
íslenskum listamönnum og kynnast 
þeim fjölmörgu hátíðum sem eru í 
boði í Reykjavík allt árið. Að ganga 
í bæinn í Iðnó og sprella með Sirkús 

Íslands. Að ganga í bæinn og njóta 
menningar og lista með tugum þús-
unda gesta Menningarnætur. 

Mikið úrval verður af fjölbreyttum 
listasmiðjum fyrir börn og full-

orðna um allan bæ. 
Sirkús Íslands mun 
skemmta gestum 
og gangandi í Iðnó, 
Sinfóníuhjómsveit 
Íslands býður á tón-
leika með Maximús 
Músíkús í Hörpu, 
Bylgjan verður með 
barnadagskrá á Ing-
ólfstorgi, Latabæj-
arhlaupið er á sínum 
stað í Hljómskála-

garðinum, Leikhópurinn Lotta verður 
á róluvellinum í Grjótaþorpinu og 
svona mætti lengi telja. Að sjálfsögðu 
eru líka aðrir viðburðir hátíðarinnar 
forvitnilegir fyrir börn hver á sinn 
hátt!

Nýtt merki  
menningarnætur 
Menningarnótt hefur fengið nýtt 
merki en það var unnið af auglýsinga-
stofunni Ennemm. Auglýsingastofan 
leitaði fanga í menningararfleifð 
þjóðarinnar og sótti sér innblástur í 
útsaums- og vefnaðarmynstur frá 18. 
öld, en studdist jafnframt við kunn-
uglegt þjónustumerki úr nútímanum. 
Þjónustumerki þetta er notað til að 
benda vegfarendum á athyglisverða 
staði og þótti því eiga vel við alla þá 
fjölmörgu staði og uppákomur sem 
tengjast Menningarnótt. 

Gömlu, íslensku mynstrin hafa 
verið færð í nýjan og óvæntan bún-
ing og fjölbreytilegt flæði litanna 
rímar við listrænt og skapandi yf-
irbragð Menningarnætur, auk þess 
sem punktarnir vísa í litríkt mannlíf 
Reykjavíkurborgar. Þá passar letur-
gerðin vel við formið, er gamaldags 
og nútímaleg í senn.

Nýtt aðalskipulag Kópavogs 
kynnt fyrir íbúum
Nýtt aðalskipulag Kópavogs 

fyrir árin 2012-2024 hefur 
verið kynnt fyrir íbúum 

og nærliggjandi sveitarfélögum. 
Frestur til að skila inn ábendingum 
og athugasemdum rennur út kl. 15: 
00 föstudaginn 20. september 2013. Í 
aðalskipulaginu er sett fram stefna bæj-
aryfirvalda um þróun bæjarfélagsins 
varðandi landnotkun, byggðaþróun, 
byggðamynstur, samgöngu- og þjón-
ustukerfi og umhverfismál. Samkvæmt 
lögum er gildistími aðalskipulags 
minnst 12 ár. 

Vinna við endurskoðun aðal-
skipulagsins hefur staðið yfir í um 
fjögur ár og hefur sú vinna verið á 
höndum umhverfissviðs Kópavogs, 
skipulagsnefndar og umhverfis- og 
samgöngunefndar. Góð samvinna hefur 
verið um verkefnið við önnur svið og 
nefndir bæjarins auk samráðs við íbúa 
og umsagnaraðila. 

Hverfaráð stofnuð  
–fulltrúar valdir með 
slembiúrtaki úr þjóðskrá
Til undirbúnings formlegri umfjöllun 
nýs aðalskipulags, umhverfisskýrslu 
og Staðardagskrár 21 voru haldnir 
íbúafundir í hverfum Kópavogs, þar 
sem hægt var að koma á framfæri 
ábendingum og tillögum. Voru þeir 
haldnir undir yfirskriftinni „Í þannig 
bæ vil ég búa“. 

Í lok janúar 2012 voru lögð fram í 
skipulagsnefnd og umhverfis- og sam-
göngunefnd drög að texta greinargerðar 
aðalskipulagsins ásamt umhverfisskýr-
slu. Á miðju ári 2012 var hverfaráðum 
fyrir Kársnes, Digranes, Smárahverfi, 
Fífuhvamm og Vatnsenda komið á lagg-
irnar. Voru fulltrúar þeirra valdir með 
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Haustið 2012 
var ákveðið að kynna drög að nýju að-
alskipulagi fyrir hverfaráðunum undir 
yfirskriftinni „Erum við á réttri leið? 
“. Í kjölfar fundanna voru drög aðal-
skipulagsins yfirfarin með tilvísan í 
athugasemdir og ábendingar er fram 

komu á hverfafundunum. Á fundi 
skipulagsnefndar 16. október 2012 
var samþykkt að óska eftir heimild 
bæjarstjórnar til að boða til borgara-
fundar þar sem drög að greinargerð 
aðalskipulagsins, þéttbýlisuppdráttur 
og sveitarfélagsuppdráttur þess yrðu 
kynnt. Kynningarfundurinn var haldinn 
1. nóvember 2012 í Hörðuvallaskóla. Á 
fundinn mættu milli 50 og 60 manns. 

Á fundi skipulagsnefndar 20. nóvem-
ber 2012 voru lagðar fram athugasemdir 
og ábendingar sem borist höfðu í kjöl-
far kynningarfundarins 1. nóvember. Á 
fundi skipulagsnefndar 18. desember 
2012 var lögð fram tillaga að nýju að-
alskipulagi fyrir bæinn, - Aðalskipulag 
Kópavogs 2012-2024. Skipulagsnefnd 
samþykkti með tilvísan í 2. mgr. 30. gr. 
skipulagslaga að fela skipulagsstjóra að 
kynna tillöguna, forsendur hennar og 
umhverfismat á almennum fundi svo 
og að kynna hana fyrir íbúum og öðrum 
hagsmunaaðilum. Kynningarfundurinn 
var haldinn í Hörðuvallaskóla 17. janúar 
2013. Var tillagan jafnframt send hefð-
bundnum umsagnaraðilum. 

Kynningarferlið
Tillaga að nýju aðalskipulagi fyrir bæinn 
var samþykkt í skipulagsnefnd 7. maí 
og í bæjarstjórn 28. maí 2013 og yfir-

farin m. t. t. athugasemda og ábendinga 
Skipulagsstofnunar dags. 5. júlí 2013. 
Auglýsing á tillögunni var samþykkt í 
skipulagsnefnd 23. júlí og bæjarráði 25. 
júlí 2013 skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. 

Með tillögunni fylgir greinargerð 
sem samanstendur af sjö megin köflum. 
Þar er nánari útlistun á stefnumörkun 
bæjarfélagsins um landnotkun og sjálf-
bæra þróun til ársins 2024. Einnig fylgir 
tillögunni þéttbýlisuppdráttur fyrir 
heimalandið og sveitarfélagsuppdráttur 
fyrir upplandið. Að síðustu eru í við-
aukum greinargerðarinnar umhverfis-
skýrsla, Staðardagskrá 21 og yfirlit yfir 
þær breytingar sem hafa verið gerðar á 
aðalskipulaginu sem er í gildi. 

Jafnframt er hægt að skoða 
athugasemdir og ábendingar Skipulags-
stofnunar frá því 5. júlí 2013 og viðbrögð 
bæjaryfirvalda við þeim. 

Athugasemdum og ábendingum 
skal skila skriflega til skipulags- og 
byggingardeildar í Fannborg 6, 200 
Kópavogi, eða á netfangið: adalskipulag 
(hjá) kopavogur.is eigi síðar en kl. 15: 00 
föstudaginn 20. september 2013 eins og 
að ofan greinir. Hver sá sem telur sig 
eiga hagsmuna að gæta er hvattur til að 
kynna sér tillöguna.

Tilkynning frá Kópavogsbæ

Ársskýrsla velferðarsviðs Kópavogs 2012: 

Fjöldi þeirra sem fengu fjárhags-
aðstoð tvöfaldaðist eftir hrun
Ársskýrsla velferðarsviðs 

Kópavogs fyrir árið 2012 er 
komin út og er hún aðgengi-

leg á heimasíðu bæjarins. Í skýrslunni 
má finna margvíslegar upplýsingar 
um starfsemina á síðasta ári, svo 
sem fjölda barnaverndartilkynninga, 
fjölda þeirra sem þáðu fjárhagsaðstoð, 
biðlista eftir félagslegum íbúðum og 
fleira. 

Í skýrslunni kemur m. a. fram að 
um 650 einstaklingar og fjölskyldur 
hafi fengið fjárhagsaðstoð á ári frá 
bænum undanfarin ár en slík aðstoð 
er veitt þeim sem eru undir ákveðnum 
tekjumörkum og geta ekki framfleytt 
sér og sínum. Þessi fjöldi ríflega tvö-
faldaðist eftir hrunið 2008. 

647 fjölskyldur fengu fjárhags-

aðstoð á árinu 2012 sem er fækkun 
miðað við árið 2011 þegar 658 fengu 
fjárhagsaðstoð. Í skýrslunni er dregin 
sú ályktun að hámarkinu hafi verið 
náð en þó er búist við að eitthvað fjölgi 
aftur í hópnum á þessu ári þar sem 
réttur til atvinnuleysisbóta var ekki 
framlengdur á síðasta ári eins og árin á 
undan. Það þýðir að einhver fjöldi sem 
er án vinnu hefur fullnýtt réttinn til 
atvinnuleysisbóta og er fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga þá eina úrræðið. 

Biðlisti eftir félagslegum 
leiguíbúðum
Í skýrslunni er fjallað um úthlutun fé-
lagslegra leiguíbúða á vegum bæjarins 
en 28 fengu úthlutað íbúð á síðasta 
ári. 24 fengu úthlutað árið á undan 

en 48 árið 2010. Fjöldinn ræðst m. a. 
af því hversu mikil hreyfing er á því 
fólki sem leigir félagslegar íbúðir og 
hve margar nýjar íbúðir bætast við. Í 
árslok 2012 voru 393 íbúðir til útleigu. 
Fjórar nýjar íbúðir voru keyptar á því 
ári. Alls voru 141 á biðlista eftir hús-
næði í árslok 2012. 

Barnaverndarnefnd Kópavogs 
bárust 462 tilkynningar á árinu. 
Þar af snerust 198 tilkynningar um 
vanrækslu barna. Slíkum tilkynn-
ingum hefur á síðustu árum fjölgað 
frá skólum en ekki berast margar til-
kynningar þessa efnis frá leikskólum 
bæjarins. 

Stöðugildi í velferðarþjónustunni 
eru172 og starfa langflestir starfs-
mennirnir við þjónustu við fatlað fólk. 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Nú styttist í að lífið fari að ganga sinn vanagang að afloknu sumar-
leyfum landsmanna. Með því á ég við að skólar hefja starf sitt að nýju, 
börnin mæta endurnærð til starfa á ný og regla kemst á heimilishald 

og háttatíma. Nemendur mæta í skólann með nýjar stílabækur og yddaða 
blýanta að vopni þess reiðubúnir að festa ódauðlega visku á blað. Flestir mæta 
til leiks með það í huga að taka námið með trompi, nú á aldeilis að standa sig 
í námi sem aldrei fyrr og tilhlökkun mikil að hitta félaga sína á nýjan leik.

Því miður er það svo að ekki eru allir jafn spenntir fyrir nýju skólaári. Það 
líður ekki  öllum jafn vel í skólanum. Þeir fyllast kvíða við þá tilhugsun að 
mæta félögunum og finnst sumarleyfið allt of stutt. Ástæðan er sú að þeim 
er strítt, þeir eru skildir útundan eða útilokaðir á annan hátt. Sumir sæta 
líkamlegu ofbeldi, aðrir andlegu og margir þora ekki að segja frá. Það er réttur 
hvers barns að fá að njóta sín í lífi og starfi. Það hlýtur að vera verkefni okkar 
fullorðna fólksins að berjast gegn ofbeldi og einelti eins og við getum. Erfitt 
er, en ekki ómögulegt að stöðva einelti það sem fram fer á netinu og kemur 
fram með ýmsum hætti.

Tökum saman höndum og tryggjum að öllum börnum líði jafn vel í skólanum, 
það er verkefni okkar allra.

Gott sumar hjá Breiðabliki
Þetta sumar hefur verið Blikum hagstætt og hafa lið og einstaklingar innan 
félagsins náð afburða árangri í íþróttakeppnum ýmiskonar í sumar. Því 
ákváðum við að leggja opnu blaðsins undir afrek okkar ágæta íþróttafólks 
eins og sjá má. Fjölmiðlar margir hverjir sinna lítt afrekum unga fólksins á 
íþróttasviðinu en slíkt er einmitt hlutverk bæjarblaða eins og þess sem þú 
ert að lesa núna. 

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Pössum upp á  
börnin okkar

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 14 í blaðinu.

Spurningin í þessu blaði er:
Hvaða ár var raftækjaverslunin ELKO opnuð og þá hvar?

Hvað veistu um bæinn þinn?

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

Lyfja opnar nýtt og glæsi-
legt apótek við Nýbýlaveg
Fimmtudaginn 8. ágúst opnaði 

nýtt og glæsilegt apótek Lyfju 
við Nýbýlaveg. Lyfja er í næsta 

húsi við Bónus sem opnaði nýlega, 
í alfaraleið í Kópavogi og í nálægt 
Heilsugæslunni við Hamraborg.

Thelma Ögn Sveinsdóttir er lyfsali 
í Lyfju á Nýbýlavegi og hún segist afar 
spennt fyrir nýja apótekinu. „Þetta er 
stór dagur fyrir Lyfju því fyrirtækið 
hefur ekki opnað nýtt apótek á höfuð-
borgarsvæðinu í 14 ár“ sagði Thelma á 
opnunardaginn. „Hér í Lyfju við Ný-
býlaveg er vöruúrvalið mjög gott, stað-
setningin og aðgengið frábært og úrvals 
starfsfólk sem mun veita viðskipta-
vinum þá faglegu og góðu þjónustu 
sem Lyfja er þekkt fyrir“ segir Thelma. 

Eins og í öðrum apótekum Lyfju 
er boðið upp á lyfjaskömmtun sem 
er afar hentug fyrir þá sem taka lyf 
að staðaldri, blóðþrýstingsmælingar 
og fríar heimsendingar á lyfjum fyrir 
elli- og örorkulífeyrisþega. Gott úr-

val er af allri almennri apóteksvöru, 
snyrti- og húðvöru, ilmum, herravöru, 
vítamínum og bætiefnum, barnavöru 
o.fl. Stærstu snyrtivörumerkin eru Cl-
inique, Loreal og Maybelline.

Auk Thelmu lyfsala starfa í apótek-
inu Sandra Ósk Magnúsdóttir lyfja-
tæknir, Alda Dröfn Guðbjörnsdóttir 

umsjónarmaður verslunar og Kolbrún 
Lind Sævarsdóttir.

Lyfja á Nýbýlavegi er opin alla virka 
daga frá kl. 10-18:30 og laugardaga kl. 
11-16.

Í tilefni af opnuninni verða opn-
unartilboð í Lyfju Nýbýlavegi dagana 
14.-19. ágúst.

Grípandi saga um framandi heim

Það fylgir því alveg sérstök tilfinn-
ing þegar sílesandi bókaormur 
dettur niður á framúrskarandi 

bók. Ekki síst þegar lesandinn á ekki 
von á neinu sérstöku, ákveður að gefa 
bók smá séns en heillast á stundinni af  
seiðandi texta og frábærri sögu. 

Þannig er sögunni Flekkuð rétt 
lýst. Kápan er fjarri því aðlaðandi og 
alls ekki söluvænleg. En umbúðir eru 
eitt og innihald annað. Hér er sagt frá 
Jamilet, ungri stúlku í Mexíkó sem 
flýr yfir landamærin til Bandaríkj-
anna í von um betra líf og dreymur 
um að hitta lækni sem getur fjarlægt 
valbrá á baki hennar sem af ýmsum 
er talin merki djöfulsins. Hún kynnist 
eldri manni á geðveikrahæli sem segir 
henni magnaða sögu með óvæntum 
endalokum. 

Í sögunni fylgir lesandinn herra 
Peregrínó eftir á ferðalagi hans um 
Jakobsveginn á Spáni til Santiago 
og áhugaverðum persónum sem eru 

með honum í för. Hinsvegar er sagt 
frá tilraun Jamilet að laga sig að lífinu 
í Bandaríkjunum, sambúð hennar við 
móðursystur sína og samskipti hennar 
við jafnaldra sinn.

Frásögnin er grípandi og spennandi 
í senn og auðvelt er að heillast af sögu-
umhverfinu og persónunum.

Það er full ástæða til þess að mæla 
með þessari lesningu. Þessa dagana 
þegar mikið magn bóka kemur úr þá 
getur þýðingin verið upp og ofan er í 
þessu tilfelli  er þýðingin afbragðsvel 
heppnuð.

Hólmfríður Þórisdóttir

Flekkuð
eftir Ceciliu samartin
Þýðandi nanna b þórsdóttir
vaka- Helgafell

bækur 2013

Fjórða Hamraborgarhátíðin í undirbúningi: 

Verður haldin síðustu helgina í ágúst
Hamraborgarhátíðin verður 

haldin í fjórða sinn laugar-
daginn 31. ágúst en eins og 

nafnið bendir til þá verður hún haldin 
á Hamraborgarsvæðinu í Kópavogi 
og hefst klukkan 11. Að sögn Rann-
veigar Ásgeirsdóttur formanns bæj-
arráðs, sem frá upphafi hefur verið 
þátttakandi í hátíðinni, verður líf og 
fjör á þessum degi í hjarta Kópavogs. 
Skottsalan mjög svo vinsæla verður 
á sínum stað þar sem fatnaður og 
munir leita nýrra heimkynna og hefur 
fjölbreytileikinn á þeim markaði sett 
sterkan svip á daginn. Auk þess verða 
fjölbreytileg skemmtiatriði á svæðinu. 

„Það besta er að hittast og gleðjast 
saman og margir líkja þessum degi við 
stórt ættarmót, þar sem svæðið er til-

tölulega lítið en það tekur langan tíma 
að ganga götuna á enda þó ekki sé hún 
ýkja löng, svo marga hittir maður til 
að spjalla við á leiðinni”. 

Verslanir og þjónustufyrirtæki 
verða opnar og kynna starfsemi sína 
og án efa munu íþróttafélög kynna 
starfsemi sína eins og undanfarin ár 
og eitthvað verður nú um óvænt sprell 
á götum úti. 

„Ég hvet alla til að líta við hjá okkur 
og sækja sér sól í hjartað og að sjálf-
sögðu erum við bjartsýn á að veðrið 
leiki við okkur, en raunsæ og ávallt 
viðbúin hverju sem er” sagði Rann-
veig að lokum.

Rannveigar ásgeirsdóttur



ÞVOTTAVÉLARÞURRKARAR
1200-1600 snún.
Taumagn 6-9 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk
notendahandbók

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

Barkalausir
Rakaskynjari
Taumagn: 7-8 kg
Íslensk
notendahandbók

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
Sjá nánar: www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA
FRÁ KL. 10-18
LAUGARD KL.11-15

ÞÆR GERAST
EKKI BETRI

POTTAR&PÖNNURJamie Oliver

TÆR SNILLD!

Stilltu á hámarks gæði.

LAVATERM

VERÐ FRÁ VERÐ FRÁ

LAVAMAT

Frábært
úrval

ryksuga
frá

AEG

AEG
ofnar
og
helluborð

7, 10 og 14 lítra
stál pottar á frábæru verði!

Allinox

Tilvaldir fyrir kjötsúpuna
og hangikjötið!

Treystu Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 159.900

Úrval Samsung kæli- og frystiskápa á góðu verði.
Dæmi: 178 cm hár hvítur skápur = Kr. 129.900
á Sparidögum: 110.400

á Sparidögum: 
135.900

á Sparidögum:
 
111.920

á Sparidögum:
 
108.720

Frábær heimilistækin frá AEG

- það segir allt.

KOMDU OG SJÁÐU ÚRVALIÐ!

VELDU VANDAÐ
ÞAÐ BORGAR SIG ALLTAF!

TILBOÐSVERÐ Á                           
KÆLI- OG FRYSTISKÁPUM
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Samúel Örn Erlingsson fjölmiðlamaður og kennari:

„Ætlaði að verða bóndi og prestur þegar ég var yngri“
16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10)
17.50 Geymslan (14:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í 
iðnaði (2:5)
20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
20.50 Mótorsystur (5:10)
21.10 Gátan ráðin (1:3)
(The Bletchley Circle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools 
Holland
23.20 Verðlaunamyndir 
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 
breyta lífi þínu?
23.40 Baráttan gegn kjarn-
orkuvopnum
01.30 Fréttir og dagskrárlokur

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:35 Everybody Loves Raymond
08:00 Cheers (16:25)
08:25 Dr.Phil
09:10 Pepsi MAX tónlist
15:30 Kitchen Nightmares 
16:20 The Good Wife (19:22)
17:05 Britain’s Next Top Model
17:55 Dr.Phil
18:40 America’s Funniest 
Home Videos (26:44)
19:05 Everybody Loves Ray-
mond (6:23)
19:30 Cheers (17:25)
19:55 Gordon Ramsay Ulti-
mate Cookery Course (2:20)
20:25 Psych (15:16)
21:10 Monroe (3:6)
22:00 Law & Order: UK (2:8)
22:50 The Borgias (7:10)
23:35 House of Lies (9:12)
00:05 Leverage (12:16)
00:50 Lost Girl (21:22)
01:35 Excused
02:00 Monroe (3:6)
02:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In the Middle 
08:30 Ellen (26:170)
09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (129:175)
10:15 Spurningabomban 
11:05 Glee (8:22)
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
12:35 Nágrannar 
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi
13:25 Covert Affairs (1:16)
14:10 Chuck (10:24)
14:55 Last Man Standing 
15:15 Big Time Rush 
15:40 Tricky TV (2:23)
16:05 Kalli kanína og félagar 
16:25 Ellen (27:170)
17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:15 The Big Bang Theory 
19:35 Modern Family 
20:00 2 Broke Girls (12:24)
20:20 New Girl (23:25)
20:45 Dallas 
21:30 Mistresses (3:13)
22:15 Miami Medical (9:13)
23:00 NCIS: Los Angeles 
23:45 Person of Interest (3:22)
00:30 Breaking Bad (1:8)
01:15 Grimm (19:22)
02:00 Fringe (21:22)
02:45 The Wizard of Gore (1:1)
04:15 Dallas 
04:55 2 Broke Girls (12:24)
05:20 Fréttir og Ísland í dag 

07:00 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
17:45 Spænski boltinn 
(Real Madrid - Betis)
19:25 Spænsku mörkin 
19:55 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
21:15 Einvígið á Nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 
sem haldið er árlega til 
styrktar góðs málefnis en þar 
keppa bestu kylfingar landsins 
í þrautakeppni.
22:00 Pepsi deildin 2013 
(Pepsí deildin 2013)
Útsending frá leik í Pepsí deild 
karla í fótbolta.
23:50 Pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

11:50 Scott Pilgrim 
13:40 Taken From Me
15:10 Margin Call 
16:55 Scott Pilgrim 
18:45 Taken From Me
20:15 Margin Call 
22:00 The Pelican Brief 
00:20 The Expendables 
02:05 The Imaginarium 
04:05 The Pelican Brief 

Sjónvarpsdagskráin > miðvikudaginn 21. ágúst

20:00 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
20:30 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
21:05 Grey’s Anatomy 
21:50 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
22:35 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
23:05 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
23:40 Grey’s Anatomy 
00:25 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
01:10 Tónlistarmyndbönd
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er margfaldur sigurvegari sem sterkasta og endingarbesta bílabónið
Rétta vetrarbónið á bílinn. Þolir tjöruþvott og sterkustu þvottaefni.
Gagnast sérlega vel þeim sem þvo bílana sína reglulega á bílaþvottastöðum

Prófaðu bónið og þú sannfærist

14:45 Ensku mörkin - neðri 
deild 
15:15 Sunderland - Fulham 
16:55 WBA - Southampton 
18:35 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending.
20:45 Ensku mörkin - úrvals-
deildin (1:40)
21:40 Messan 
22:40 Liverpool - Stoke 
00:20 Swansea - Man. Utd. 

Fullt nafn?
Samúel Örn Erlingsson
Fæðingardagur og ár?
12. nóvember 1959
Foreldrar?
Erlingur Guðmundsson vörubílstjóri 
og verktaki, Sigurvina Samúelsdóttir 
kaupmaður. Þau búa á Hellu á Rang-
árvöllum, þar sem ég ólst upp.
Hvert liggja ættir þínar (móðurleggur 
/ föðurleggur)?
Föðurætt mín er alfarið úr Rangár-
vallasýslu. Amma var úr Landeyjum, 
langafi frá Hemlu og langamma frá 
Seljavöllum undir Eyjafjöllum. Afi var 
úr Þykkvabænum, langafi bjó í Húna-
koti, langamma frá Sperðli í Landeyjum.
Mamma mín er fædd í bæ í Trékyllisvík 
á Ströndum og foreldrar hennar báðir 
ættaðir af Hornströndum. Amma ólst 
upp í Skjaldabjarnarvík á Ströndum og 
í Þaralátursfirði á Hornströndum, afi 
var líka fæddur í Skjaldabjarnarvík en 
ólst upp í Bæ.
Skólar?
Grunnskólinn á Hellu, Gagnfræða-
skólinn í Skógum undir Eyjafjöllum, 
Menntaskólinn að Laugarvatni, Íþrótta-
kennaraskóli Íslands, Kennaraháskóli 
Íslands, Háskóli Íslands.
Fyrsta starfið?
Vinnumaður í sveit, svo handlangari 
hjá trésmið. Síðar jarðýtu og steypu-
stöðvarstjóri. Eftir starfsnám íþrótta-
kennari og síðar íþróttafréttamaður.
Núverandi starf/störf
Umsjónar og íslenskukennari á ung-
lingastigi í Hörðuvallaskóla. Og þátta-
gerðarmaður.
Afhverju þessi mikli hestaáhugi?
Fæddur á Uxahrygg á Rangárvöllum, 
þar sem pabbi er líka fæddur. Afi var 
bóndi og ræktaði hross. Var í hesta-
mennsku frá unga aldri, hjá afa, pabba 
og bræðrum hans.
Hefurðu verið í sveit og ef svo er hvar?
Ég var í sveit hjá afa og ömmu, Guð-
mundi og Hólmfríði á Uxahrygg 1.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Langaði bæði að verða bóndi og 
prestur, en það var ekki í tísku þegar 
ég var ungur.

Maki?
Ásta B Gunnlaugsdóttir, móðir dætra 
minna, rekstrarstjóri í Smáranum og 
Fífunni og Bliki númer eitt.
Er til ást við fyrstu sýn?
Já.
Börn/barnabörn?
Hólmfríður Ósk Samúelsdóttir 
kennari, þjálfari og tónlistarmaður og 
Greta Mjöll Samúelsdóttir fjölmiðla-
fræðingur og fyrirliði Breiðabliks í 
knattspyrnu.
Hefur Kópavogur skýran bæjarbrag?
Bæjarbragurinn er kannski ekki alltaf 
skýr í öllu, en bærinn okkar er vaxandi 
og sjálfsmynd hans líka.
Í hvað hverfi býrðu?
Gamla Kópavogi, skammt frá Hamra-
borginni.
Ef þú byggir ekki í Kópavogi, hvar þá?
Austur í Rangárþingi, á lítilli jörð með 
húsum fyrir okkur og hestana.
Hefurðu búið erlendis?
Nei, en verið víða í lengri og skemmri 
tíma, í vinnu og á ferðalögum.
Stærsti sigurinn?
Að drattast af stað á miðjum aldri til 
að læra meira, og geta það..
Mesta axarskaftið?
Þau eru mörg, en maður kemst yfir þau.
Vandræðalegasta augnablikið?
Þau eru líka mörg, en maður hlær sig 
bara út úr þeim.
Helstu áhugamál?
Hestar, tungumál, bókmenntir.
Ertu tilfinninganæmur?
Já
Ertu rómantískur?
Já.
Hvað gerir konur(fólk) aðlaðandi?
Gleði og bjartsýni.
Hver er þinn helsti kostur?
Örgeðja.
En galli?
Örgeðja
Kanntu að strauja?
Já
Borðar þú Sushi?
Já
Hvernig slakarðu best á?
Í hesthúsinu, eða heima með góða bók.

Hvað hræðir þig mest?
Innilokun.

Ertu með bíladellu og hvernig bíl 
áttu?
Já. Toyota Corolla árgerð 1985, og 
GMC Suburban árgerð 1995.

Ferðastu mikið (innanlands og/eða 
utan)?
Já.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Rangárþing, sveitirnar í Landeyjum og 
undir Eyjafjöllum

Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Margir fallegir staðir.

Ertu hjátrúarfullur?
Nei, ekki tiltakanlega.

Ertu góður að elda og hver er þinn 
uppáhalds matur?
Já. Grillað lamb og alvöru pylsur.

Borðarðu hrossakjöt?
Já.

Ferðu oft út að borða?
Nei

Besti/eftirminnilegasti veitingastað-
urinn (innanlands eða utan)?
Veitingastaðurinn hans Völundar Snæs 
vinar míns og meistarakokks á Grand 
Bahama á Bahamaeyjum.

Uppáhalds tónlistarmaður eða tón-
list?
Samsam-systur og tónlistin hennar 
Hófíar minnar.

Athyglisverð bók?
Margar. Nú er ég að lesa Wilbur Smith, 
hann er magnaður.

Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Reyni að komast á hestbak.

Þú hefur verið viðloðandi pólitík-
ina og Framsóknarflokkinn. Ertu 
pólistískur?
Það fer nú eftir því hvað við er átt. 
Ég hef skoðanir. Ég er kannski ekki 
sérstaklega flokkspólitískur, enda 
flokkar aðeins verkfæri í pólitík. En 
ég er í hjarta mínu frjálslyndur félags-
hyggjumaður.

Áttu handa okkur uppbyggilega/
skondna sögu sem við getum lært af?
Margar. Hvað er blaðið margar blað-
síður?

ásamt eiginkonunni ástu B gunnlaugsdóttur sem eiginmaðurinn segir að  
sé Bliki númer eitt.

samúel með ársgamlan fola úr eigin ræktun, sem heitir glampi frá Uxahrygg, 
sem er sonur Flugu frá Uxahrygg og Hruna frá Breiðumörk.

samúel var varaþingmaður Framsóknarflokksins um tíma.
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Sindri Hrafn keppti á EM í sumar:

Náði góðum árangi þrátt fyrir meiðsli
Evrópumeistaramót 19 ára og 

yngri fór fram í Rieti á Ítalíu 
dagana 18. -21. júlí sl. Fimm 

ungmenni frá Íslandi höfðu náð lág-
mörkum inn á mótið.  Þau voru:

Anita Hinriksdóttir (ÍR) 800m
Arna Stefanía Guðmundsdóttir (ÍR) 

sjöþraut
Hilmar Örn Jónsson (ÍR) sleggjukast
Kolbeinn Höður Gunnarsson 

(UFA) 200m og 400m
Sindri Hrafn Guðmundsson 

(Breiðablik) spjótkast
Skemmst er frá því að segja að 

árangur íslensku keppendanna var í 
einu orði sagt frábær.  Hilmar Örn 
sleggjukastari kastaði yfir 70 m í for-
keppninni og náði þar með lágmarki 
inn í úrslitakeppnina og setti um leið 
aldursflokkamet í sleggjukasti. Í úr-
slitunum daginn eftir bætti hann um 
betur og sló metið aftur og endaði í 
7. sæti. 

Kolbeinn Höður hljóp 400m á 
fimmtudeginum og 200m á föstudeg-
inum. Hann bætti aldursflokkametið 
í 200m og komst áfram í 24 manna 
undanriðla. Daginn eftir hljóp hann 
svo aftur og bætti aftur nýja aldurs-
flokkametið og einnig metið í flokki 
20-22 ára.

 Arna Stefanía keppti í sjöþraut 
á fimmtudegi og föstudegi. Hún 
náði flottri þraut og bætti árangur 
sinn um tæp 200 stig. Sindri Hrafn 
kastaði spjótinu á fimmtudeginum. 
Hann kastaði lengst 64,43m. Hann 
hafnaði í 17.sæti af 27 keppendum 

og var ekki langt frá sínu besta. Þetta 
er fyrsta mótið hans á árinu þar sem 
hann hefur átt við meiðsli í olnboga að 
stríða. Aníta vann síðan 800m hlaupið 
og voru það stoltir Íslendingar sem 
hlýddu á íslenska þjóðsönginn við 

verðlaunaafhendinguna á íþróttaleik-
vanginum!

Óhætt er að fullyrða að framtíðin er 
björt í frjálsum, flestir þessara krakka 
eru undir 18 ára aldri og eiga því fram-
tíðina svo sannarlega fyrir sér. 

Gott gengi Blikanna í fótbolta: 

Komust í þriðju 
umferð Evrópu-
keppninni
Síðastliðnar vikur hafa verið 

mjög viðburðarríkar hjá Breiða-
blik í meistaraflokki karla í 

knattspyrnu. Auk þess að berjast um 
efstu sætin í Pepsi deildinni hefur liðið 
keppt í undankeppni Europa League. 

Í fyrstu umferð fengu Blikar liðið 
Santa Coloma frá Andorra í heimsókn 
og unnu þann leik 4 – 0. Seinni leikur 
liðanna fór fram í Andorra og voru 
úrslit leiksins markalaust jafntefli. 
Breiðablik átti því greiðan aðgang í 
aðra umferð keppninnar. Þar mættu 
Blikarnir austurríska liðinu Sturm 
graz. Fyrri leikur liðanna sem fram fór 
hér á landi fór 0 – 0 en Kópavogsliðið 
sigraði leikinn í Austurríki 1 – 0. Í 
þriðju umferð Evrópukeppninnar 
voru andstæðingarnir Aktobe frá 
Kasakstan. Fyrri leikurinn fór fram í 
Kasakstan og unnu gestgjafarnir þann 
leik 1 – 0. Seinni leikurinn fór fram 
á Laugardalsvelli. Breiðablik vann 
leikinn 1 – 0. 

En þar sem Aktobe vann fyrri 

leikinn með sömu markatölu kom 
til framlengingar. Ekkert var skorað í 
framlengingunni og því þurfti að skera 
úr um úrslit með vítaspyrnukeppni. 
Þar höfðu gestirnir betur og því féll 
Breiðablik úr leik í Evrópukeppninni. 

Eru í fjórða sæti  
deildarinnar
Gengi liðsins í Borgunarbikarnum 
var mjög gott í sumar og náðu Blikar 
inn í undanúrslitin en lutu þar í lægra 
haldi fyrir liði Fram. Breiðablik er 
nú í fjórða sæti Pepsi deildarinnar 
með 27 stig. Síðastliðinn sunnudag 
heimsóttu Blikarnir Íslandsmeistara 
FH í Kaplakrika og jafnt var á með 
liðunum. Kópavogsbúunum tókst að 
skapa sér nokkur góð færi en leikurinn 
endaði með markalausu jafntefli. 

Næsti leikur liðsins verður næst-
komandi sunnudag gegn KR-ingum 
og fer leikurinn fram á Kópavogsvelli 
kl 19: 15. 

LHÞ

sindri Hrafn var vígalegur á vellinum í Rieti

Frá viðureign Breiðabliks og FH.  Myndir: Þórður Ingi

Frá keppninni í Rieti á Ítalíu.
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Símamótið 2013 heppnaðist vel
Símamótið var haldið í Kópavogi 

dagana 18. – 21. júlí síðastliðinn. 
Mótið er fyrir stúlkur í 5. , 6. og 

7. flokki. Mikið var um dýrðir og sam-
tals voru um 1700 keppendur frá 34 
félögum og 240 liðum. Á föstudeginum 
var arkað í skrúðgöngu frá Digranes-
kirkju að Kópavogsvelli og þar fór 
setning mótsins fram. Auk þeirra 900 
leikja sem voru spilaðir, var haldinn fyr-
irlestur um næringu barna í íþróttum. 
Grillað var fyrir keppendur og aðra 
mótsgesti og heljarmikil skemmtun 
var á laugardagskvöldinu. 

Allir leikirnir fóru fram á völlum á 
félagssvæði Breiðabliks, ýmist úti eða 

í Fífunni. Símamótsmeistarar voru 
krýndir og urðu Breiðabliksstúlkur 
meistarar í 5. flokki. Í 6. flokki sigraði 
Víkingur og Stjarnan í 7. flokki. Stjórn 

mótsins var skipuð af unglingaráði 
knattspyrnudeildar Breiðabliks. Síma-
mótið var fyrst haldið árið 1985 og var 
þetta því það 29. í röðinni.  LHÞ

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum:

Góður árangur hjá Blikum  
– Irma landaði sjö íslandsmeistaratitlum
Glæsilegu Meistaramóti Íslands 

lauk sunnudaginn 11. ágúst 
en mótið er tveggja daga mót. 

Að þessu sinni var það í umsjá Breiða-
bliks og gekk framkvæmd mótsins afar 
vel fyrir sig með samstilltu átaki allra 
þeirra sem að mótinu komu. 

Keppendur frá Breiðabliki stóðu sig 
með miklum sóma og lönduðu þeir 
þremur aldursflokkabikurum af átta 
og urðu í öðru sæti samanlagt í stiga-
keppni félaganna en lið ÍR bar sigur 
úr býtum. 

Aldursflokkabikarar unnust í flokki 
stúlkna 15 ára, flokki pilta 16-17 ára og 
flokki pilta18-19 ára. ÍR-ingar fengu 
alls 469 stig en lið Breiðabliks 352 stig. 
Í þriðja sæti varð lið HSK/Umf. Selfoss 
með 181 stig. Flestir keppendur komu 
frá ÍR, alls 46 en keppendur frá Breiða-
bliki voru 28.

Blikar unnu 22 Íslandsmeistaratitla 
og settu 9 mótsmet, .Síðast en ekki síst 
setti Irma Gunnarsdóttir glæsilegt Ís-
landsmet í 300 m grindarhlaupi í flokki 
stúlkna 15 ára.

Öll úrslit er að finna í mótaforriti 
FRÍ: http://mot.fri.is/cgi-bin/ibmot/
timesedillib2129.htm
Irma Gunnarsdóttir 15 ára varð Íslands-
meistari í eftirtöldum sjö greinum: 
100 m á tímanum 12,86 s 
200 m á tímanum 27,08 s 
80 m grindarhlaupi á tímanum 12,21 
s - mótsmet

300 m grindarhlaupi á tímanum 45,90 
s - mótsmet
langstökki - stökk 5,18 m
kúluvarpi - kastaði 12,71 m - mótsmet
spjótkasti - kastaði 39,11 - mótsmet
Sigurjón Hólm Jakobsson 16-17 ára varð 
Íslandsmeistari í tveimur greinum:
hástökki - stökk 1,74 m
þrístökki - stökk 12,95 m - mótsmet
Tristan Freyr Jónsson 16-17 ára varð 

Íslandsmeistari í þremur greinum:
100m á tímanum 11,22 s
200m á tímanum 24,05 s
stangarstökki - stökk 2,70 m
Valdimar Friðrik Jónatansson 16-17 ára 
varð Íslandsmeistari í fjórum greinum:
400m á tímanum 57,78 s
800m á tímanum 2:16,91 m
110m grindarhlaupi á tímanum 16,05 
s - mótsmet

400m grindarhlaupi á tímanum 60,85 s
Bjarki Viðar Kristjánsson 18-19 ára varð 
Íslandsmeistari í einni grein:
hástökki - stökk 1,78 m
Sindri Hrafn Guðmundsson 18-19 ára 
varð Íslandsmeistari í tveimur greinum:
langstökki - stökk 6,65 m
spjótkasti - kastaði 67,06 m - mótsmet

Piltar 16-17 ára í 4x100m boðhlaupi 
á tímanum 45,37 s - mótsmet

Piltar 18-19 ára í 4x100m boðhlaupi 
á tímanum 44,62 s - mótsmet

Ungkarlar 20-22 ára í 4x100m boð-
hlaupi á tímanum 44,91 s

Að venju unnust einnig fjölmörg 
silfur- og bronsverðlaun og persónu-
legar bætingar litu dagsins ljós.

Svo sannarlega góður árangur hjá 
okkar unga frjálsíþróttafólki og óhætt 
að óska því og þjálfurum þeirra til 
hamingju.

Mikil spenna hér á ferðinni.  Myndirnar frá Símamótinu tók Bjarni Antonsson

Irma stóð sig frábærlega á Meistara-
móti Íslands í frjálsum.



10 16.  ágúst 2013

ævintýri Húsmóðurinnar

Ég fer í fríið, 2. hluti
Sumarfríið byrjaði ekki eins og 

húsmóðirin hafði óskað sér. Eftir 
hrakfarir húsmóðurinnar við 

Hvalfjarðargöngin í upphafi ferðar var 
fyrsti áfangastaðurinn Akranes. Enda 
reyndi það töluvert á að hafa farið langa 
leið að göngunum og þurfa svo að fara 
tvisvar í gegnum þau. Tjaldið var tekið 
saman eftir eina nótt á Skaganum og 
stefnt sem leið lá áfram norður í land í 
sólina. Fremur þungbúið var á Vestur-
landi og rignt hafði um nóttina. 

Í Staðarskála var gott að standa upp 
og teygja úr sér. Heitar pylsurnar runnu 
ljúft ofan í afkvæmin og svo var haldið 
aftur af stað. Stefnan var sett á Akureyri. 
Þar sem húsmóðirin er einstaklega fyr-
irhyggjusöm fannst henni nauðsynlegt 
að nýta tækifærið og fá sér eldsneyti 
á bílinn. Ský höfðu dregið frá sólu og 
fagurblár himinninn gnæfði yfir fallegan 
Hrútafjörðinn. 

Hlaupið í skarðið
Ekki hafði húsmóðirin keyrt langa leið 
þegar bíllinn fór að hökta. Fyrst virtist 
bíllinn missa kraftinn og síðan sást blá-
leitur reykur læðast upp úr vélarhlífinni. 
Sem betur fer tókst húsmóðurinni að 
leggja úti í kanti áður en bíllinn stöðvað-
ist alveg. Þó húsmóðirin sé hæfileikarík 
á mörgum sviðum eru bílvélaviðgerðir 
ekki eitt af hennar helstu áhersluatriðum. 

 Nokkur umferð var á þjóðvegi 1 og 
gerði húsmóðirin nokkrar árangurs-
lausar tilraunir til að stöðva aðra bíla 
og leita sér aðstoðar. Það virtist hins 
vegar sem allir væru tímabundnir og 
enginn gaf húsmóðurinni gaum. Þar sem 
húsmóðirin er þekkt fyrir að finna já-
kvæðar hliðar á sínum raunum dreif hún 
afkvæmin sem voru byrjuð að pirrast í 
bílnum út á tún og fór með þau í nokkra 
leiki, eins og til dæmis hlaupa í skarðið 
og köttur og mús. Þetta vakti misjafna 
hrifningu hjá afkvæmunum sem þó létu 
sig hafa þetta nokkra stund. 

Yndisleg vöfflulykt
Rauð og vígamikil dráttarvél kom að-
vífandi á túninu með karlkyns bílstjóra 
undir stýri. Maðurinn stökk út úr drátt-
arvélinni um leið og hann hafði stöðvað 
hana og hljóp í áttina að húsmóðurinni 
og afkvæmunum, baðandi út öllum 
öngum. Hann kallaði til húsmóður-
innar að drattast af túninu þar sem 
hann væri að undirbúa slátt. Afsakandi 
tjáði húsmóðirin traktorseigandanum 
raunasögu sína. 

Brúnin léttist á bóndanum sem bauð 
fjölskyldunni upp í traktorinn heim á 
bæinn. Yndisleg vöfflulykt barst að vitum 
húsmóðurinnar þegar hún gekk inn í 
húsið á bænum. Stafli af nýbökuðum 
vöfflum var á fati ásamt rabbarbarasultu 
og rjóma. Bóndinn sagðist hafa bakað 
vöfflurnar og var að því komin að gæða 
sér á þeim þegar hann sá óæskilegar 
verur á landareigninni. Húsmóðirin og 
afkvæmin þáðu fegin boð bóndans að 
hjálpa til við að torga vöfflunum. 

Með ónýta vél
Með rjóma og sultu út á kinnar hlupu 
afkvæmin út á hlað til að skoða sig 
um á meðan húsmóðirin spjallaði við 
bóndann. Vöfflubakari þessi sagðist 

vanur bílaviðgerðum og bauðst til að 
líta á gripinn. Bílinn dró hann upp á 
hlað með dráttarvélinni og skoðaði bíl-
inn gaumgæfilega. Hann komst að þeirri 
niðurstöðu, húsmóðurinni til sérstakrar 
skemmtunnar að vélin á bílnum væri 
ónýt. Húsmóðirin hafði sett bensín á 
bílinn í staðinn fyrir dísel!!! Um fátt var 
að velja hjá húsmóðurinni – panta þurfti 
nýja vél í bílinn. 

Bóndinn var svo almennilegur að 
bjóðast til að sjá um þetta fyrir húsmóð-
urina og bauð henni og afkvæmunum 
þar að auki húsaskjól þar til bíllinn kæm-
ist í lag. Þar sem húsmóðirin sá ekki fram 
á að komast langt hvort eð er, þáði hún 
boðið. 

Ólgandi magi
Húsmóðirin lét ekki sitt eftir liggja 
meðan á dvölinni á bænum stóð. Hún 
bakaði heil ósköp meðan börnin léku sér 
í fallegri náttúrunni og fengu að hjálpa 
til með heyskapinn. Í fimm daga kynnt-
ust þau sveitasælunni og nutu sín vel. 
Húsmóðirin komst að því að bóndinn 
sem bjó einn á bænum var þrælskemmti-
legur auk þess sem hann var nokkuð 
myndarlegur. Ekki fannst henni spilla 
fyrir að hann var á svipuðum aldri og 
hún sjálf. Bæinn hafði hann keypt af 
foreldrum sínum og hafði nóg að gera. 
Þó húsmóðirin naut dvalarinnar vel var 
maginn hennar ekki á sama máli. Mikil 
ólga gerði vart við sig eftir allt bakkelsið 
sem hún hafði borðað og sá hún sig 
knúna til að létta á sér á salerninu. 

 Það var mikill léttir að losa magainni-
haldið og leið henni strax mun betur. Sú 
gleði var þó skammvinn þegar húsmóð-
irin uppgötvaði að ekkert rennsli kom 
þegar hún reyndi að sturta niður. Þrátt 
fyrir nokkrar tilraunir til að skola her-
legheitunum niður þá dugði ekkert til. 

Gríðarlegt mjólkurþamb
Nú voru góð ráð dýr. Sem gestur hjá 
huggulega bóndanum vildi hún nú koma 
aðeins betur fyrir en þetta. Húsmóð-
irin flýtti sér því inn í eldhús, tók fimm 
mjólkurlítra úr ísskápnum og hellti 
mjólkinni ofan í klósettið. Með herkjum 
tókst henni að sturta niður og prísaði sig 
sæla að bóndinn var að stússast úti á túni. 

En vélin í bifreiðina kom daginn eftir 
vatnsleysið og var sett á sinn stað. Það 
var með eftirsjá sem húsmóðirin hélt 
áfram sína leið og kvaddi bóndann með 
undarlega miklum söknuði. Bóndinn 
bauð þau velkomin aftur hvenær sem er 
en furðaði sig um leið á því hversu mikla 
mjólk þau höfðu drukkið kvöldið áður. 

Húsmóðirin deilir ævintýrum hvers-
dagsins með lesendum blaðsins

Sækið ljósuna, Call the midwife er 
byggð á æviminningum Jenni-
fer Worth frá starfi hennar sem 

ljósmóðir í fátækrahverfum Lund-
únaborgar um miðbik 20. aldarinnar.  
Hún er í hópi ljósmæðra sem hafa 
aðsetur hjá nunnureglu og í starfinu 
felst meðal annars að fara inná heim-
ili þegar börn fæðast og fylgja fjöl-
skyldum eftir á þessum tímamótum 
í lífinu. Jenny er ung og óreynd þegar 
hún hóf störf  hjá Nonnatuhúsinu 
sem annaðist fæðingarþjónustu fyrir 
íbúa hverfisins. Aðstæðum er svo lýst 
í inngangi bókarinnar:

„Því er ekki að neita að þetta var 
hrottalegt hverfi. Hnífstungur voru 
algengar. Götubardagar voru algengir. 
Slagsmál og ryskingar á krám voru 
daglegt brauð. Í litlu yfirfullu hús-

unum mátti eiga von á heimilisofbeldi. 
En ég frétti aldrei af ástæðulausu of-
beldi gagnvart börnum eða rosknu 
fólki.“

Fram kemur að konurnar sem 
þurftu þjónustu ljósmæðranna  áttu 
ekki auðvelt líf. Þær voru  yfirleitt 
með fullt hús af börnum og rennandi 
vatn var ekki í hverju húsi.  Flestar 
þeirra voru heimavinnandi og ekki 
var sjálfsagt að karlmennirnir hefðu 
vinnu. Hreinlæti var víða ábótavant:

„Það var sama hvað ég baðaði mig 
vel og skipti um föt á eftir, það liðu 
alltaf tveir dagar áður en ég losnaði 
við viðbjóðslegu lyktina af legganga-
útferð, þvagi, gömlum svita, skítugum  
fötum.“

Aukapersónurnar eru kostulegar: 
Chummy , klunnalega ættstóra konan 
með stóra hjartað, systir Monica Joan 
, nunnan sem var útskúfað af ætt-
mennum sínum þegar hún gekk í 
klaustur, að ónefndum sjúklingunum  
á ýmsum aldri og uppruna og fjöl-
skyldum þeirra.

Bókin er afar læsileg og vel skrifuð. 
Hún er í senn lýsing á ömurlegum  
aðstæðum fátæks fólks í London og 
lýsing á hugsunarhætti þess tíma.  
Frásögnin er blátt áfram og hispur-
laus og að lesningu lokinni langar les-
andann að vita meira um líf og störf 
ljósmæðranna í austurhluta Lundúna 
og óskandi að næstu tvær bækurnar 
verði einnig gefnar út á íslensku.

BBC framleiddi  þáttaraðir eftir 
þessari bók og tveimur öðrum um 
líf og störf ljósmæðranna í Austur- 
London. Þær hafa notið mikilla vin-
sælda og hafa fyrstu tvær þáttarað-
irnar verið sýndar á RÚV. 

Hólmfríður Þórisdóttir

Sækið ljósuna
Jennifer Worth
Þýðandi: ólöf eldjárn
mál og menning 2013

bækur 2013

Heillandi saga af  
ömurlegum aðstæðum

fotspor.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

rafmagns-
vespur 

verð 88.800
eL - BIKe.Is

Bindir & stál ehf.
Hvaleyrarbraut 39

220 Hafnarf. s. 864 9265

gasHItarar 
með gLertúpu 

verð 74.600
eL - BIKe.Is

Bindir & stál ehf.
Hvaleyrarbraut 39

220 Hafnarf. s. 864 9265
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Almeria

20. ágúst í 2 vikur 
eða 27. ágúst í viku

Frá kr. 89.900  
með allt innifalið
Hotel Colonial Mar  
Kr. 89.900 með allt innifalið  
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi. 
Kr. 118.900 á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi.
Sértilboð 27. ágúst í viku. 

Tenerife

    
4. september í viku

Frá kr. 94.900 
með allt innifalið
Villa Adeje Beach
Kr. 94.900  
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 
allt innifalið.
Netverð kr. 113.900 á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð 
með allt innifalið.

Krít

22. ágúst í 11 nætur 

Frá kr. 109.900 
með allt innifalið
Galini Seaview 
Kr. 109.900
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi/
íbúð með allt innifalið.
Netverð kr. 149.900 á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi 
með allt innifalið.

Billund

frá kr. 9.900
Heimsferðir bjóða ótrúlegt verð til og frá Billund í 
september og október.

Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og næla 
sér í sæti á frábærum kjörum!

Flugsæti á mann aðra leiðina með sköttum.

Costa del Sol

26. september 
í 8 nætur

Frá kr. 129.200 
með allt innifalið
 
Roc Flamingo
Kr. 129.200 með allt innifalið
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi 
kr. 148.900. 

Benidorm

19. ágúst í 8 nætur

Frá kr. 79.900 
með fullu fæði 
Hotel Carlos I 
Kr. 79.900 - með fullu fæði
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi  kr. 99.900. 

Alicante Netverð frá kr. 14.900 
Heimsferðir bjóða nú ótrúlegt verð á völdum 
dagsetningum til Alicante í ágúst.

Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og  
næla sér í sæti á frábærum kjörum!
Netverð frá kr. 14.900. Flugsæti á mann aðra 
leiðina með sköttum.

– Allra síðustu sætin í ágúst
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Nýir heilsuréttir fjölskyld-
unnar kemur í verslanir í dag
Nýir heilsuréttir fjölskyldunnar 

er sjálfstætt framhald met-
sölubókarinnar Heilsuréttir 

fjölskyldunnar sem slegið hefur ræki-
lega í gegn og er ein vinsælasta mat-
reiðslubók sem gefin hefur verið út 
hér á landi. Bókin var langvinsælasta 
matreiðslubók ársins 2012 og hefur nú 
selst í um 12-13.000 eintaka. 

Í þessari nýju bók er að finna fjölda 
uppskrifta að ljúffengum og hollum 

réttum sem öllum í fjölskyldunni líkar. 
Höfundurinn Berglind Sigmarsdóttur 
heldur hér áfram á sinn einstaka hátt 
að fjalla um heilsu og matargerð og 
hvernig hægt er að aðlaga uppáhalds-
rétti fjölskyldunnar að hollara og 
næringarríkara mataræði. Hún gefur 
ráð um hvernig hægt er að draga úr 
sykurneyslu unga fólksins og temja 
sér heilsusamlegra mataræði og lífsstíl. 
Einnig er í bókinni m. a. áhugaverð 

umfjöllun um heilsubætandi krydd og 
athyglisverðar reynslusögur mæðra af 
því hvernig breytt mataræði hefur haft 
áhrif á hegðun og líðan barna þeirra. 

Í Nýjum heilsuréttum fjölskyldunnar 
nýtur Berglind áfram liðsinnis eigin-
manns síns Sigurðar Gíslasonar mat-
reiðslumeistara og bjóða þau upp á 
girnilega, holla og gómsæta rétti sem 
allir geta útbúið. Aðdáendur Heilsu-
rétta fjölskyldunnar hafa beðið þess 
að fá að njóta fleiri ljúffengra upp-
skrifta úr eldhúsi þeirra og fagna því 
afrakstrinum í þessari nýju fallegu bók. 

Bókin er 220 bls. prýdd fjölda ljós-
mynda eftir Gunnar Konráðsson og 
Kristbjörgu Sigurjónsdóttur.

SKEIFAN 11 ·  S ÍM I  550 4444 ·  WWW.BT . IS

SALA / ÞJÓNUSTA / ÁBYRGÐ

15,6" HD LED Skjár (1366x768) · AMD 
Quad-Core A8-4500M Örgjörvi · AMD 
HD7670M 2GB Skjárkort · 1TB harður diskur 
· 8GB 1600MHz vinnsluminni · HDMI, 
2xUSB2.0, 2xUSB3.0, VGA · Windows 8 og 
Bluetooth 4.0TILBOÐSVERÐ:

124.900

Flott  tilboð!
Á FRÁBÆRUM FARTÖLVUM

Hágæða fartölva
355V5C-S0G

15,6"

535U3C-A04

NP275E5E

FRÁ

„Áreiðanleiki og
gæðay�rburðir“

Skv. könnun RESCUECOM
Heimild: www.rescuecom.com

TILBOÐSVERÐ:
119.900

TILBOÐSVERÐ:
79.900

13,3"
Ein sú allra vinsælasta

MIKIÐ fyrir lítið

13,3" HD LED Skjár (1366x768) - Mattur
AMD Dual-Core A6-4455M örgjörvi
AMD Radeon HD7500G skjástýring
500GB harður diskur
4GB 1333MHz vinnsluminni
HDMI, 2xUSB2.0, USB3.0 · Kortalesari
PowerPlus rafhlaða m. 1500 hleðslum.
Til í bleiku og silfri.
Windows 8 og Bluetooth 4.0

15,6" HD LED Skjár (1366x768) - Mattur
AMD Dual-Core E2-2000 örgjörvi
AMD Radeon HD7340 skjástýring
500GB harður diskur
4GB 1333MHz vinnsluminni
HDMI, 3xUSB2.0, VGA · kortalesari
PowerPlus rafhlaða m. 1000 hleðslum
Windows 8 og Bluetooth 4.0

15,6"

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

12

matur og lífsstíll

FYrir 4
1  pk. heilhveiti-, spelt- eða glúten-

laust spagettí, soðið samkvæmt 
leiðbeiningum á pakka

2 kjúklingabringur
150-200 g brauðrasp eða möndlu-
mjöl (getið malað möndlur sjálf í 
matvinnsluvél)
2 egg
sjávarsalt og nýmulinn svartur 
pipar
1  sítróna, skerið í báta til þess að 

kreista yfir að smekk
parmesanostur til þess að rífa yfir, 
má sleppa
 
AÐFERÐ:

1. Byrjið á að skera kjúklingabr-
ingurnar í tvennt að endilöngu, 
setjið plastfilmu yfir þær. Finnið 
heppilegt áhald, helst kjöt-
hamar, berjið aðeins bringurnar 
svo fletjist út en farið samt gæti-
lega svo ekki komi gat á kjötið.

2. Brjótið egg í skál og hrærið að-
eins með gaffli. Setjið brauðrasp 
í djúpan disk og kryddið með 
salti og pipar.

3. Dýfið bringunum í eggin og svo 
yfir í rasp/mjöl og setjið annað-
hvort til hliðar eða beint á heita 
pönnu með olíu.

4. Veltið þannig öllum bringunum 

upp úr eggjum og mjöli og 
steikið á pönnu við meðalháan 
hita. Kryddið með salti og pipar.

5. Berið fram ásamt spagettíi 
eða soðnum kartöflum með 
tómatsósu, sjá hér á eftir.

6. Kreistið sítrónu yfir og dreifið 
ríkulega af rifnum parmesanosti 
ofan á.

TÓMaTSÓSa
Einnig hægt að nota tilbúna lífræna 
pastasósu.

1 msk. jómfrúarólífuolía
2  dósir niðursoðnir tómatar, 

saxaðir
1 laukur
3 hvítlauksrif
2 bollar vatn
1 msk. grænmetiskraftur
sjávarsalt og nýmulinn svartur 
pipar
 
AÐFERÐ:

1. Fínsaxið lauk og pressið hvítlauk.

2. Hitið olíu á djúpri pönnu eða í 
potti og steikið lauk. Þegar lauk-
urinn er við það að verða glær 
bætið hvítlauk saman við og 
hrærið aðeins í.

3. Bætið þá tómötum, vatni og svo 
grænmetiskrafti út í.

KJÚKLINGUR MILANESE 



Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Byggingaraðili:
ÁF-Hús ehf
S. 534 1600
www.afhus.is

Söluaðili:

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 
S. 898 9979

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali
S. 692 3000

Kópavogi

Fullbúnar glæsilegar útsýnisíbúðir, 3ja-4 herbergja íbúðir. 

Hús á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri við einn glæsilegasta golfvöll 
landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús.

Áætlaður afhendingartími í desember 2013.  
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Þorrasalir 5-7
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Skjólbraut 15 í Vesturbæ Kópavogs: 

Byggt með sprengjuheldum veggjum
Guðlaugur Rúnar Guðmundson tók saman

Á stríðsárunum var talað um 
varnarleysi mikilvægustu 
bygginga í Reykjavík. Menn 

sáu það strax er Bretar komu til lands-
ins í maímánuði 1940 að vonlaust var 
að verja þær byggingar og stofnanir 
sem mesta þýðingu höfðu. Fyrstu ár 
stríðsins óttuðust menn sprengjuárásir 
þýskra flugvéla. 

Því gerðist það á stríðsárunum 
að ráðamenn bankanna í Reykjavík 
ákváðu að finna öruggan stað fyrir utan 
bæinn þar sem þeir gætu geymt verð-
mæt skjöl og fleira. Þeir byggðu hús 
með þykkum sprengjuheldum veggjum 
árið 1942 þar sem nú heitir Skjólbraut 
15. Húsið var seinna kallað Bankasel. 

Búnaðarbankinn stóð fyrir þessum 
framkvæmdum en Landsbankinn og 
Útvegsbankinn nýttu einnig húsnæðið. 
Á þessum tíma var Kópavogsjörðin 
hluti Seltjarnarneshrepps. Kópavogs-
hreppur varð ekki til fyrr en 1948. 

Þegar stríðinu lauk 1945 voru skjöl 
og gripir flutt aftur til Reykjavíkur og 

húsið selt. Búnaðarbankamenn sáu um 
söluna fyrir hönd hinna bankanna. 
Kaupendur voru hjónin Auður Jóns-
dóttir leikkona og leikstjóri og Haukur 
Jóhannesson. Þau byggðu síðan bílskúr 
við húsið. Auður sagði undirrituðum 
að enginn kjallari hefði verið en veggir 
allir mjög rammbyggilegir og þykkir. 

Það var ekki fyrr en eftir stríð að 
almenningur vissi um þessa geymslu 
bankanna, 

Auður tjáði mér líka að lítill drengur 
hefði einu sinni spurt hana um gull-

peningana í húsi hennar. 
Í Bankaselinu býr nú Leifur Hauks-

son dagskrárgerðarmaður, sonur 
Auðar. Utan á húsinu er skilti þar sem 
stendur Bankasel. Auður sagði að not-
aðir hefðu verið tvíeyringar sem skífur 
fyrir skrúfurnar í skiltinu. Auður er 
nú flutt í íbúð skammt frá Sunnuhlíð. 
(Viðtal við Auði sumarið 2009). 

Skautbúningur Auðar 
saumaður 1864 
Auður Jónsdóttir sem bjó í Bankaselinu 
eftir stríð (f. 1918) átti upprunalegan 
skautbúning sem saumaður var í Ási í 
Hegranesi Skagafirði á árunum 1864-
1865 af húsfreyjunni þar. Hún var sú 
merka kona Sigurlaug Gunnarsdóttir 
(1828-1905). Þetta var sparibúningur 
hennar. Hann er allur upprunalegur, 
utan hvítur orkeraður borði á treyju-
börmum og ermum, sem kom í stað 
svarts borða. Blæjan er einnig nýleg. 

Koffrið og sprotabeltið við þennan 
búning smíðaði Sigurður Vigfússon 
gullsmiður og fornfræðingur sam-
kvæmt teikningum Sigurðar málara. 

Sigurður málari fékk hugmyndir að 
útfærslum á íslenska kvenbúningnum 
eftir rannsóknir á fornum búningum 
og átti hver flík sitt hlutverk og tákn. 
Hvítur faldurinn var ímynd jöklanna 
og saumurinn var tileinkaður ís-
lenskum sumargróðri. 

Barnabarnabarn Sigurlaugar og 
nafna hennar Sigurlaug Guðmunds-
dóttir gaf búninginn til Byggðasafns 
Skagfirðinga þann 19. júní árið 1999 í 
tilefni þess að 130 ár voru liðin frá því 

Sigurlaug í Ási kvaddi konur til fundar 
við sig sumarið 1869 til að tala um 
baráttu- og þjóðþrifamál. Fundurinn 
leiddi seinna til stofnunar Kvenfélags 
Rípurhrepps sem að líkindum er elsta 
kvenfélag landsins. 

Upplýsingarnar um skautbún-
inginn fékk undirritaður hjá Þórði St. 
Guðmundssyni, formanni Sögufélags 
Kópavogs. Sigurlaug Gunnarsdóttir, 
sem saumaði búninginn á árunum 
1864 og 1865, er langamma hans.

Við sérhæfum okkur í 
vatnskössum og bensíntönkum.  
Gerum við og eigum nýja til á lager.

sögufélag kópavogs    „ekkert er einskis virði“ - molar úr sögu kópavogs

Ný kynslóð 
sólarkrema

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

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

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 

Hvað veistu um bæinn þinn?
ELKO opnaði þann 28. febrúar árið 1998  
í verslunarhúsnæðinu við Smáratorg, KópavogiSvar:

Auglýsingasíminn er 578 1190

Við erum líka 
á netinu.

guðlaugur Rúnar guð munds son

Auður Jónsdóttir í skautbúningnum 
merka, tekið við Bankaselið er hún 
kom fram sem fjallkona Kópavogs.

Húsið var þegar á leið kallað Bankasel og hér sést skiltið utan á húsinu. Notaðir 
voru tvíeyringar sem skífur undir skrúfurnar í skiltinu.

fotspor.is





- Lifi› heil

www.lyfja.is

25% afsláttur af öllum helstu bætiefnum

50% afsláttur af völdum vörum

25% afsláttur af ýmsum gæðavörum

Lyfja Nýbýlavegi 4, sími 527 2755.                                                                                                        
Opið alla virka daga frá kl. 10–18:30 
og laugardaga kl. 11-16.

Ný og glæsileg 
Lyfja við 
Nýbýlaveg
Opnunartilboð 14.-19. ágúst
Í tilefni af opnun nýju verslunarinnar verðum við með frábær og frískandi tilboð í 
Lyfju Nýbýlavegi til 19. ágúst. Líttu inn til okkar, skoðaðu vöruúrvalið og nýttu þér 
veglegan afslátt í leiðinni. 

Glæsilegir kaupaukar fylgja völdum ilmvötnum á meðan birgðir endast.

Við hlökkum til að sjá þig.
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L’Oreal Total Repair BB-krem

og L’Oreal Revitalift dagkrem

Gæða-fótavörur og sokkar Danskar hágæða-húðvörur 

Falsies Feather-look maskari Af völdum sokkabuxum


