
Hvaða Spirulina ert þú að taka?
Árangur fer eftir gæðum

Fjölvítamín náttúrunnar
Næringarupptaka úr Lifestream Spírulína er meira og 
nýtist betur en úr nokkru öðru fæði.

Fullkomið jafnvægi næringarefnanna gefur 
einbeitingu, langvarandi náttúrlega orku og er gott 
gegn streitu. 

Dregur úr ofvirkni, sykurlöngun og sleni.

Styrkir ónæmikerfið, hentar börnum og fullorðnum.

13 vítamín og 16 steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega GLA fitusýrur
SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Fríhöfninni, Víði og Hagkaup.

Virkar frábærlega við flensu og kvefi
Hraust og hress! Árangur strax!

Súrefnistæmdar umbúðir vernda næringaefnin. 
Vottað lífrænt.
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lífræn bætiefni fyrir alla - heilsa til framtíðar

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

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

Útsalan er hafin  
Nýjar vörur frá  
Vanity Fair 
og nýir litir 

Erum á Facebook 

Innritun og upplýsingar: 
http://kvoldskoli.kopavogur.is og í síma 564 1507  

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda –
framhalds – og
talæfingaflokkum

DANSKA
Danska III

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2013

ENSKA 
Enska I – II
Enska III

NORSKA 
Norska I – II

SÆNSKA
Sænska I – II

ÍTALSKA 
Ítalska I 

SPÆNSKA
Spænska I 
Spænska II
Spænska III
Spænska. Hablar, escribir
y, penslar en espanol

Íslenska
fyrir útlendinga I – IV 
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir

Icelandic
for foreigners I – IV 
10 week courses
60 class hours

Kurs jezyka islandzkiego 
dla obcokrajowcow I – IV 
Kurs10 – tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Verklegar greinar
Bókband
Silfursmíði
Trésmíði

Saumanámskeið
Crazy Quilt
Fatasaumur/
Barnafatasaumur
Skrautsaumur – 
baldering /skattering
Þjóðbúningur – saumaður

Tölvunámskeið
Excel 40 +
Facebook 50 +
Fingrasetning 50 +
Tölvunám I 50 + 
Tölvunám II 50 +

Reiðhjólanámskeið
Hjólað til gagns –  
léttar viðgerðir og viðhald

Matreiðslunámskeið
Gómsætir grænmetis – 
pasta – og baunaréttir
Heilsubrauðbakstur
Heilsudrykkir
Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð
Matargerð fyrir karlmenn 

Ath. Starfsmenntunarsjóðir ýmissa stéttarfélaga styrkja 
félagsmenn sína til náms í Kvöldskóla Kópavogs.

Snælandsskóla við Furugrund

Bættu við þekkingu þína og möguleika á skjótan og skemmtilegan hátt í Kvöldskóla Kópavogs

kopavogur.is

Kópavogsbær

Prjón og Hekl
Prjón – byrjendur
Prjón – nýjungar
Prjón – tvöfalt 
Peysuprjón
Frágangur á prjóni
Hekl – byrjendur
Hekl – framhald

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

13. september 2013
11. tölublað 1. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Sælgætislandið á Kársnesbrautinni
Sælgætisverksmiðjan Freyja í Kópa-

vogi hefur starfað í hartnær heila 
öld en 95 ár eru síðan þar hófst 

framleiðsla á Valencia-súkkulaði. Fyr-
irtækið hefur nú gert samninga við er-

lenda dreifingaraðila sem ólmir vilja selja 
íslenskt sælgæti í útlöndum. Sigurför 
Freyju- Draumsins um heiminn er í þann 
mund  að hefjast en nágrannar okkar á 
Norðurlöndunum eru afskaplega hrifnir 

af þessu bragðgóða sælgæti.  Í tilefni 
þessara tímamóta var fyrirtækið heimsótt 
í vikunni og afraksturinn má sjá í opnu 
blaðsins í dag. 

Mynd: hþ
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Jafnréttis- og 
mannréttindaráð 
veitir styrki
Fimm verkefni hlutu nýverið styrk 
frá jafnréttis- og mannréttindaráði 
Kópavogsbæjar. Upphæðin nemur 
samtals 400 þúsund krónum en 
markmiðið er að stuðla að auknu 
jafnrétti og mannréttindum. Aug-
lýst var eftir umsóknum um styrki 
fyrr á árinu og bárust ráðinu níu 
fjölbreyttar umsóknir. Þetta er í 
fyrsta sinn sem ráðið veitir slíka 
styrki.Þeir sem hlutu styrkina eru:  
Íris Arnardóttir fyrir kynningu á 
bók sinni  Huxarinn – verkefna-
bók í jafnréttisfræðslu. Fyrirtækið 
SHÆKO hönnun sem starfrækt  
er af heimilismönnum í Dimmu-
hvarfi 2 til tækjakaupa. Leikskólinn 
Álfaheiði vegna þróunar náms-
efnis sem byggt er á Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna og  Guðrún 
Elva Arinbjarnardóttir námsráð-
gjafi og Ragnheiður Jóna Laufdal 
kennari  til að útbúa fræðsluefni 
fyrir kennara sem kenna börnum 
með kynáttunarvanda.
Síðan fékk fyrirtækið Reconesse 
Database sem vinnur að gerð 
alþjóðlegs gagnagrunns um af-
rekskonur í mannkynssögunni. 

Hundaleikvöllur  
í Kópavogi  
í bígerð 
Skipulagsnefnd  Kópavogs hefur 
lagt til við  bæjarráð að gerður 
verði hundaleikvöllur í hluta gamla 
skeiðvallarins við Álalind. Svæðið 
verði girt og kynnt hundaeigendum 
sem tilraunaverkefni. Endanleg 
ákvörðun  um  hundagerðið er nú 
í höndum bæjarstjóra

Óskar eftir svari 
frá bæjarstjóra 
varðandi námsleyfi
Guðríður Arnardóttir, fulltrúi 
Samfylkingarinnar í bæjarráði 
hefur óskað eftir að bæjarstjóri 
flýti umsögn um beiðni fyrrverandi 
bæjarstjóra um námsleyfi. Bókun 
Guðríðar og svar bæjarstjóra við 
henni er eftirfarandi:
„Á fundi bæjarráðs 8. ágúst óskaði 
fyrrverandi bæjarstjóri Kópa-
vogs eftir launuðu námsleyfi í sex 
mánuði.  Umræddur starfsmaður 
tók við stöðu verkefnastjóra hjá 
bænum í mars s.l. eftir rúmlega 
árs leyfi frá störfum.  Erindinu var 
vísað til bæjarstjóra til umsagnar.  
Þar sem ætla mætti að mánuður 
væri ríflegur tími fyrir bæjarstjóra 
að vinna slíka umsögn er óskað 
svara við því hvers vegna bæjarstjóri 
hefur ekki sinnt þessu verkefni sem 
bæjarráð fól honum.”
Ármann Kr. Ólafsson bókar: „Um-
sögnin mun verða til þannig að 
hægt verði að taka tillit til hennar, 
eins og annarra óska um námsleyfi, 
við gerð fjárhagsáætlunar.”

Stutt og laggott
Erlent lán Kópavogsbæjar greitt upp:

Erlendar skuldir  
bæjarsjóðs óverulegar-  
afborganir lána lækka
Kópavogsbær gekk í síðustu viku 

frá síðustu greiðslu af 35 millj-
óna evru láni frá Dexia-banka 

sem tekið var í maí 2008 til fimm ára. 
Þar með eru erlendar skuldir bæjarins 
óverulegar og gengissveiflur nánast úr 
sögunni. 

Lánið hjá Dexia var eingreiðslulán 
en vegna gjaldeyrishafta og gjald-
eyrisskorts var samið um dreifingu á 
greiðslum á því frá mars til september 
2013. Það var greitt upp með láni á 
mjög hagstæðum kjörum frá Lánasjóði 
sveitarfélaganna og  það sem út af stóð 
var greitt með handbæru fé. 

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
segir að rík áhersla hefur verið lögð 
á að lækka skuldir bæjarins hratt og 

örugglega og að endurfjármagna óhag-
stæð lán á betri kjörum. Hann bætir 
við: „ Sveiflur í afkomu lækka verulega 
við þessa uppgreiðslu og afborganir 
á næstu árum  verða mun lægri en í 
ár. Stefnt er að því að fjármagna þær 
afborganir að stærstum hluta með 
rekstrarafgangi.“

Spurt um kostnað  bæjarsjóðs við Hamraborgarhátíð:

Enginn styrkur frá 
Kópavogsbæ- allt 
unnið í sjálfboðavinnu
Guðríður Arnardóttir, oddviti 

Samfylkingarinnar í bæjar-
stjórn lagði fram nokkrar 

spurningar til formanns bæjarráðs 
varðandi aðkomu þeirrar síðarnefndu 
að Hamraborgarhátíð sem haldin var 
síðustu helgina í ágúst. Guðríður vildi 
meðal annars vita hver hefði ráðið for-
mann bæjarráðs, Rannveigu Ásgeirs-
dóttur sem verkefnastýru hátíðarinnar. 
Svör Rannveigar voru lögð fram á bæj-
arráðsfundi í gær og sýna að framlag 
hennar var unnið í sjálfboðavinnu og 
hún hafi því ekki fengið greitt fyrir það.

Rannveig var spurð um hvar í stjórn-
kerfi bæjarins hafi verið ákveðið að ráða 
hana sem verkefnastýru. Hún segir að 
titillinn verkefnastýra hafi orðið til hjá 
fréttamanni dagblaðs sem fjallaði um 
hátíðina.

Ekki hafi verið gert ráð fyrir 
fjármagni til hátíðarinnar í fjár-
hagsáætlun bæjarins og því engin 
fjárveiting úr bæjarsjóði komið. 
Forsvarsmenn Miðbæjarsamtak-
anna sem halda hátíðina ákváðu þó 
að halda hátíðina og bauðst Rann-
veig þá til að vinna að verkefninu í 
sjálfboðavinnu, enda gert svo á öllum 
hátíðunum frá 2010. 

Guðríður óskaði eftir sundur-
liðuðu yfirliti yfir kostnað vegna 
Hamraborgarhátíðar og nafnalista 
þeirra einstaklinga sem unnu við há-
tíðina. Í svari Rannveigar kom fram 
að ekkert slíkt yfirlit væri til þar sem 
um sjálfboðavinnu var að ræða, fyrst 
og fremst þeirra sem eiga og reka fyr-
irtæki í Hamraborg sem og almennra 
bæjarbúa.

Viðtalstímar  
bæjarfulltrúa í haust 
Viðtalstímar bæjarfulltrúa 

verða í haust á fimmtudögum 
á  bæjarskrifstofum Kópa-

vogs, Fannborg 2, 1. hæð  milli kl 18 
– 19. Fyrstu viðtalstímarnir voru í gær, 
fimmtudag en þá voru þau Rannveig 
Ásgeirsdóttir og Pétur Ólafsson til við-
tals fyrir bæjarbúa.

Næstu viðtalstímar verða þann 26. 
september og þá verða þeir Gunnar 

Birgisson og Hafsteinn Karlsson til 
taks.

Fimmtudaginn10. október verða 
þau Margrét Björnsdóttir og Hjálmar 
Hjálmarsson með viðtalstíma, 24. 
október þeir Ómar Stefánsson og Ólafur 
Þór Gunnarsson. Í nóvember verða tveir 
bæjarfulltrúar til viðtals 7. nóvember 
Aðalsteinn Jónsson og bæjarstjórinn, 
Ármann Kr. Ólafsson þann 21.

Þjónustukjarni  
fyrir fatlaða  
opnaður
Nýr þjónustukjarni fyrir fatlað 

fólk í Kópavogi var tekinn í 
notkun um síðustu mánaða-

mót. Húsnæðið er á Kópavogsbraut og 
eru í því fjórar nýjar íbúðir ásamt að-
stöðu fyrir starfsmenn sem veita eiga 
íbúum þjónustu allan sólarhringinn. 
Íbúarnir flytja inn á næstu dögum.

Þegar Kópavogsbær tók við mál-
efnum fatlaðs fólks af ríkinu í árs-
byrjun 2011 lá fyrir biðlisti 20 einstak-
linga eftir húsnæði með sértækri 
þjónustu. Bæjarfélagið hóf strax vinnu 
við að tryggja þessu fólki nauðsynlegar 
úrbætur. 

Nýr þjónustukjarni var tekinn í 
notkun árið 2011 og til viðbótar þeim 
sem tekinn var í notkun nú í byrjun 
mánaðar er hafinn undirbúningur að 
byggingu tíu nýrra íbúða. Auk þess er 
fyrirhugað að fjölga félagslegum leigu-
íbúðum sem eru ætlaðar fötluðu fólki. 

Húsnæðið að Kópavogsbraut var 
að hluta til í eigu bæjarins en keypt 
að öllu leyti seinni hluta síðasta árs. 
Undanfarna mánuði hefur verið unnið 
að því að breyta húsnæðinu og var 
verkið boðið út á vormánuðum. Húsið 
verður málað að utan á næsta ári og 
þá lýkur einnig frágangi á lóð.

Friðrik  sigurðsson, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, færði heimilinu gjöf 
frá samtökunum við þetta tilefni.  Myndir: ÞSS/Kópavogsbær

Íbúðirnar eru fallega innréttaðar eins og sjá má.

Kópavogsdagar standa í 4 daga næsta vor
Lista- og menningaráð ætlar að beita 

sér fyrir því að efla Kópavogsdaga. 
Ákveðið var að halda þá fjóra daga 
næsta vor með þéttri og öflugri dag-
skrá. Auglýst verði eftir listamönnum 

á næstu vikum til að vera með atriði á 
hátíðinni. Stefnt að því að vera í nánu 
samstarfi við Markaðsstofu Kópavogs 
og þar með fyrirtækin í bænum um 
útfærslu á menningardögunum.





4 13.  september 2013

Pétur og Aníta eru  
Norður-Evrópumeistarar 
í Ballroom 2013
Pétur Fannar Gunnarsson 15 ára 

og Aníta Lóa Hauksdóttir 15 ára 
sem bæði eru iðkendur í Dans-

deild HK unnu Norður-Evróputitilinn í 
Standard dönsum 2013 í aldurflokknum 
12 – 15 ára.  Keppnin fór fram í Virum, 
rétt utan við Kaupmannahöfn þann 
31. ágúst síðastliðinn.  Þau voru eina 
íslenska parið í þessum aldursflokk 
sem fór alla leið í úrslit.  Daginn eftir 
keppnina var opin dönsk keppni í latin 
dönsum sem parið tók einnig þátt í og 
sigraði með stæl. 

 Pétur og Aníta byrjuðu að dansa 
saman þegar þau voru 4 ára og döns-
uðu saman í 8 ár. Eftir þriggja ára hlé 
tóku þau höndum saman og byrjuðu 
að dansa saman aftur.  Þau áttu saman 
glæstan feril áður og má nefna titla eins 
og Íslandsmeistaratitla, Kaupmannna-
hafnatitil þrjú ár í röð 2007-2009 og 
stærsti sigurinn þeirra International 
championchip titillinn sem þau unnu 
árið 2009.  Aníta og Pétur stefna hátt og 
setja hug sinn og tíma í dansinn.

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

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

Nú hefur Alþingi komið saman til nokkurskonar smá-þings sem stendur í 6 
daga. Þar á að afgreiða frumvarp sem nauðsynlegt er til að hægt sé að hefjast 
handa við leiðréttingu stökkbreyttra húsnæðislána. Hvers vegna nauðsynlegt 
er að afla svo nákvæmra upplýsinga um skuldastöðu almennings er á huldu 
en allar slíkar upplýsingar er að finna í skattframtölum árins 2012.  Einhverjir 
illkvittnir stjórnarandstæðingar höfðu á orði að framlagning frumvarpsins  
væri bara til að teygja lopann og að fresta því óumflýjanlega= taka til baka 
loforð um skuldaleiðréttingar sem aldrei stóð eða stendur til að efna.

Ef rétt er farið með í þessum málflutningi  þá þarf ríkisstjórnin ekki að kemba 
hærurnar. Hún var kosin til valda vegna þessara loforða og við bíðum í ofvæni 
eftir fjárlagafrumvarpi næsta árs þar sem áætlanir ríkisstjórnarinnar um 
rekstur næsta árs eru tíundaðar.

Fyrirtækin í bænum
Í blaði dagsins heimsækjum við eitt elsta iðnfyirtæki landsins þar sem framleitt 
er sælgæti af bestu sort.  Aðrar þjóðir, sem ekki kunna að búa til almennilegan 
lakkrís (að mati þess lakkrísaðdáanda sem hér ritar) hafa uppgötvað íslenska 
töfrabragðið og vilja ólmir fá meira.  Engin furða, þessi séríslenska háskalega 
blanda súkkulaðis og lakkrís slær öllu nammi heimsins við. 

Við höfum áhuga á að segja frá því hvað fyrirtækin í bænum eru að gera. 
Hvort sem það er framleiðsla á erlenda markaði, nýsköpun af einhverjum 
toga eða gamlar og þrautreyndar afurðir. Endilega sendið okkur tillögur 
að fyrirtækjum sem vert væri að fjalla um og helstu upplýsingar um þau á 
netfangið baejarblod@gmail.com.

Lifið heil,
Hólmfríður Þórisdóttir

Nauðsynlegt  
lagafrumvarp?

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:
Hvenær var Kópavogsfundurinn haldinn og hversvegna?

Hvað veiStu um bæinn þinn?

Knattspyrnu-
æfingar eru 
að hefjast í 
yngri flokkum 
Breiðabliks
Nú er knattspyrnutímabilið 

að byrja á ný hjá yngri 
flokkum Breiðabliks.  

Æfingar hefjast mánudaginn 16. 
september og fara þær allar fram 
í Fífunni.  Mikill metnaður hefur 
verið lagður í að ráða metnaðar-
fulla og reynslumikla þjálfara til 
liðs við félagið.  Nýtt gervigras var 
lagt á Fífuna í ágústmánuði.  Ungir 
knattspyrnuiðkendur í 7. og 8. flokki 
fengu að taka forskot á sæluna um 
síðastliðna helgi og fóru á fyrstu 
formlegu æfinguna á nýja grasinu.  
Grasið reyndist hið allra besta og 
því eiga allir von á skemmtilegum 
æfingum í Fífunni í vetur.  Nánari 
upplýsingar um æfingatíma má nálg-
ast á heimasíðu Breiðabliks, www.
breidablik.is/knattspyrna      

veðurSpá  
Helgarinnar  
fyrir kÓpavog 

Nýtt
sigurður Þ. ragnarsson,

veðurfræðingur

Blæs af suðvestri í fyrstu en lægir smám saman og hægviðri um kvöldið. 
Hætt við skúrum með smá sól af og til. Hiti nálægt 6-8 stigum.   

Snýst í norðan átt, víða kominn strekkingur þegar líður á daginn en lægir 
heldur með kvöldinu. Hætt við stöku skúrum með sól af og til að deginum 
en léttir til um kvöldið. Kólnandi veður.
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Ólafur H. Sigurjónsson aðstoðarskólameistari:

Finnst leiðinlegast að strauja skyrtur
Fullt nafn?
Ólafur Hjörtur Sigurjónsson.
Fæðingardagur og ár?
28. febrúar 1951.
Starf/starfsvettvangur?
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskól-
ans við Ármúla.
Foreldrar?
Ólöf Ólafsdóttir ritari Hjúkrunarskóla 
Íslands og Sigurjón Auðunsson vélvirki 
Vélsmiðjan Ketill.
Hvert liggja rætur þínar í móðurlegg 
og föðurlegg?
Móðurættin er úr Þistilfirði Norður-
Þingeyjarsýslu; amma Hólmfríður 
Stefánsdóttir, afi Ólafur Hjartarson 
bóndi Ytra-Álandi. Föðurætt er frá 
Eyjafjöllum í Rangárvallasýslu; amma 
Jórunn Sigurðardóttir, afi Auðun Jóns-
son bóndi Ysta-skála.
Hvar ertu uppalinn?
Í Reykjavík, var mörg sumur í sveit 
hjá móðursystur minni sem bjó á 
Langanesi.
Helstu skólar/skólaganga :
Ísaksskóli, Breiðagerðisskóli, Rétt-
arholtsskóli, Menntaskólinn við 
Hamrahlíð, Háskóli Íslands, Háskólinn 
í Uppsölum Svíþjóð, Melbourne Uni-
versity Ástralíu. Lærði líffræði, lífeðlis-
fræði, uppeldisfræði (kennsluréttindi), 
stjörnufræði og stjórnun.
Varstu mikið í félagsmálum í grunn- 
eða framhaldsskóla?
Félagsmál voru ekki mikið á dagskrá 
grunnskóla þá. Mikil gerjun var hins 
vegar í gangi í MH á þessum árum og 
lærdómsríkt að vera þáttakandi í því. 
Mikið félagsmálavafstur á háskóla-
árum, tók þátt í stofnun Íslendinga-
félagsins í Uppsölum og þar í stjórn, 
trúnaðarmaður SÍNE í Uppsölum og í 
stjórn SÍNE eftir að heim kom og full-
trúi SÍNE í stjórn Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna. Síðar starfaði ég með 
Alþýðubandalaginu, formaður þess á 
Akranesi um hríð. Í stjórn Öryrkja-
bandalagsins, Formaður stjórnar Hr-
ingsjár náms- og starfsendurhæfingar 
í nokkur ár.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
varst yngri?
Hugsanlega of mörg áhugamál. Saga, 
félagsmál, stjörnufræði og líffræði, 
ákvað að læra hið síðastnefnda var 
svosem ekkert að hafa áhyggjur af 
vinnu í þessu. Temja hesta fannst mér 
skemmtilegt í sveitinni hér áður, geri 
hugsanlega aftur.
Börn?
Sigurjón Auðun þrítugur, Guðrún 29 
ára og er framhaldsnámi í sálfræði og 
Hafsteinn 23 ára var að ljúka námi í 

flugvirkjun og er nú í vinnu í Grikk-
landi.
Fyrsta starfið?
Ætli það hafi ekki verið að gefa hæn-
unum og ná í eggin. Vitja um silungs-
netið í ánni. Tók hundinn á bænum 
alltaf með mér. Gleymdum okkur 
iðulega í þessum skemmtilegu leið-
öngrum.
Hvað hefur þú búið lengi í Kópavogi?
Síðan 1989
Í hvað hverfi býrðu?
Digranesi.
Ef þú byggir ekki í Kópavogi, hvar þá?
Íslandi hvar sem er nánast. Svíþjóð 
kæmi til greina eða Ástralía. Vinna 
einhverstaðar í þróunarríki um tíma.
Hefurðu búið erlendis?
Já nokkur ár í Svíþjóð, eitt ár í Ástralíu.
Stærsti sigurinn?
Börnin.
Mesta axarskaftið?
Líklega brot gegn reglu Austur-Þýska 
alþýðulýðveldisins. Þetta var svona:
Við nokkrir Íslendingar vorum á ferð 
gegnum Austur-Þýskaland. Vandinn 
hinsvegar að við höfðum aðeins transit 
visa, leyfi til að fara ákveðna leið en 
ekkert annað. Berlín var þar langt fyrir 
utan, fórum samt til Berlínar. Komum 
að landamæra stöð sem nefndist 
Checkpoint Charlie, ákveðum að halda 
þar í gegn. Tveir vélbyssuvopnaðir her-
menn stöðva okkur og taka vegabréfin. 
Annar þeirra fer inn í hús sem þarna 
er en kemur innan skamms aftur og er 
þá mjög æstur. Ég var bílstjóri og tek 
þessu eitthvað lítt alvarlega. Er dreginn 
út úr bílnum og fimm aðrir hermenn 
koma aðvífandi og byssum miðað á 
mig, hamagangur og læti. Við ferðafé-
lagar erum síðan dregin inn í nokkuð 
stóran klefa og sagt að þar yrðum við 
þar til foringinn kæmi á vakt. Hurð 
skellt í lás og við komin í Austur-Þýskt 
herfangelsi Berlínarmúrsins. Lítil 
gluggi með rimlum var á klefanum. 
Þaðan fylgdumst við með því að allt 
var tekið úr bílnum, allur farangur, 
líka sætin. Tannkremstúbur kreistar. 
Allt opnað og skoðað. Mikið var ég 
feginn að bók Trotskijs, Den förrådda 
revolutionen var ekki með í ferðinni. 
Var að lesa hana en ákvað að taka frekar 
með kennslubók í líffræði. Bensíntakur 
var opnaður og priki stungið niður. 
Speglum rennt undir bílinn.
Mörgum klukkutímum síðar stormar 
inn borðalagður maður í leðurstíg-
vélum upp undir hné, þannig voru 
þeir reyndar allir. Foringinn mættur og 
talar hátt og lengi. Við séum brotleg við 
Alþýðulýðveldið. Þegar hér var komið 

sögu sögðum við fátt, mumluðum bara 
eitthvað. Foringinn heldur áfram, æsir 
sig enn meir. Allt í einu snarþagnar 
hann og hvessir á mig augum, segir 
síðan „ertu komúnisti“. Ég segi fátt sem 
fyrr. Foringinn horfir á merki sem ég 
var með og hafði fengið í Lenínsafn-
inu í Prag. Rautt barmmerki með 
hausnum af Lenín. Foringinn verður 
nú allur annar og er svona líka hrifinn. 
Við höfum gerst brotleg og það komi 
ekki fyrir aftur. Allt drifið inn í bíl 
við fáum vegabréfin og sagt að halda 
áfram. Ameríkanarnir að vestanverðu 
veifuðu okkur í gegn. Nokkuð var af 
okkur dregið.
Helstu áhugamál?
Menntamál, stjörnulíffræði.
Ertu tilfinninganæmur?
Já og fer vaxandi. Verð stöðugt líkari 
föður mínum með það.
Hvað gerir fólk aðlaðandi?
Áhugi.
Hver er þinn helsti kostur?
Er skipulagður og einbeittur.
En galli?
Hugsanlega geta kostir líka verið gallar. 
Eyði oft óþarfa tíma í verk sem hvort 
sem er verða málamiðlun.
Kanntu á saumavél?
Nei.
Hver skúrar ofast heima hjá þér?
Ég sjálfur.
Mælirðu olíuna á bílnum þínum 
reglulega?
Nei líklega ekki.
Spilarðu á hljóðfæri?
Nei
Ertu frambærilegur söngvari?
Alls ekki.
Hvernig slakarðu best á?
Úti í náttúru landsins.
Líður þér illa þegar þú ferð til tann-
læknis?
Nei.
Ertu með bíladellu og hvernig bíl 
áttu?
Nei, Kia Sorento 2007
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Askja og Dyngjufjöll.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Regnfrumskógur Quuensland í Ástalíu 
og Kakadu National Park Ástralíu.
Ertu hjátrúarfullur?
Nei.
Ertu lunkinn við að elda og hver er 
þinn uppáhalds matur?
Velti því ekki mikið fyrir mér. Lambið 
alltaf öruggt og gott. Hreindýr er auð-
vitað einstakt.

Ferðu oft út að borða?
Of sjaldan, helst í útlöndum.
Uppáhalds tónlistarmaður eða tón-
list?
Hlusta á alls konar tónlist. Er innan 
um ungt fólk alla daga og finnst margt 
af því sem þar hljómar skemmtilegt. 
Lady Gaga, Amy Winehouse er iðu-
lega í bakgrunni hjá mér. Pink Floyd 
hefur sérstakan sess hjá mér.
Besta bókin?
Þessu er erfitt að svara. Hvaða bók 
hefur haft mest áhrif?
Textar sem voru notaðir í lestrar-
kennslu þegar ég var að læra að lesa 
þóttu mér frekar leiðinlegir. Heima 
hjá mér fann ég bókina Hjalti litli 
eftir Stefán Jónsson. Þarna er ég varla 
læs. Ég byrja á Hjalta, er orðin læs þó 
nokkru síðar, búinn að lesa bókina. 
Nefni aðrar tvær:
bók Darwins; On the Origin of 
Species og Not in our genes eftir 
Steven Rose o.fl. hef ég notað mikið 
í kennslu.
Nefndu eitthvað sem þér þykir einna 
leiðinlegast að gera! Strauja skyrtur, 
stefni á að vélvæða þetta verk.
Ertu flokkspólitískur?
Já.
Nú ert þú formaður félags stjórn-
enda í framhaldsskólum í Kennara-
sambandi Íslands? Hvernig finnst 
þér umræðan í samfélaginu um 
skólamál og framhaldsskólann 
vera?
Umræða um menntamál í fjölmiðlum 
á Íslandi er oftast lítil, nánast engin. 
Í löndum sem við viljum bera okkur 
saman við er hún stöðug og umfangs-
mikil. Iðulega er hér á landi um að 
ræða upphlaup í tengslum við tiltekin 
atriði, brottfall, styttingu náms. Við 
eigum að ræða hvernig skólakerfi 
við viljum hafa. Við flokkum ekki 
nemendur á ungum aldri eins og 
gert er víða. Við erum með meira 
tungumálanám en víðast. Viljum við 
breyta þessu?
Ég vil sjá umræðu í þessa veru.

Hvenær eru kjarasamningar lausir í 
framhaldsskólanum?
Samningar í ríkisreknum framhalds-
skólum eru lausir í lok janúar á næsta 
ári.
Eru menn byrjaðir að ræða saman og 
hvernig gengur?
Við höfum aðeins rætt saman. Ekkert 
sérstakt komið fram. Aðilum er ljóst 
hvert viðfangsefnið er.
Eru íslenskir kennarar með alltof 
marga frídaga?
Nei. Þetta er einfaldlega hluti af um-
ræðu um gæði menntunar. Skoðum 
þetta út frá hagsmunum nemenda. Er 
betra fyrir nemendur að vera lengri 
tíma á hverju ári í skólanum?
Núna er fjöldi nemenda í framhalds-
skólum jafn sjö árgöngum grunnskól-
ans. Við þurfum að einbeita okkur að 
því að laga þetta.
Nýleg úttekt hefur sýnt að aðeins 
helmingur útskrifaðra grunnskóla-
kennara eru enn við kennslu ári eftir 
að þeir luku námi sínu? Hvað veldur?
Við getum tekið ýmsa aðra menntun 
þar sem þeir sem hana hafa starfa við 
eitthvað annað en það sem menntun er 
sérstaklega beint að. Menntun grunn-
skólakennara hentar vel við margs-
konar störf. Það er líka ljóst að launa-
kjör eru með þeim hætti að staðan í 
skólakerfinu öllu, leik-, grunn-, fram-
halds- og tónlistarskóla er ósjálfbær.
Myndir þú ráðleggja ungu fólki að 
leggja framhaldsskólakennslu fyrir 
sig?
Já hiklaust. Mjög fjölbreytt og gefandi 
starf.
Hvað er framundan?
Mikil þróun í kennsluháttum og tækni 
er framundan. Við stöndum frammi 
fyrir stórum vanda umhverfismála, þar 
sem góð menntun skiptir sköpum. Við 
eigum að einbeita okkur í að draga úr 
ólæsi í heiminum sem einkum bitnar 
á konum. Það verkefni sem mun skila 
hvað mestum árangri er að kenna 
lestur, ólæsum konum.

Ólafur á samóa haustið 2006 en þangað fór hann til að kynna sér skólastarfið þar.



Starfið þarf að fara fram undir leiðsögn hæfra leiðbeinenda. Meginskilyrði styrkjanna er að 
starfsemin sé á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna og að hún fari fram á ársgrundvelli. 
Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.
Vísað er til 1. greinar æskulýðslaga:

„Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og 
ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum 
sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, 
forvarna-, uppeldis- og menntunarleg gildi þess sem miðar að því að auka mannkosti og 
lýðræðisvitund þátttakenda.“

Íþróttaráð Kópavogsbæjar, í samvinnu við forvarna- og frístundanefnd, tekur afstöðu til allra 
nýrra umsókna félagasamtaka samkvæmt tillögu starfsmanna íþróttadeildar. Tónlistarnám, 
viðvera eftir skóla og líkamsræktarkort eru meðal þess sem ekki telst styrkhæft.
Styrkur fyrir þátttöku í einu tómstunda- og íþróttatilboði, getur orðið allt að 13.500 kr. á ári. 
Hvert barn getur fengið styrk vegna 2 tilboða og samtals getur styrkurinn því orðið 27.000 kr. 
að hámarki á ári. Ef þátttaka í starfseminni er annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn 
að hámarki 6.750 kr., þó aldrei hærra en 13.500 kr. fyrir árið.
Frá og með hausti 2013 verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1995–2008.

Greiðsla frístundastyrkja
Innan Kópavogs
Framkvæmd frístundastyrkja er þannig háttað að íþrótta- og tómstundafélög og aðrir innan bæjar-
félagsins sem innheimta æfingagjöld/námskeiðskostnað sjá um að sækja styrkinn til bæjarins. 
Þetta þýðir að ef æfingagjald/námskeiðsgjald á ársgrundvelli er 30.000 kr. greiðir foreldri/forráða-
maður 16.500 kr. til félagsins og félagið sækir framlagið 13.500 kr. til bæjarfélagsins.
Utan Kópavogs
Iðkendur sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, 
eða forráðamaður þeirra, þurfa að sækja styrkinn í þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2. 
Með framvísun greiðslukvittunar fyrir viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út.
Reglur og skilyrði fyrir greiðslu frístundastyrkja eru eftirfarandi:

1. Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
2. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og/eða tómstundastarf.
3. Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.
4. Iðkandi getur aðeins fengið frístundastyrk vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundatilboða.
5. Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfinga-/námskeiðsgjald viðkomandi frístundatilboðs.
6. Hámarksstyrkur á hverja grein er 13.500 kr.
7. Við greiðslu frístundastyrkja kemur styrkurinn til frádráttar æfinga-/námskeiðsgjaldi.
8. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu 

frístundastyrks fyrir viðkomandi iðkanda.
Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn 
(frá 1. júlí – 31. des) og vorönn (frá 1. jan – 30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann. 
Berist greiðslukvittun ekki innan þessa tíma fellur greiðslan niður.

Frístundastyrkir 
Kópavogs
2013/2014

kopavogur.is

Kópavogsbær veitir foreldrum/forráðamönnum barna á aldrinum 5–18 ára 
frístundastyrki vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.
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Sælgætisverksmiðjan Freyja er 95 ára í ár
Sælgætisverksmiðjan Freyja í 

Kópavogi fagnaði 95 ára afmæli 
fyrirtækisins á árinu og er með 

elstu iðnaðarfyrirtækjum landsins 
. Af því tilefni fékk tíðindamaður 
blaðsins að skyggnast bak við tjöldin 
í sælgætislandinu  á Kársnesbrautinni.

Sælgætisgerðin Freyja var upphaf-
lega til húsa  á Vesturgötu í Reykja-
vík og þar voru fyrstu afurðir fyrir-
tækisins framleiddar. Vörurnar voru 
nefndar framandi nöfnum svo sem 
Valencia, Petit og Capello en þá þótti 
fínt að vera með erlend nöfn á vör-
unum.  Á meðan heimstyrjöldin síðari 
stóð yfir og  fram að þeim tíma var oft 
erfitt að afla hráefnis í framleiðsluna. 
Sérstök leyfi þurfti fyrir innflutningi 
og erfiðleikum bundið að fá gjaldeyri 
til kaupa á hráefninu. 

Árið 1980 verða eigendaskipti á 
fyrirtækinu og er verksmiðjan flutt 
með manni og mús á Kársnesbraut 104 
þar sem hún er enn. Í  dag starfa um 
60 manns hjá Freyju á fjórum starfs-
stöðvum.  Lakkrísverksmiðjan er  á 
Höfn í Hornafirði,  framleiðslan fer 
fram á Kársnesbrautinni, skrifstofan 
og lager eru við  Vesturvör og einnig 
er starfsstöð á Akureyri.

Útflutningur til  
Norðurlandanna
Síðustu tíu ár  hefur fyrirtækið unnið 
að landvinningum á erlendum mörk-
uðum og nú er svo komið að talsverður 
markaður hefur unnist í Noregi, Dan-
mörku og í Færeyjum. Sælgætið er 
fáanlegt í mörgum verslunum í Nor-
egi og þykir lúxusvara. Viðskipti við 
Noreg  eru að hefjast en forsaga þeirra 
viðskipta er ævintýraleg:

„Það var nú bara þannig að bis-
nessmaður frá Noregi sem rekur stóra 
heildverslun flaug með Icelandair til 
Bandaríkjanna. Á leiðinni keypti hann 
sér Draum um borð í vélinni og kol-
féll. Hann bankaði svo uppá hér hjá 
okkur og bað um að fá umboð fyrir 
vöruna í Noregi. Það vildi þannig til að 
þá vorum við einmitt  að endurskoða 
sölumálin í Noregi og því kom hann 
á hárréttu augnabliki. “ segir  Ævar 
Guðmundsson, einn eigandi  fyrir-
tækisins. 

Má ekki nota Freyju- 
nafnið í Noregi
„Við verðum að selja Drauminn undir 
öðru nafni í Noregi , nafninu Skotti, 
en það má ekki nota Freyjunafnið þar“ 
bætir hann við.  Súkkulaðinu er pakkað 
í aðrar umbúðir fyrir Noregsmarkað 
en fyrir Færeyjamarkað eru íslensku 
umbúðirnar notaðar. Færeyingar eru 
afar hrifnir af Freyjusælgæti, ekki síst 
því þar sem lakkrís er undirstaðan. 
Sama sagan er hér á Íslandi, lakkrís-
sælgæti er vinsælt sem fyrr enda er 
íslenski lakkrísinn sennilega sá besti 
í heimi. Það geta þeir vottað sem 

bragðað hafa  lakkrís sem framleiddur 
er í öðrum löndum. Hversvegna er 
þessi bragðmunur?

„ Ástæðan er sú að við vinnum lakk-
rísinn öðruvísi en í öðrum löndum. 
Fyrst er hann soðinn og svo þurrk-
aður“ segir Ævar. „ Lakkrís er dýr vara 
og við notum meiri lakkrís en annars-
staðar er gert og þar af leiðandi er ís-
lenski lakkrísinn mun vandaðri vara.“

Sælgætissala  
á krepputímum
Kom kreppan niður á sælgætisfram-
leiðslunni með einhverjum hætti? 

Sparaði fólk sér sælgætiskaup eftir 
hrun?

„Við getum ekki sagt að það hafi 
komið illa við söluna en  fólk keypti 
frekar innlenda vöru en innflutta. Fyr-
irtæki á Íslandi fóru almennt illa útúr 
kreppunni en  Freyja hefur verið rekið 
á sömu kennitölunni öll þessi ár.“ 

Vegna mikilla anna var framleiðslu 
Valencia súkkulaðsins hætt um tíma. 
Vegna fjölda fyrirspurna frá neyt-
endum verða vélarnar ræstar á nýjan 
leik og súkkulaðið framleitt á ný. Val-
encia súkkulaðið var fyrst framleitt 
með hnetum og rúsínum en frá 1984 

bættust fleiri bragðtegundir við.  Þeirra 
vinsælust er rommrúsínu súkkulaðið.

Vinsælasta varan er Freyju- draumur 
sem hefur nú verið framleiddur í 30 
ár. Auk þess eru rís-súkkulaði, staur 
og hríspokar flaggskip fyrirtækisins. 
Nýjasta varan eru orkustykki sem 
njóta mikillar hylli og eru í takt við 
nýja tíma.

Það er ljóst að nýir tímar með nýjum 
tækifærum eru upp runnir hjá þessu 
rótgróna fyrirtæki en framleiðslu-
vörur þess hafa fylgt og munu fylgja 
Íslendingum um ókomna tíð. 

-hþ

fyrirtækin í bænum

Draumsýn hvers nammigrís, fjall af bragðgóðum íslenskum lakkrís.

Það þarf mikla lagni og slatta af vöðvum til að handfjatla karmelludeigið. Nammi namm.
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Saga fyrirtækisins  
í stuttu máli
1918
Sælgætisgerðin  Freyja er stofnuð á Vesturgötu 20. Eigandi fyrirtækisins var 
Magnús Þorsteinsson Framleiðsla á Valencia súkkulaði hefst.

1920
Framleiðsla hefst á Freyju karamellum.

1930
Freyja hefur framleiðslu á konfekti.

1933
Freyja festir kaup á vélum frá Þýskalandi og hefur framleiðslu á Staur og 
Hrís í kjölfarið af því.

1945
Framleiðsla á Rís súkkulaðistöngum hefst.

1948
 Freyja flytur framleiðsluna frá Túngötu 2 yfir á Lindargötu 12-14.

1959
Viggó Jónsson festir kaup á Freyju ásamt Sæmundi Stefánssyni og sonum.

1974
 Guðmundur Jónsson og Kjartan  Sigurjónsson kaupa hlut í fyrirtækinu.

1980
Guðmundur Jónsson og synir hans, Ævar og Jón, kaupa hlut af ekkju Viggós 
Jónssonar og fleirum. Freyja flytur á Kársnesbraut 104.

1981
Freyja kaupir hluta af Viking sælgætisgerð.

1984
Framleiðsla á Draumi hefst.

1993
Framleiðsla á Bombum hefst.

1994
 Byggt við Freyju á Kársnesbraut.

1995
 Freyja festir kaup á sælgætisgerðinni KÁ.

1997
 Framleiðsla á Villiketti hefst.

2000
Freyja festir kaup á Skugga, lakkrísgerð á Djúpavogi.

2002
Framleiðsla á Djúpum hefst.

2003
 Framleiðsla á Risa Rís hefst.

2004
Freyja festir kaup á sælgætisgerðinni Mónu ehf. Framleiðsla á Rosa Draumi 
hefst.

2005
 Freyja hefur framleiðslu á Freyju páskaeggjum.

2007
Skrifstofa og lager fyrirtækisins flytja frá Kársnesbraut í nýtt húsnæði við 
Vesturvör 36.
Fyrsta íslenska orkustykkið, Hreysti, kemur á markað.

2008
Freyja hefur framleiðslu á Krafti - orkustykki með bananabragði.

svarti kötturinn sem er tákn 
fyrirtækisins á sér fyrirmynd í 

ketti í eigu stofnanda fyrirtæk-
isins. sá var svartur á lit og bar 

einmitt nafnið Freyja.

Freyju Draumur kom fyrst á markað fyrir 30 árum eða svo og hefur síðan þá 
verið með vinsælustu vörum fyrirtækisins.

páll mattíasson, framleiðslustjóri heldur hér á kassa af uppáhaldi margra: Freyju Draumi. Það er líka uppáhaldsna-
mmið hans páls.

svar við nýjum tímum, Hreysti 
próteinsúkkulaði.

Freyjurís er eitt af elstu vörumerkjum 
fyrirtækisins.

Fyrir tíma vélvæðingarinnar voru 
handtökin mörg, þessar myndir eru 
teknar á 8.  áratugnum í vinnslusal 
Freyju.
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ævintýri HúSmÓðurinnar

Tína má, berjablá
Það fór svo sannarlega ekki framhjá 

húsmóðurinni að berjasprettan var 
léleg þetta árið á höfuðborgarsvæðinu.  
Hins vegar mátti nálgast betri uppskeru 
víða annars staðar á landinu.    Fregnir 
á vefmiðlum og vinirnir á fésbókinni 
sem búsettir voru fjær stór-Kópavogs-
svæðinu voru duglegir að hreykja sér 
af þeim góða skerfi af berjum sem 
þeir fengu í berjamó víða um land.  
Stundum fylgdi meira að segja með 
mynd af flennistórum og girnilegum 
bláberjum og auðvitað töldu allir upp 
hvað átti að gera við herlegheitin.  
Margir ætluðu sér að nota berin í 
,,búst‘‘, en sultugerð og bakstur voru 
einnig ofarlega í hugum vinanna.  
Oftast var þó minnst á að nota ætti 
bláberin út í skyrið og að sjálfsögðu 
fylgdi rjómi með.  Húsmóðirin fékk 
vatn í munninn við þessar upplýsingar 
og hugsaði sér gott til glóðarinnar.  Í 
berjamó ætlaði hún sér og fá sinn  skerf 
af uppskeru sumarsins.   

Leyndarmál  
berjatínslumannsins
Eins og allir voru yfirlýsingaglaðir 
þegar þeir sögðu frá berjaafrekum 
sínum, þá varð fátt um svör þegar 
húsmóðirin spurðist fyrir um hvar 
þessi ber væri að finna.  Vinnufé-
lagarnir sem höfðu farið víða um 
land í leit að berjum horfðu flóttalega 
í kringum sig og gerðu tilraunir til að 
breyta um umræðuefni og fésbók-
arvinirnir svöruðu ekki fyrirspurn-
inni.  Það virðist nefnilega vera lögmál 
að vernda sitt berjamóarsvæði með 
öllum ráðum og er það best geymda 
leyndarmálið hjá hverjum góðum 
berjatínslumanni.    

Húsmóðirin hefur frekar róm-
aða mynd í huga sér um berjamó 
frá bernskuárunum þegar arkað var 
snemma morguns af stað í fallega laut 
með heitt kakó á brúsa og heilu fjöllin 
af smurðum samlokum og heima-
steiktum kleinum.  Þessi mynd varð 
snarlega að víkja úr huga húsmóður-
innar því í þéttskipaðri dagskrá hennar 
var ekki hlaupið að því að gefa sér tíma 
í slíkan undirbúning.  

Fallegar bláberjabreiður
Síðdegi eitt í byrjun september-
mánaðar gafst þó tími til berjaleið-
angurs.  Húsmóðirin safnaði saman 
tómum ísboxum og tupperware-
skálum og hélt af stað ásamt afkvæm-
unum.  Leiðin lá í Heiðmörkina.  
Sannfærð um að fregnir um að engin 
ber væru þar að finna taldi húsmóð-
irin uppspuna frá rótum til að halda 
öðrum frá berjalandinu góða.   Á 
ágætis bílastæði var bílnum lagt og 
haldið af stað í leit að berjum.  Þetta 
var fallegur staður með góðri laut og 
nokkuð skjólsæll þar að auki.  Gallinn 
var bara sá að þar var engin berja-
lyng að finna.  Því var haldið áfram og 
þrengdist vegurinn smám saman auk 
þess sem gróðurinn þéttist.  

Þetta var fallegur haustdagur og 
sólin skein glatt.  Svo glatt að afkvæmin 
byrjuðu að kvarta yfir hita og þörf til 
að æla.  Húsmóðirin hóf leit sína að 
útskoti til að geta stoppað á þrönga 
veginum meðan miðstöðin barðist á 
kaldri stillingu.  Hún hafði heppnina 

með sér og lagði fararskjótnum í ágætis 
útskoti sem var á veginum.  Í þetta sinn 
blasti við þeim fallegar breiður af blá-
berjum.  Húsmóðirin hófst handa við 
berjatínsluna ásamt afkvæmunum sem 
hvert og eitt fékk sína dós í hendurnar.  
Berin skoppuðu fjörlega í dósirnar og 
húsmóðirin sá fyrir sér að þær yrðu 
fljótar að fyllast.  

Berjabláir munnar
Húsmóðirin fyllti dallinn sinn og bjó 
sig undir að sækja annan.  Henni var 
litið á hvað afkvæmin höfðu áorkað í 
tínslunni og varð undrandi þegar hún 
sá öll box tóm.  Hins vegar leyndi sér 
ekki hvert berin höfðu ratað í staðinn 
því berjabláir munnarnir blöstu við.  
Það var því ekki hægt að gera ráð fyrir 
góðum skerfi frá  afkvæmunum og 
ákvað því húsmóðirin að bretta upp 
ermar og tína því hraðar í dalla til að 
ná sem mestu.  

Þegar botnfylli var náð í dall tvö 
hófust hins vegar kvartanir um maga-
verk frá afkvæmunum.  Húsmóðirin 
hvatti þau til að harka af sér en einbeita 
sér að tínslunni í staðinn.  Það dugði 
því miður skammt því stuttu seinna tók 
eitt afkvæmið þá ákvörðun að skila af 
sér berjunum sem það hafði gætt sér á 
og auðvitað beint yfir berjalyngið þar 
sem húsmóðirin hafði stillt sér uppvið.  
Hin afkvæmin gerðu sig einnig líkleg til 
að skila berjunum og hefði það svo sem 
ekki komið mikið að sök ef eitt þeirra 
hefði ekki sagst þurfa að skila þeim út 
um óæðri endann á sér!   Nú voru góð 
ráð dýr því ekki var tilheyrandi pappír 
með í för til að verka herlegheitin.  Það 
var því ekki um annað að ræða en að 
yfirgefa berjalyngið sem var hvort sem 
er orðið útælt og halda heim á leið svo 
hægt væri að skila berjunum á hent-
ugri stað.  

Illilegir hestamenn
Þar sem vegurinn var þröngur þýddi 
ekkert að reyna að snúa við heldur 
keyra veginn til enda og vona að hann 
breikkaði á ný.  Ekki varð húsmóð-
urinni að ósk sinni heldur þrengdist 
vegurinn meira.  Hún mætti nokkrum 
hestamönnum á fákum sínum sem 
húsmóðurinni til mikillar furðu 
horfðu illilega á hana og tóku ekki 
undir vinalega kveðju hennar.  Það 
skýrðist þó stuttu síðar þegar hún kom 
að vegamótum og beinn og breiður 
vegur tók við.  Þetta var víst hesta-
stígur sem hún hafði keyrt eftir!  En 
jæja, heim skyldi haldið og keyrt á 
methraða þar sem afkvæminu var enn 
brátt í brók.  Það fer engum sögum um 
hvernig tókst til með þau skil á berj-
unum en húsmóðirin og afkvæmin 
gerðu rúmlega 300 grömmum af 
berjum húsmóðurinnar góð skil út á 
skyrið og rjómann um kvöldið.     

Húsmóðirin deilir ævintýrum 
hversdagsins með lesendum blaðsins

Nýbakað á nokkrum mínútum

Ómissandi með öllum mat

fotspor.is

Þennan kjúklingarétt er einfalt að 
elda og krefst ekki mikillar yfirlegu 
við pottana. Tilvalið að skella honum 
á pönnuna og meðan hann sýður 
er hægt að sinna einhverju öðru svo 
sem aðstoða við heimanám eða fara 
út með hundinn.  Hægt er að nota af-
ganga frá fyrri kjúklingamáltíðum í stað 
kjúklingabringna. Karríkjúklingur fellur 
oftast yngstu kynslóðinni vel í geð en 
þessi uppskrift er fyrir fjóra.

einfaldur kjúklinga-
réttur með karrí
500 gr kjúklingabringur eða annað 
kjúklingakjöt skorið í bita  
½ laukur í sneiðum

2 hvítlauksrif, smátt söxuð
2 msk ólívuolía
 2 msk karrý
1 dós kókosmjólk
1 dós tómatar- hakkaðir
tómatpúrra, lítil dós
3 msk sykur eða sætuefni (þarf 
mun minna magn en ef sykur er 
notaður) 
Salt og pipar eftir smekk

Kjúklingurinn er kryddaður með 
salti og pipar. Hitið olíuna og karrýið 
saman á pönnu. Steikið laukinn 
og hvítlaukinn í 2 mínútur. Bætið 
kjúklingnum á pönnuna og steikið 
í 6-8 mínútur. Bætið kókosmjólk, 
tómötum, tómatpúrru og sykri og 
sjóðið undir loki í 30-40 mínútur. 
Hræðið í  af og til.

Meðlæti með 
kjúklingaréttinum:
Soðin hrísgrjón, villihrísgrjón eru holl 
og næringarrík

Salat með spínati, papriku og nýjum 
tómötum, avocado í sneiðum passar 
vel með

Brauðbollur eða nýtt gróft brauð

Bon apetit

matur og lífSStíll

KjúKlingaréttur með 
Karrí og KóKosmjólK



LíTtU iNn í hádEgInU 
7 fJöLbReYtTiR hádEgIsTóNlEiKaR 
yFiR vEtUrInN.

Ég vEiT þú kEmUr
Kristinn Sigmunds, 
Björn Thoroddsen og Diddú.

TkTk 
Tónleikaveisla kennara 
tónlistarskóla Kópavogs.

ThE lAmB lIeS dOwN oN BrOaDwAy
Genesis hópurinn.

SöNgKoNuR sTríðSáRaNnA
Kristjana Skúladóttir ásamt 
hljómsveit flytur einstaka dagskrá 
með lögum og frásögnum 
frá  stríðsárunum.

Ljóð oG lEiKuR 

Vox feminae og Þóra Einarsdóttir 
flytja rómantísk ljóð, söng- og 
óperulög. Stjórnandi Margrét 
Jóhanna Pálmadóttir.

Af fInGrUm fRaM
JóN ÓlAfSsOn sPjAlLaR vIð gEsTi

Gestir Jóns í vetur verða 
Páll Óskar, Eiríkur Hauksson, 
Bjartmar Guðlaugsson, Gunnar 
Þórðarson, Stefán Hilmarsson 
og Björgvin Halldórsson. 

3 tónleikar í áskrift á 9.000 kr.

BeRgþóRuTóNlEiKaR 
RaGnHeIðAr GrönDaL
Ragnheiður flytur lög 
Bergþóru Árnadóttur.

VeRdI oG aFtUr vErDi
Sýning um líf og list Verdis í 
flutningi Óp hópsins í leikstjórn 
Sveins Einarssonar.

LöGiN úR tEiKnImYnDuNuM 
- fJöLsKyLdUtónLeIkAr
Valgerður Guðnadóttir, Þór 
Breiðfjörð og Felix Bergsson.

KvölDsTuNd mEð 
ÞóR BrEiðfJöRð
Fjölbreytt efnisskrá laga úr 
ýmsum áttum í flutningi eins 
okkar besta söngvara.

TöFrAhUrð – þReNnIr fJöLsKyLdU-
tónLeIkAr yFiR vEtUrInN
Þrennir tónleikar á aðeins 3.900 kr.

KlAsSíK í SaLnUm 
VeLdU 8 tónLeIkA aF 10 í áSkRiFt á 
aðeInS 13.200 kR. 

Frítt fyrir 12 ára og yngri í 
fylgd með fullorðnum. Stakir 
miðar 3.300 kr.

JóLaTóNlEiKaR 

Borgardætra

JóLaTóNlEiKaR 

með Gissuri Páli 

og Árna Heiðari.

JaZz- oG bLúShátíð 
KóPaVoGs /GíTaRvEiSlA
3. – 5. október

Bjössi Thor ásamt Tim Butler, Trevor 
Gordon Hall, Craig D‘Andrea ofl.

Kk oG ElLeN – 

Aðventutónleikar
EnSk oG sKoSk rómAnTíSk 
sönGlög
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
og Fransisco Javier Jáuregui.

- Hljómar velKyNnTu þér nánAr FjölBrEyTtA dAgSkRá sAlArInS 2013-2014 á sAlUrInN..iS

góðA sKeMmTuN í sAlNuM!
AfSlátTuR á vAlDa tónLeIkA í fOrSöLu tIl 15. sEpTeMbEr. 
MiðaSaLa í símA 5700 400 oG á sAlUrInN.iS



Innritun á
haustnámskeiðin

er hafin.

Skoðið heimasíðuna
www.myndlistaskoli.is

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 

Hreyfing eykur blóðflæði
Hvað gerir BEETELITE

örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.
Betra blóðflæði, 30% æðaútvíkkun,

30% meiri súrefnisupptaka, réttur blóðsykur, 
aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og 

úthald, hraðar bata eftir æfingar. 
Bættir árangur íþróttafólks allt að 20%

Örvar upptöku annara vítamína, fæðubótarefna.
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Hvað gerir VIAGRA - SILDENAFIL The release of nitric oxide molecules causes erection.

BEETELITE Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt
1 skot 30 mín. fyrir æfingar blandað í 
150 ml af vatni. Endist 6 tíma í líkamanum.
Bætt blóðflæði 30 mín. eftir inntöku.
Fæst í World Class, Sportlíf, 
apótekum og heilsubúðum 

                      Nitric Oxide
Nóbelsverðlaun 1998 - Sameind ársins 1992
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Spennandi leikár í Þjóðleikhúsinu:

Tíu barnasýningar og fjöldi  
íslenskra leikverka í vetur
Leiklistarunnendur flykkjast nú 

í leikhúsin til að tryggja sér 
áskrifarkort á sýningar vetrar-

ins. Síðustu ár hefur sala áskriftarkorta 
slegið öll met enda hagkvæmur kostur 
fyrir þá sem fara oft í leikhúsið.  Fyrsta 
frumsýning vetrarins verður á morgun, 
laugardaginn 14. september á verkinu 
Maður að mínu skapi. 

Hjá Þjóðleikhúsinu fór sala áskrift-
arkorta mjög vel af stað. Anna Bergljót  
Thorarensen, markaðs- og kynningar-
fulltrúi Þjóðleikhússins, segir að það sé 
ánægjulegt að sjá hvað íslensku sýn-
ingarnar veki mikinn áhuga hjá fólki. 
Fyrsta frumsýning vetrarins verður á 
morgun, laugardaginn 14. september á 
verkinu Maður að mínu skapi.

Fjórar frumsýningar-  
fjögur ný íslensk verk
Mikil áhersla er lögð á íslensk leikverk í 
Þjóðleikhúsinu í vetur. Fyrstu frumsýn-
ingar leikársins á öllum sviðum, á Stóra 
sviðinu, í Kassanum, í Kúlunnni og á 
Brúðuloftinu verða frumflutningur á 
nýjum íslenskum verkum.

Fyrsta sýning leikársins er á leikriti 
ársins 2013, Englum alheimsins sem 
sló í gegn á síðasta leikári. Sýningin 
hlaut einróma lof gagnrýnenda, níu 
tilnefningar til Grímuverðlaunanna og 
þrjár Grímur. Atli Rafn Sigurðarson 
sýnir þar snilldarleik í hlutverki Páls, 
aðalpersónu verksins. 

Fyrsta frumsýning á Stóra sviðinu 
er nýtt verk Braga Ólafssonar; Maður 
að mínu skapi. Aðalhlutverkið er í 
höndum Eggerts Þorvaldssonar. Verk-
inu er lýst sem meinfyndnu verki um 
uppblásna oflátunga, liðtæka læri-
sveina, hatursfulla undirmálsmenn og 
sakleysingja sem eru ekki allir þar sem 
þeir eru séðir. 

Fyrsta frumsýningin í Kassanum 
er Harmsaga eftir Mikael Torfason, 
en þetta er frumraun Mikaels í Þjóð-
leikhúsinu. Verkið er tragísk ástarsaga; 
sótt beint í íslenskan samtíma um ung 
hjón sem rata í öngstræti í hjónabandi 
sínu. Tónlistarmaðurinn John Grant 
semur tónlist fyrir verkið og er það í 
fyrsta sinn sem hann gerir slíkt.  Leik-
arar eru þau Elma Stefanía Ágústsdóttir 
og Snorri Engilbertsson

Í Kúlunni verður nýtt íslenskt 
barnaleikrit Hættuför í Huliðsdal 
eftir Sölku Guðmundsdóttur frum-
sýnt í byrjun september í samstarfi við 
leikhópinn Soðið svið, en Salka er svo 
sannalega ein af vonarstjörnunum í 
íslenskri leikritun.Brúðuheimar,sem 
áður voru í Borgarnesi, hafa fengið 
fast aðsetur í Þjóðleikhúsinu Reglu-
legar brúðusýningar bætast við fjöl-
breytta flóru barnasýninga þegar Bernd 
Ogrodnik frumsýnir nýja sýningu, 
Aladdín, á Brúðuloftinu.

Gamlir kunningjar  
snúa aftur
Á Stóra sviðinu frumsýnir Þjóðleik-
húsið í október leikritið Óvita eftir 
Guðrúnu Helgadóttur, en verkið var 
sérstaklega samið fyrir Þjóðleikhúsið 
á sínum tíma.  Þetta er í þriðja sinn 

sem verkið er tekið til sýninga í Þjóð-
leikhúsinu og nú með nýrri tónlist og 
söngtextum eftir hljómsveitarmeðlim-
ina í Moses Hightower.  Leikstjóri er 
Gunnar Helgason og fjölmargir lands-
þekkir leikarar stíga á svið.

Tvö eldri íslensk verk verða sviðsett 
á leikárinu. Fyrra verkið, Sveinsstykki 
Þorvaldar Þorsteinssonar verður á 
Stóra sviðinu í nóvember, en Þor-
valdur skrifaði þennan einleik sér-
staklega fyrir Arnar Jónsson í tilefni 
af sextugsafmæli hans fyrir um tíu 
árum. Sýningin er samstarfsverkefni 
við Hið lifandi leikhús, sviðsett til 
að heiðra minningu Þorvaldar, sem 
lést langt fyrir aldur fram á árinu, 
en einnig til að fagna sjötugsafmæli 
Arnars Jónssonar.  

Í Kassanum verður verkið Lúkas 
eftir Guðmund Steinsson sviðsett 
í samstarfi við leikhópinn Aldrei 
óstelandi, en Guðmundur var eitt 
fremsta leikskáld síðustu aldar og flest 
verka hans voru frumflutt í Þjóðleik-
húsinu.

Söngleikur  
og Arthur Miller
Eftir áramót verður söngleikurinn 
SPAMALOT úr smiðju Monthy Python 
á fjölunum, þar sem riddarar ríða 
ímynduðum hestum í leit að ímynd-
uðum konungsríkjum og frjálslega er 
farið með hetjuímyndir og valdabrölt, 
eða vinsældarbrölt  á öllum tímum.  

Leikendur eru meðal annara þau 
Örn Árnason, Selma Björnsdóttir,  Jó-
hannes Haukur Jóhannesson,  Maríus 
Sverrisson,  Ævar Þór Benediktsson og 
Eggert Þorleifsson.

Um miðjan apríl frumsýnir leikhúsið 
síðan eitt magnaðasta verk bandarískra 
leikhúsbókmennta; The Crucible sem 
hefur í nýrri þýðingu hlotið nafnið 
Eldraunin. Aðalleikarar eru þau Ingvar 
E. Sigurðsson og  Margrét Vilhjálms-
dóttir, Þetta er tímalaust meistaraverk 
og að margra mati best skrifaða leikrit 
síðustu aldar enda skrifað af Arthur 
Miller, eins helsta leikskáldi Bandaríkj-
anna. Verkið var áður sýnt í Þjóðleik-
húsinu árin 1955 og 1985 og þá undir 
heitinu Í deiglunni. 

Glænýtt gamanleikrit
Í Kassanum verður Pollock?, glæ-
nýtt þrælfyndið verk sem sýnt hefur 
verið við miklar vinsældir víðs vegar 
um Bandaríkin. Verkið er byggt á 
sannsögulegum atburðum og fjallar 
um konu sem kaupir forljótt málverk 
á skransölu til að gera vinkonu sinni 
grikk, en fær vísbendingu um að hér 
gæti hún hafa dottið í lukkupottinn og 
þetta sé að öllum líkindum listaverka-
fundur aldarinnar! 

Leikendur eru  þau Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir og Pálmi Gestsson. Þýðandi 
verksins er Mikael Torfason.
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Hjartabrauð
Þitt hjartans mál...í hvert mál...

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a



ALLT TIL SUNDIÐKUNAR

Bæjarlind 1-3  •  201 Kópavogur

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

14 13.  september 2013

Sögufélag kÓpavogS    „ekkert er einSkiS virði“ - molar úr Sögu kÓpavogS

Hvað veiStu um bæinn þinn?
Hann var haldinn 28. júlí 1662 . Þar samþykktu  fulltrúar  
Íslendinga konung sem erfðakonung og einveldiskonung Íslands.Svar:

Lista- og menningarráð gerir langtímasamninga:

Gera listamönnunum  
kleift að undirbúa  
viðburðina fram í tímann
Lista- og menningarráð Kópavogs 

hefur gert þriggja ára samn-
inga við listamennina Björn 

Thoroddsen gítarleikara og Pamelu 
De Sensi. Lista- og menningarsjóður 
styrkir þar með menningarviðburði 
sem þau hafa haft frumkvæði að, um 
samtals 3 milljónir króna á ári. Björn 
fær styrk til að halda jazz- og blúshá-
tíð í Salnum í Kópavogi og Pamela til 

að halda Ormadaga, menningarhátíð 
barna, í samstarfi við menningar- og 
safnahús á Borgarholtinu.

Karen E. Halldórsdóttir, formaður 
lista- og menningarráðs, segir að með 
þessu sé verið að gera listamönnunum 
kleift að undirbúa þessa viðburði betur 
fram í tímann. Jazz- og blúshátíð Kópa-
vogs og Ormadagarnir hafa notið mik-
illa vinsælda undanfarin ár.

Grindhvalir (Marsvín) 
rekin á land í Fossvogi
Þann 2. október árið 1934 

urðu menn á Álftanesi varir 
við  mikinn bægslagang stutt 

undan landi við Skansinn og áttuðu 
sig fljótt á að hér var á ferðinni stór 
hjörð marsvína. Það mun hafa verið 
Erlendur Björnsson á Breiðabólsstað 
sem fyrstur varð var við hvalina og fékk 
hann menn með báta í lið með sér til  
að reyna að reka þá á land á Álftanesi. 
Það gekk ekki, svo þeir ráku hjörðina 
sem samanstóð af um 70 dýrum, inn 
Skerjafjörðinn en þá voru fleiri bátar 

komnir til aðstoðar bæði frá Hafnar-
firði og Reykjavík. 

Vel gekk að eiga við dýrin eftir að 
komið var innfyrir skerjagarðinn þá 
voru þau rekin innst inn í Fossvog og 
beðið eftir að fjaraði undan þeim, þá 
voru þau dregin á land og drepin hvert 
af öðru með stórri sveðju sem rekin var 
kaf undir bægslin. Mikill mannfjöldi 
kom til að fylgjast með atganginum. 
Í Morgunblaðinu frá 3. október 1934  
er sagt að fólk hafi komið í hundraða 
tali á tugum bifreiða og þótti sumum 

nóg um enda gengu blóðgusurnar yfir 
fólkið þegar helsærð dýrin börðust um 
í fjöruborðinu. 

Þá segir líka í blaðinu að ungir 
drengir hafi setið á dauðum dýrum 
og stungið höndunum í banasárið til 
að verða eins blóðugir og hægt var þá 
sást að þeir höfðu verið menn með 
mönnum.
 Samantekt: Þórður St. Guðmundsson 

Heimildir: Stuðst er við frásagnir  
í Morgunblaðinu og Vísi frá  

3. október 1934

Tónleikaveturinn hafinn í Salnum

Fyrstu tónleikar vetrarins í Salnum  
fara fram í kvöld, föstudag

Þór Breiðfjörð endurtekur leikinn 
frá því í vor með tónleikum sem 
eiga sér engan samanburð. Þar 

er fjölbreytt efnisskrá laga úr ýmsum 
áttum í flutningi eins okkar besta 
söngvara en Þór var kjörinn söngvari 
ársins á Grímunni 2012 . 

pamela De sensi, Karen e. Halldórsdóttir og björn thoroddsen. Fyrir aftan 
eru: Helga reinhardsdóttir, Una björg einarsdóttir og sveinn sigurðsson

auglýsingasíminn er 
578 1190
netfang: 

auglysingar@fotspor.is
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