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Nýr framhaldsskóli í Kópavogi: 

Þröng fjárhagsstaða ríkisins segir ráðherra
„Fjárhagsstaða ríkisins er mjög þröng, 

en það útilokar ekki að hlustað sé 
á góðar hugmyndir,“ segir Illugi 

Gunnarsson, mennta- og menningar-

málaráðherra, um nýjan framhaldsskóla 
í Kópavogi. 

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, lýsti 
hugmynd um nýjan skóla í ræðu á 40 ára 

afmæli MK. Bæjarfulltrúi Samfylkingar-
innar fagnar þessu en segir að hafa verði 
hraðar hendur og þrýsta á ráðherra. Sjá 
bls. 2 og 4.

Hátt í tvö þúsund Kópavogsbúar eru á framhaldsskólaaldri. menntaskólinn í Kópavogi er sagður vera sprunginn og bæjaryfirvöld 
vilja stofna nýjan framhaldsskóla.
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Kópavogsbær dæmdur til að greiða 
skaðabætur vegna Vatnsendalands
Héraðsdómur Reykjaness 

hefur dæmt Kópavogsbæ til 
að greiða tveimur hópum 

fyrrverandi lóðahafa í Vatnsenda-

landi samtals 15 milljónir króna í 
skaðabætur.  

Lóðahafarnir eru erfingjar fólks sem 
árið 1960 gerði 99 ára leigusamninga 

við Sigurð Hjaltested. Kópavogsbær tók 
lóðirnar, ásamt öðru landi, eignarnámi 
árið 1992 og yfirtók leigusamninga 
en þeim var ekki sagt upp fyrr en árið 
2011. Kópavogsbær hefur skipulagt 
mikla íbúðabyggð, en fólkið taldi að 
leiguréttindi sín hefðu verið skert. 
Samkvæmt upplýsingum bæjarblaðsins 
Kópavogs íhugar Kópavogsbær að 
áfrýja málinu til Hæstaréttar. 

Ætla má að skattgreiðslur þrjátíu 
bæjarbúa í heilt ár þurfi til að standa 
straum af skaðabótunum, miðað við 
tölur úr fjárhagsáætlun bæjarins fyrir 
þetta ár. Eftir því sem næst verður 
komist hafa fjölmörg mál af þessu 
tagi ýmist komið til kasta dómstóla 
eða matsnefndar eignarnámsbóta.

Leikskólabörn stýrðu 
athöfninni sjálf
Leikskólinn Álfaheiði hlýtur jafn-

réttisviðurkenningu Kópavogs í 
ár. Elstu börnin á leikskólanum 

stýrðu sjálf athöfninni, þegar viður-
kenningin var afhent. 

„Viðurkenningin hefur mikið gildi 
fyrir okkur og eflir okkur til dáða að 
halda áfram á sömu braut,“ segir El-
ísabet Eyjólfsdóttir, leikskólastjóri á 
Álfaheiði, en skólanum var á dögunum 
veitt jafnréttisviðurkenning bæjar-
ins í ár.  Fram kemur í rökstuðningi 
jafnréttis- og mannréttindaráðs að 
starfsmenn leikskólans hafi undan-
farinn áratug unnið í anda alþjóðlegs 
námsefnis sem heitir Lífsmennt, en 
það hefur barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna að leiðarljósi og byggir á 12 
jákvæðum gildum. Starfið sé til fyr-
irmyndar. 

„Unnið er með nokkrar greinar sátt-
málans í leik og starfi með börnunum 
m. a. rétt barna til að eiga fjölskyldu, 
nafn og heimili. Leikskólinn styrkir 
framfærslu drengs, Lucasar, sem býr 
í SOS barnaþorpi í Argentínu og taka 
börnin fullan þátt í því. m. a. kaupa 
þau afmælis - og jólagjöf og baka 
fyrir afmælið hans,“ segir Elísabet 
um starfið. „Þau læra líka um rétt 
Lucasar til að eiga heimili þó svo að 
hann búi ekki á hefðbundnu heimili 
eins og þau. Þannig ræktum við með 
börnunum samkennd og kærleika. 
“ Elísabet bætir því við að mikið sé 
lagt upp úr forvörnum, fræðslu og 
viðbrögðum við hvers konar ofbeldi 
gegn börnum, hvort heldur andlegu, 
kynferðislegu eða öðru líkamlegu of-
beldi. Leikskólinn hafi meðal annars 
sett sér verklagsreglur í þessum efnum. 

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, 

afhenti jafnréttisviðurkenninguna við 
athöfn í leikskólanum á þriðjudag fyrir 
viku. Elísabet segir að starfsmenn séu 
mjög ánægðir með viðurkenninguna. 
Viðurkenningin geri að verkum að 
leikskólinn yrði einnig fyrirmynd 
annarra skóla í þágu jafnréttis og 
mannréttinda. 

-En hvað hvað finnst 
krökkunum? 
Elísabet segir að eldri börnin á leik-
skólanum hafi verið mjög spennt. 
„Þau stjórnuðu sjálfri athöfninni 
og tóku á móti viðurkenningunni 
og blómvendinum sem þeim fannst 
mjög fallegur. Þegar þau voru spurð 
hvernig það væri nú að hafa fengið 
þessa viðurkenningu þá komu þessi 
svör: „Það var gaman, mjög gaman, 
skemmtilegt, fræðandi, ég var glöð, 
ég var mjög spenntur. “ Yngri börnin 
létu sér hins vegar fátt finnast, segir 
Elísabet. 

Leikskólinn hlaut einnig styrk frá 
Jafnréttis - og mannréttindaráði Kópa-
vogs til þess að halda áfram þróun 
námsefnisins sem byggir á barnasátt-
málanum. 

Auk leikskólans Álfaheiði hlaut 
knattspyrnudeild Breiðabliks einnig 
jafnréttisverðlaunin í ár.

mikið úval af flottum 
yfirhöfnum  

fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
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Þarf að þrýsta á ráðherrann 
um nýjan framhaldsskóla
Bæjarfulltrúi segir að þrýsta þurfi 

á menntamálaráðherra um fjár-
magn til nýs framhaldsskóla. 

Ráðherra segir þröngt í búi hjá ríkinu. 
„Það þarf að þrýsta á nýjan mennta-

málaráðherra um að taka ákvörðun 
um nýjan menntaskóla og að hraða 
öllu þessu ferli sem kostur er,“ segir 
Pétur Ólafsson, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar. Ármann Kr. Ólafsson, bæj-
arstjóri, ræddi hugmyndir um nýjan 
framhaldsskóla í bænum í ræðu á 
40 ára afmælishátíð Menntaskólans í 
Kópavogi. 

Þröngt í búi hjá ríkinu
Illugi Gunnarsson, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, segir í samtali við 
Kópavog að of snemmt sé tjá sig um 
málið efnislega, en hann hafi hlustað 
á bæjarstjórann. „Ég tók eftir því hvað 
hann sagði og skoða allar tillögur“. Góð 
reynsla sé af framhaldsskóla í Kópavogi 
eins og matvæladeildin beri vitni um. 
Hins vegar sé ekki hægt að líta framhjá 
því að fjárhagsstaða ríkisins sé „mjög 
þröng“. 

Áhersla á íþróttir  
og heilsu
Ármann sagði í ræðu sinni að kom-
inn væri tími á að reisa nýjan fram-
haldsskóla. Menntaskólinn í Kópavogi 
væri sprunginn. Nýr framhaldsskóli 
gæti risið í efri byggðum Kópavogs. 
Hann gæti, auk Kópavogs, þjónað 
hluta Garðabæjar og Reykjavíkur. 
Leggja ætti sérstaka áherslu á íþróttir 
og heilsueflingu. „Þarna er m. a. 
stærsta knattspyrnuhús landsins, 
stærsta fimleikahúsið og íþróttahús í 
tvöfaldri stærð, auk þess sem til staðar 

er húsnæði sem hægt er að nýta sem 
kennslustofur. Þá er golfvöllur þarna 
sem og reiðhöll og sundlaug. Mennta-
skóli með þessar áherslur myndi því 
henta mjög vel á þessu svæði. Ég held 
að ekki sé hægt að finna betri staðsetn-
ingu en þessa ef menn vilja koma á fót 
nýjum framhaldsskóla, eða útibúi frá 
MK með áherslu á íþróttir og heilsu,“ 
segir Ármann í samtali við bæjarblaðið 
Kópavog. „Það er nauðsynlegt að einn 
skóli með þessa sérhæfingu sé á höf-
uðborgarsvæðinu. “

Vill þrýsta á ráðherra
Pétur Ólafsson, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, segist í aðsendri grein hér í 
blaðinu gleðjast yfir orðum bæjarstjór-
ans og hann taki undir að mikil þörf 
sé á nýjum skóla. Stórir árgangar séu 
framundan, sem þurfi framhaldsskóla-
pláss. Það liggi á ákvörðunum. 

Í tíð fyrri meirihluta hafi verið lögð 
„táknræn upphæð“ í þriggja ára fram-
kvæmdaáætlun bæjarins vegna nýs 
framhaldsskóla. „Bæjarstjóri þarf líka 

að athuga að frá því að hugmyndir um 
menntaskóla fæðast og þar til kennsla 
hefst í skólanum getur verið afar 
langur tími. Þess vegna þarf að útbúa 
aðgerðaráætlun með hliðsjón af þeim 
fjármunum sem voru teknir til hliðar 
af fyrrverandi meirihluta í bænum til 
stofnsetningar nýs framhaldsskóla. Það 
þarf að þrýsta á nýjan menntamálaráð-
herra um að taka ákvörðun um nýjan 
menntaskóla og að hraða öllu þessu 
ferli sem kostur er. “ 

Fleiri sveitarfélög vilja 
framhaldsskóla
Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi 
mennta- og menningarmálaráðherra 
og formaður Vinstri grænna, segir 
að sér hafi verið kynntar hugmyndir 
um nýjan framhaldsskóla í Kópavogi í 
sinni ráðherratíð. Sér hafi einnig verið 
kynntar hugmyndir fleiri sveitarfélaga 
í þessum efnum, eins og Hafnarfjarðar. 
Þá hafi verið ákveðið að greina þörf 
fyrir nýja framhaldsskóla á höfuð-
borgarsvæðinu sem heild.

Fjórföldun farþega með 
„Tómstundabílnum“
Farþegum á leið 28 hjá Stætó 

hefur fjölgað um hátt í 400 
prósent, frá því að akstur 

hófst á leiðinni árið 2006. Leiðin er 
kölluð „Tómstundabíllinn“ þar sem 
hann fer hjá flestum stöðum þar sem 
tómstundir eru í boði fyrir börn og 
unglinga í Kópavogi, auk grunnskól-
anna. Vagninn fer frá Hamraborg, 
um Lindir, í Salahverfi, Vatnsenda 
og endar í Mjódd. 

Kolbeinn Proppé, upplýsingafull-
trúi Stætó bs. , segir að farþegum hafi 
stöðugt fjölgað á þessari leið frá því 
að aksturinn hófst, og haldið áfram 
að fjölga eftir hrun, þrátt fyrir að þá 

hafi farþegum fækkað á öllum öðrum 
leiðum hjá Strætó. „Alls fóru 10.275 
farþegar þessa leið í október fyrsta 
árið sem hún var keyrð, en í sama 
mánuði árið 2007 voru þeir orðnir 
17.789. Farþegarnir voru hins vegar 
orðnir 38.395 í október 2012. “ – sjá 
bls. 12

Katrín JakobsdóttirIllugi Gunnarsson

Bæjarblaðið KÓPAVOGUR
kemur næst út

11. október
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Kópavogur er næst fjölmennasta sveitarfélag landsins á eftir höfuð-
borginni. Menntaskólinn í Kópavogi, sem um liðna helgi fagnaði 40 
ára afmæli sínu, er sprunginn, og bæjaryfirvöld sækjast eftir því að 

nýr framhaldsskóli verði settur á stofn í bænum. 
Flest ungmenni fara í framhaldsskóla að loknum grunnskóla. Um 1400 nem-
endur stunda nú nám við MK, flestir á bóknámsbraut til stúdentsprófs, um 
850 nemendur. Fjölmargir sem búa utan Kópavogs sækja þar einnig nám, en 
sérhæfing skólans hefur skapað honum vinsældir.
Það eru um og yfir 400 piltar og stúlkur í hverjum árgangi í Kópavogi nú um 
stundir, upp undir 1700 ungmenni á framhaldsskólaaldri hverju sinni. Það 
blasir við að fjölmörg ungmenni munu þurfa að stunda framhaldsskólanám 
annars staðar en í Kópavogi. Þess utan þá stendur hugur margra til þess að 
sækja sér framhaldsskólamenntun utan við bæinn, hvað sem líður framboði 
á menntun innan bæjarmarkanna.
Hugmyndir um nýjan framhaldsskóla í bænum eru samt sem áður allrar 
athygli verðar. Einnig sú hugmynd sem Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, 
hefur sett fram, að áhersla nýs skóla verði á íþróttir og heilsu, enda séu góð 
íþróttamannvirki þegar fyrir hendi í bæjarfélaginu og enginn annar skóli á 
höfuðborgarsvæðinu bjóði upp á slíka sérhæfingu.
En þótt mannvirki séu að einhverju leyti fyrir hendi, þá þarf mannafla og fé. 
Uppbygging og rekstur skóla kostar mikla peninga og hér á landi hefur verið 
almenn sátt um að við stöndum saman að menntun og kostnaði við hana. 
Framhaldsskólarnir eru á forræði ríkisins. Mennta- og menningarmálaráð-
herra ítrekar hér í blaðinu það sem oft hefur komið fram undanfarin misseri: 
Staðan hjá ríkinu er þröng. Einhver gæti túlkað það sem „nei“. Þar fyrir utan 
hafa stjórnvöld boðað niðurskurð, svo spyrja má hvert sé svigrúmið til að 
setja nýjan framhaldsskóla á fót, þrátt fyrir eindreginn vilja bæjaryfirvalda 
í Kópavogi. 
Þá eru þau fleiri sveitarfélögin sem sækjast eftir því að fá nýja framhalds-
skóla. Fram kemur hér í blaðinu að Hafnfirðingar róa á sömu mið gagnvart 
menntamálayfirvöldum og að þörf fyrir nýjan framhaldsskóla verði líklega 
skoðuð út frá höfuðborgarsvæðinu í heild sinni.
Þetta gefur í bili ekki mikið tilefni til bjartsýni, en það verður forvitnilegt að 
fylgjast með framvindu þessara mála. Víst má telja að bæjaryfirvöld í Kópavogi 
muni sækja þetta fast, ef marka má yfirlýsingar kjörinna fulltrúa, hvað sem 
líður öðrum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu í heild. 

Ingimar Karl Helgason

Vonin um nýjan  
framhaldsskóla

Leiðari Fleiri menntaskóla í Kópavog
Ég gladdist þegar bæjarstjóri 

Ármann Kr. Ólafsson sagði í 
ræðu sinni í tilefni af 40 ára 

afmæli Menntaskólans í Kópavogi 
að nýr menntaskóli ætti að rísa í efri 
byggðum Kópavogs. Í tíð meirihlutans 
frá 2010-2012 var lögð táknræn upp-
hæð í þriggja ára framkvæmdaáætlun 
bæjarins til nýs menntaskóla og í 
meirihlutasamningi var kveðið á um 
að vinna skyldi í málinu. Úttroðnir 
menntaskólar eru ekki boðlegir 
fyrir hvorki nemendur né starfsfólk 
skólanna og mikil þörf er á nýjum 
menntaskóla. Sé horft á kort af höf-
uðborgarsvæðinu er morgunljóst að 
staðsetning fyrir nýjan menntaskóla 
er í Kópavogi. Þar er líka mikið af 
húsnæði sem er ekki í notkun. 

Fjölbraut í bókasafni 
Margir hafa þó bent á að húsnæði 
menntaskóla sé afar sérhæft og erfitt 
að skipuleggja þær byggingar sem 
standa auðar innanhúss. Í raun er það 

bara spurning um hugarfar enda var 
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ lengi vel 
í afar litlu húsnæði við Lyngás þar sem 
fyrir var bókasafn bæjarsins. Meira 
að segja voru uppi hugmyndir um 
að nemendur á verknámsbrautum 
myndu sjá um að smíða húsgögnin í 
skólann sjálf. Þótt slíkt kæmi varla til 
greina í dag er gott að hafa þessa hluti 
í huga vegna þess að það þarf ekki 
alltaf að tjalda öllu til. Oft er betra að 

halda yfirbyggingu í lágmarki og leyfa 
skólanum að vaxa og dafna áður en 
stórframkvæmdir hefjast. 

Löng tímalína
Bæjarstjóri þarf líka að athuga að 
frá því að hugmyndir um mennta-
skóla fæðast og þar til kennsla hefst 
í skólanum getur verið afar langur 
tími. Þess vegna þarf að útbúa að-
gerðaráætlun með hliðsjón af þeim 
fjármunum sem voru teknir til hliðar 
af fyrrverandi meirihluta í bænum til 
stofnsetningar nýs framhaldsskóla. 
Það þarf að þrýsta á nýjan mennta-
málaráðherra um að taka ákvörðun 
um nýjan menntaskóla og að hraða 
öllu þessu ferli sem kostur er. Stúd-
entsprófið er orðið svo almennt að 
langflest ungmenni ljúka því áður en 
þau taka ákvörðun um framhaldið. 
Framundan eru gríðarlega stórir 
árgangar sem þurfa pláss í mennta-
skólum á höfuðborgarsvæðinu. Eftir 
hverju er verið að bíða? 

Gítarhátíð í Salnum
Dagana 3. – 5. október verður 

blásið til Jazz- og blúshátíðar 
í Salnum þar sem gítarinn 

verður í aðalhlutverki. Hátíðin er 
samsuða af Gítarveislu Bjössa Thor, 
sem gengið hefur fyrir fullum Sal 
undanfarin ár, og Jazz- og blúshátíðar 
Kópavogs. Á hátíðinni í ár koma fram 
gítarleikarar frá Kanada, Bandaríkj-
unum og Englandi að ógleymdum 
Birni Thoroddsen. 

Upphafsmaður beggja viðburða er 
gítarleikarinn Björn Thoroddsen sem 
sér um listræna stjórn hátíðarinnar auk 
þess að sinna hlutverki veislustjóra. 

Fyrirmyndin að gítarveislunni er 
fengin að utan en hefur á þeim átta 
árum sem hún hefur verið haldin hér 
á landi markað sér sérstöðu í brans-
anum fyrir léttleika og skemmtana-
gildi. Er nú svo komið að Bjössi er 
eftirsóttur veislustjóri í gítarveislum 
í Bandaríkjunum og Evrópu og bók-

aður langt fram í tímann sem slíkur. 
Það mætti því segja að gítarhátíðin 
hans sé orðin vinsæl útflutningsvara. 

Gítarveislan í ár er samtvinnuð 
Jazz- og blúshátið Kópavogs og er 
þetta fyrsta skrefið í löngu ferli við 
að marka hátíðinni sérstöðu og gera 
hana að alþjóðlegri hátíð þar sem gít-
arinn er í fyrirrúmi. Tónlistargestum 

er boðið í ferðalag um undur gítar-
leiksins á þrennum tónleikum frá 
fimmtudegi til laugardags. Hátíðin 
hefst á föstudaginn 3. október með 
útgáfutónleikum Björns þar sem hann 
stendur einn og óstuddur með gítar-
inn á sviðinu og flytur bítlalög á sinn 
magnaða hátt. Kvöldið eftir brestur á 
með gítarveislu þar sem kassagítarinn 
er í aðalhlutverki en auk veislustjórans 
Bjössa koma fram kanadíski blúsgítar-
leikarinn Tim Butler, hinn bandaríski 
Trevor Gordon Hall sem lætur gítar-
inn hljóma eins og heila hljómsveit 
og hinn fingrafimi Craig D‘Andrea. 

Hátíðinni lýkur á laugardagskvöldið 
þegar blústríó Tims Butler flytur 
standara eftir Johnny Winther, Jimi 
Hendrix og fleiri blúskónga. Þegar líða 
tekur á kvöldið munu blúsarar sem 
allir tengjast Kópavogi stíga á svið. 
Má þá meðal annara nefna Tryggva 
Hubner, Kristján Hreinsson. Óskar 
Björn Bjarnason, Dag Sigurðsson, 
Björgvin Birkir Björgvinsson og  
Rannveigu Ásgeirsdóttur.

Höfundur er
Pétur Ólafsson, bæjarfulltrúi 

Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Höfundur er
Aino Freyja Järvelä,  

forstöðumaður Salarins.

Engin rannsókn á áreitismáli
Lögreglan á höfuðborgarsvæð-

inu hefur fengið tilkynningu 
um að karlmaður á þrítugs-

aldri hefði áreitt átta ára gamla telpu í 
strætisvagni í Kópavogi í síðustu viku. 
Rannsókn á málinu er hins vegar ekki 
hafin og hefur kynferðisbrotadeild 
lögreglunnar ekki fengið málið inn á 

borð til sín, samkvæmt upplýsingum 
frá lögreglu. 

Vísir.is greindi frá því að maðurinn 
hefði áreitt telpuna í vagninum og meðal 
annars beðið hana að fara heim með sér. 
Kona um tvítugt hefði komið telpunni til 
aðstoðar. Hún hefði farið með telpuna 
út úr vagninum en maðurinn veitt þeim 

eftirför, en síðan haft sig á brott. Telpan 
brotnaði niður í kjölfarið og hágrét, sagði 
í frásögn Vísis. 

Konan fylgdi telpunni á áfanga-
stað og setti sig síðan í samband við 
foreldra hennar og tilkynnti lögreglu 
um málið. Það hafa foreldrarnir ekki 
gert segir lögreglan við bæjarblaðið 
Kópavog og því skorti upplýsingar til 
að halda málinu áfram. 

Áberandi lægri laun 
kvenkyns stjórnenda
Kvenkyns stjórnendur í yfir-

stjórn Kópavogsbæjar eru með 
hátt í fimmtungi lægri laun en 

karlkyns stjórnendur. Þetta kom fram á 
fundi bæjarstjórnar Kópavogs á þriðju-
dag, en unnið er að launakönnun hjá 
starfsmönnum bæjarins. Í yfirliti sem 
kynnt var á bæjarstjórnarfundinum 
kemur jafnframt fram að 15 af 24 yf-
irmönnum í stjórnsýslu bæjarins eru 

karlkyns. Fjórir sviðsstjórar eru með 
upp undir 1,1 milljón króna í mánað-
arlaun. Þrír þeirra eru karlar. Átta yf-
irmenn eru með meira en 900 þúsund 
krónur á mánuði. Ein kona er í þeim 
hópi. Launaupphæðirnar koma til af 
greiðslum fyrir yfirvinnu og eru mis-
munandi eftir starfsmönnum.  Slíkar 
greiðslur til kvenkyns stjórnenda eru 
þó áberandi lægri. 

fotspor.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem dr. Gunni, 
á rætur sínar í Kópavogi. Dr. Gunni er með þekktari tón-
listarmönnum landsins. Hann hefur einnig starfað lengi 

við fjölmiðla, og hefur meðal annars stýrt hinum vinsæla sjón-
varpsþætti Poppunkti, ásamt Felix Bergssyni, um árabil. Hann 
hefur einnig skrifað mikið um tónlist í gegnum tíðina.

Dr. Gunni er 48 ára, sonur Önnur Þorbjargar Víglundsdóttur 
frá Snæfellsnesi og Hjálmars Alexanders Stefánssonar úr Skaga-
firði. Hann bjó við Álfhólsveg frá fæðingu og langt fram á full-
orðinsár. Hann nam við Barnaskóla Kópavogs, Víhólsaskóla, MK 
og stundaði síðan „handónýtt prentsmíðanám í Iðnskólanum“. 
Hann steig sín fyrstu skref á vinnumarkaði í unglingavinnunni í 
Kópavogi og starfaði síðar í Dósagerðinni í bænum í eina viku. 
Það var árið 1982. Kona hans er Bjarnveig Magnúsdóttir, þroska-
þjálfi og eiga þau tvö börn: Dagbjart Óla, 10 ára, og Elísabetu 
Láru sem er 6 ára. Dr. Gunni er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Hvar býrðu nú?
Á Dunhaganum.

Saknarðu bæjarins?
Get ekki sagt ég sakni bæjarins en ég 
sakna æskuheimilisins. Alltaf gaman 
að koma „heim“ í Kópavoginn samt og 
ræturnar eru í Austurbænum!

Hefurðu búið erlendis?
Bara í sirka hálft ár í Lyon, Frakklandi 
1986-87.

Hver er stærsti sigur þinn?
Ég kem nú ekki auga á neina sérstaka 
sigra. Maður reynir bara að halda 
sönsum og borga skattinn.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Almennt að láta mér ekki leiðast.

Hver er þinn helsti kostur?

Er það ekki hvað ég er viðkunnalegur 
gaur?

En galli?
Stekk stundum óþarflega mikið upp 
á nef mér.

Ertu liðtækur í eldhúsinu?
Svona la la.

Áttu gæludýr?
Nei.

Hvernig bíl áttu?
Síbilandi Passat frá helvíti.

Hver er draumabíllinn?
Ford Mustang.
Ferðastu mikið?

Eins mikið og ég get. Það er nauðsyn-
legt til að missa ekki vitið.
Hver er fallegasti staðurinn á Ís-
landi?
Er það ekki Hamraborg, Kópavogi?
Uppáhaldsmatur?
Allt á Roadhouse.
Uppáhaldsdrykkur?
Eitthvað dísætt amerískt sull og ís-
lenskt vatn.
Uppáhaldsbók?
Ástir samlyndra hjóna e. Guðberg.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Ekkert uppáhalds, bara það besta frá 
síðustu 100 árum eða svo.
Fyrsta starfið?
Unglingavinnan í Kópavogi.
Fyrri störf?
Dósagerðin í Kópavogi í viku 1982. 
Landsbankagjaldkeri í sjö ár. Blaða-
mennska og allskonar hark. Popp-
stjarna og rithöfundur. Maður reynir 
bara að ota sínum tota hingað og 
þangað.
Hvenær ákvaðst þú að gerast tónlist-
armaður og hvers vegna?
Ég hef aldrei ákveðið það. Þetta hefur 
bara æxlast svona.
Þú hefur mikið unnið við fjölmiðla. 
Hvernig fer það saman við tónlistina?
Illa. Erfitt að vera báðum megin borðsins.

Hvenær reynir mest á í starfinu og 
hvenær?
Að bíða eftir giggum er leiðinlegt hjakk.
Hvaða stundir eru gleðilegastar?
Eftir velheppnað gigg.
Hvernig finnst þér staðan á pönkinu 
um þessar mundir?
Pönkið dó sirka 1981.
Er að þínu mati hægt að gera eitthvað 
fyrir bílskúrsböndin?
Nei, látiði bílskúrsböndin í friði!
Hvernig kom doktorsnafnbótin til?
Ég kom fram með trommuheila sem 
heitir Dr. Rhythm og mín meining 
var að bandnafnið væri Dr. Gunni, 
svona eins og Simon og Garfunkel. 
En allir misskildu þetta og héldu að ég 
væri að kalla mig Dr. Gunni. Svo varð 
bara of seint að gera eitthvað í þessu. 
Sviðsnafnið er semsagt komið til vegna 

þess að fólk leit framhjá trommuheil-
anum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Fullnægja grunnþörfum líkamans.
Leiðinlegast?
Vera stressaður, oftast út af einhverjum 
tittlingaskít.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Hlusta á Bítlana.
En þegar þér leiðist?
Fer út að hjóla.
Hvenær líður þér best?
Þegar allt er í himnalagi.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Nei.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað ynnir þú þá?

Gjaldkeri í banka var fínt djobb. Ég er 
í sífellri dilemmu yfir stöðu minni og 
sæki stundum um einhver djobb og 
ætla að gerast 9-5 gaur, en þá kemur 
eitthvað sem framlengir þetta sífella 
óvissuástand sem hefur einkennt líf 
mitt síðan ég hætti í síðasta 9-5 djobbi 
fyrir nokkrum árum!
Hvað er framundan hjá Dr. Gunna?
Gefa út hina frábæru (barna)plötu 
Alheimurinn! og íslenska rokksögu 
á ensku (Blue Eyed Pop–The History 
of Popular Music in Iceland). Hvort 
tveggja kemur út í október svo það er 
nóg að gera.
Lífsmottó:
Ég reyni að halda í það haldreipi sem 
Geðorðin tíu eru, en „þetta reddast“ 
er líka fínt.

Gunnar Lárus Hjálmarsson::

Alltaf gaman að koma „heim“

Dr. Gunni hefur komið víða við bæði í tónlist og fjölmiðlum en hefur líka starfað við dósagerð.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Kópavogsbúi eins og  
annað skynsamt fólk
Tyrfingur Tyrfingsson, leikskáld, 

ræðir um verk sitt Bláskjá, 
sem sagt er vera fyrsta leikrit 

í heimi sem gerist í Kópavogi, um 
hvatninguna í Hjallaskóla, skynsemina, 
heimsborgina Kópavog og væntanlegt 
atvinnuleikhús í bænum. 

„Það var ekkert eitt sem kveikti 
hugmyndirnar í verkinu, það byggir á 
mörgum ólíkum hugsunum og kemur 
héðan og þaðan,“ segir Tyrfingur Tyrf-
ingsson, 26 ára leikskáld, fæddur og 
uppalinn í Fífuhjallanum. Hann er höf-
undur leikritsins Bláskjár, sem sagt er 
vera fyrsta leikriti í heimi sem gerist 
í Kópavogi. Hann dvelur nú í heims-
borginni Berlín, þar sem hann leggur 
lokahönd á verkið, en stefnt er að því 
að leikritið verði frumsýnt í Borgar-
leikhúsinu í febrúar. 
En hvað kom til að hann skrifaði leik-
rit sem gerist í Kópavogi?

„Af því ég kem úr Kópavogi. Öll ís-
lensk leikrit gerast meðal alkóhólista í 
Vesturbænum en ekki Bláskjár.“

Rótin í Kópavogi
- Skiptir sögusviðið lykilmáli fyrir 
verkið? Hefði það getað gerst á öðrum 
stað?

„Nei, það gengur á öllum andskot-
anum alls staðar í heiminum en hver 
saga á sér rót eða einhvers konar upp-
haf og Bláskjár byrjar með mér og ég, 
eins og annað skynsamt fólk, er Kópa-
vogsbúi.“

Í kynningu á vetrardagskrá Borg-
arleikhússins er fullyrt að Bláskjár 
sé fyrsta leikrit í heimi sem gerist í 
bænum. Tildrög verksins má rekja til 
þess að miklar ritdeilur upphófust í 
blöðunum fyrir nokkrum árum þegar 
bláa ruslatunnan var kynnt til sögunnar 
í Kópavogi. Einhver mun hafa gengið 
svo langt að tala um „blóðuga byltingu 
bláu tunnunnar og fasisma“ í þessu 
sambandi. 

Verkið sjálft, segir Tyrfingur, fjallar 
um þrjú systkini sem eftir 45 mínútur 
ætla að fara að jarða embættismanninn 
pabba sinn þegar blá rusaltunna birt-
ist allt í einu sinni á heimilinu. Þetta 
eru forvitnilegar persónur. Systkinin 
láta sig dreyma um að gefa út íslenska 
skvísubók með vampírum, finna rétta 
leigubílstjórann á einkamál.is og að 
fjölga mannkyninu fyrir mannkynið. 
Þau eru að verða of sein í jarðarförina 
þegar bláa tunnan birtist hjá þeim.

Skynsamasta fólk í heimi
„Það var ekkert eitt sem kveikti hug-
myndirnar í verkinu,“ segir Tyrfingur 
í samtali við bæjarblaðið Kópavog. 
„Það byggir á mörgum ólíkum hugs-
unum og kemur héðan og þaðan. En 
sko varðandi skynsemi Kópavogsbúa. 
Mér finnst við langsamlega skynsamsta 
fólk landsins. Okkur fannst þetta ekk-
ert skynsamlegt því okkur grunaði að 
allt endaði ruslið á sömu haugunum. 
Síðan kom á daginn að svo er ekki og þá 
fórum við öll að nota bláu tunnuna og 

það með glöðu geði,“ segir Tyrfingur. 
En hann heldur áfram á nótum 

skynseminnar og ræðir hana í stærra 
samhengi. „Við erum til dæmis öll 
hlynnt listamannalaunum. Þegar 
skýrslunar og ritgerðirnar um arð-
semi lista fóru að birtast þá tókum við 
bara yfirvegaða ákvörðun: Nú, ókei, þá 
auðvitað höldum við áfram að greiða 
listamannalaun. Þessi andi skynsem-
innar á ástæða þess að gott er að búa 
í Kópavogi.“

Fékk góða hvatningu  
í Hjallaskóla
Tyrfingur Tyrfingsson lauk BA námi í 
Fræðum og framkvæmd við Listahá-
skóla Íslands árið 2010 og stundaði svo 
MA nám í Writing for Performance við 
Goldsmiths, University of London og 
er því „langskólagenginn innan fags-
ins,“ eins og hann orðar það sjálfur. 
Bláskjár er hans fyrsta verk í fullri lengd 
fyrir atvinnuleikhús, en hann hefur 
áður skrifað Grande og Skúrinn á slétt-
unni sem var frumsýnt í Borgarleik-
húsinu síðastliðið vor ásamt tveimur 
verkum ungra leikskálda undir sam-
heitinu Núna! Hann var tilefndur til 
sprotaverðlauna Grímunnar í fyrra og 
Grande var tilnefnt sem verk ársins, en 

starfar nú sem leikskáld Borgarleik-
hússins í Reykjavík. 

En hvenær byrjaðir  
þú að skrifa?
„Ég hef skrifað frá því ég var barn og 
var hvattur til þess af mínum góðu 
kennurum í Hjallaskóla, Aldísi Aðal-
bjarnardóttur og Jóni Óttarri.“

Tyrfingur segir að enda þótt 
Bláskjár sé í raun réttri ekki hans 
fyrsta verk, þá líði honum samt þannig 
og hlakki til að sjá verkið á fjölunum. 
„Þetta er mitt fyrsta verk í fullri lengd 
fyrir atvinnuleikhús, þannig að mér 
finnst það vera mitt fyrsta verk eig-
inlega þótt maður hafi dundað sér og 
föndrað í gegnum tíðina. En þetta er 

líka fyrsta verkið sem ég skrifa fyrir 
Kópavogsbúa.“

Hann bætir því við að nokkur 
spenna virðist vera fyrir verkinu. „Mér 
er sagt að Kópavogsbúar séu margir 
hverjir nú þegar búnir að kaupa sér 
miða, en verkið verður frumsýnt í febr-
úar, þannig að fólk er greinilega að taka 
vel við sér. Leikstjórinn er úr Kópavogi 
og aðaleikkona líka svo ég treysti þessu 
fólki mjög vel,“ segir Tyrfingur.

Atvinnuleikhús  
í undirbúningi
Bláskjár verður á fjölunum í Reykjavík, 
en Tyrfingur vill að Kópavogsbúar fái 
sitt eigið atvinnuleikhús.  „Já, auðvitað. 
Okkur Kópavogsbúa dreymir reyndar 

Símon Birgisson, leiklistargagnrýn-
andi DV, fjallaði lofsamlega um Tyrf-
ing á dögunum og segir hann vera 
eitt mesta efni íslenska leikhússins. 
„Mig langar sérstaklega að minn-
ast á leikritið Bláskjá eftir Tyrfing 
Tyrfingsson sem frumsýnt verður í 
byrjun febrúar í Borgarleikhúsinu. 
Tyrfingur er hússkáldið hjá Borg-
arleikhúsinu á þessu ári en hann 
útskrifaðist fyrir um tveimur árum 
úr náminu Fræði og framkvæmd í 
Listaháskóla Íslands og hefur ald-
eilis látið til sín taka í íslenska leik-
húsheiminum síðan. Leikrit hans 
[Skúrinn á sléttunni] var hluti af 
verkinu Núna sem sýnt var í Borg-
arleikhúsinu á síðasta leikári og út-
skriftarverkefni hans Grande var 
tilnefnt til Grímuverðlauna.

Tyrfingur þykir eitt mesta efni sem 
íslenskt leikhús býr yfir um þessar 
mundir og það er virðingarvert 
af Borgarleikhúsinu að gefa Tyrf-
ingi tækifæri til að þroska eigin 
hæfileika og sinna sinni list af krafti 
þetta árið. Leikrit Tyrfings heitir 
Bláskjár og er víst fyrsta leikrit í 
heimi sem gerist í Kópavogi.“

Tyrfingur er ekki eini Kópavogsbú-
inn sem tekur þátt í uppfærslunni. 
Leikstjórinn og aðalleikkonan eiga 
einnig rætur sínar í bænum. Vignir 
Rafn Valþórsson leikstýrir verkinu 
en aðalleikararnir eru Aldís Hrönn 
Egilsdóttir, Hjörtur Jóhann Jónsson 
og Víkingur Kristjánsson. Um tón-
listina sér Högni Egilsson, en Brynja 
Björnsdóttir sér um leikmynd og 
búninga. Ásdís Bjarnþórsdóttir sér 
um leikgervi.

Brot úr verkinu
Ella: Þú tekur bara súkkulaði... og 
hérna tvær sneiðar af heimilis-
brauði og setur nammið í miðjuna 
og býrð til samloku. Og þetta mun 
vera svokölluð kaka.

Valter: Já, jú. Ég ætla að hengja mig

Ella: Svo bara í örbylgjuofninn í... 
hvað, 45 mínútur?

Valter: Já, eða hausinn inn í ör-
bylgjuofn...

Ella: Já. Og þá er þetta þú veist heit 
súkkulaðikaka!

Valter: Frönsk súkkulaðikaka.

Ella: Kópavogssúkkulaðikaka.

Valter: Já, ég gæti kæft mig með 
svoleiðis.

„Öll íslensk leikrit gerast meðal alkóhólista í Vesturbænum en ekki bláskjár,“ segir tyrfingur tyrfingsson, leikskáld, 
en verk hans bláskjár er sagt vera fyrsta leikritið í heiminum sem gerist bara í Kópavogi.

„Ég hef skrifað frá því ég 
var barn og var hvattur 
til þess af mínum góðu 
kennurum í Hjallaskóla.“
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um okkar eigið atvinnuleikhús og hefur 
gert lengi og það styttist í það auðvitað. 
Okkur finnst náttúrulega ekki ganga að 
næst stærsta bæjarfélag landsins sé ekki 
með atvinnuleikhús, það bara gerist 
hvergi í heiminum. Og það þarf alls 
ekki að vera dýrt. Húsnæði áhugaleik-
félags Kópavogs, „black boxið“ í 
Hamraborginni er mjög vel heppnað 
leikhús að því leyti að það býður upp 
á mikla nánd við leikarann. Sú nánd 
yrði sérstaða Leikhúss Kópavogs sem 
er þó enn bara hugmynd. Okkur langar 
að stofna atvinnuleikhús fyrir ungt fólk 
þar sem aðalháerslan er lögð á frum-
sköpun og nýjungagirni. En það styttist 
í nýja leikhúsið okkar,“ segir Tyrfingur 
og bætir við: „Mér finnst reyndar að öll 
verkin ættu þá að gerast í Kópavogi en 
ekki allir eru sammála um það.“

Heimsborgin Kópavogur
Tyrfingur dvelur nú í Berlín við vinnu 
sína og segir að þar séu tunnurnar 
ekki bara bláar, heldur líka gular og 
svartar. Þetta þyki honum ruglingslegt. 
En af hverju Berlín? „Ég þurfti frið og 
tímabundna einangrun til þess að skrifa 
Bláskjá,“ segir Tyrfingur. „Síðan kem 
ég hingað til að sjá hvað vinir okkar í 

Berlín eru að gera í tónlist, myndlist 
og leiklist,“ segir hann, og bætir við að 
Kópavogur sé ekki síðri staður í menn-
ingarlegu tilliti. „Það þarf nú ekki nema 
að blaða í gegnum dagskrá Salarins í 
vetur til þess að sjá að Kópavogur er 
mjög nálægt því að vera heimsborg, svo 
förum við að stofna atvinnuleikhús og 
þá er þetta bara komið.“  

Hjörtur Jóhann Jónsson úr einleiknum Grande sem sýndur var í Þjóðleikhúskjallaranum.

Hanna maría Karlsdóttir og Unnur stefánsdóttir leika í skúrnum á sléttunni 
sem frumsýnt var í borgarleikhúsinu í vor sem leið.

„Mér finnst reyndar að öll 
verkin ættu þá að gerast í 
Kópavogi en ekki allir eru 
sammála um það.“

MK fagnar  
40 ára afmæli
Menntaskólinn í Kópavogi fagn-

aði því um liðna helgi að 40 ár 
eru liðin frá því að Ingólfur A. Þor-
kelsson, skólameistari, setti skólann í 
fyrsta sinn, 22. September árið 1973.

Margrét Friðriksdóttir, skólameist-
ari, minnist upphafs skólans í afmæl-
isræðu sinni. Hún sagði að nú væri 
skólinn orðinn miðaldra, „en í MK 
ríkir engin miðaldurskrísa,  í MK á 
sér stað stöðug framþróun, breytingar 

og nýjungar svo jafnvel sumum finnst 
nóg um. Í MK starfar hæfileikaríkt 
fólk sem sinnir störfum sínum af 
áhuga, eldmóði  og miklum metnaði 
fyrir  hönd skólans og nemenda hans  
- því er gaman að fagna hér í dag með 
40 ára afmælisbarninu.“

Hér má líta nokkrar myndir úr af-
mælisfagnaðinum en þær tóku Íris 
Mjöll Ólafsdóttir og Helgi Kristjáns-
son.
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Haustsúpa í boði Drafnar VilHjálmsDóttur
Dröfn Vilhjálmsdóttir hefur 

um nokkurt skeið haldið úti 
vinsælli vefsíðu, eldhussogur.

com, þar sem hún bloggar um mat og 
matargerð. Hún er menntaður geisla-
fræðingur, lauk nýverið meistaranámi 
í bókasafns- og upplýsingafræði og 
starfar á skólabókasafni Seljaskóla í 
Reykjavík. Hún er gift, á þrjú börn og 
eitt stjúpbarn. Dröfn Vilhjálmsdóttir 
býður lesendum Kópavogs upp á góða 
haustsúpu. Gefum henni orðið.

Ég hef alltaf haft mikin áhuga á mat-
argerð og bakstri og opnaði Eldhús-
sögur í upphafi sumars 2012 en hef 
nú birt yfir 300 uppskriftir á síðunni. 
Upphaflega hugsaði ég bloggið aðallega 
sem vettvang fyrir sjálfa mig til þess að 
halda utan um uppskriftirnar mínar og 
tilraunir í eldhúsinu. Bloggið vatt hins 
vegar upp á sig og núna fæ ég mörg 
þúsund heimsóknir á dag. Þessi áhugi 
veitir mér aðhald og hvatningu til þess 
að halda áfram með tilraunir mínar í 
eldhúsinu og takast á við nýjar áskor-
anir í matargerð. Á bloggið set ég ekki 
eingöngu inn uppskriftir heldur legg ég 
mikla áherslu á að hafa góðar myndir 
af matnum og oft á tíðum ferlinu við 
matargerðina. Að sama skapi skrifa 
flétta ég oft frásögnum og myndum frá 
hversdagslífinu inn í bloggið til að gefa 
uppskriftunum lit. Þannig matarblogg 
finnst mér sjálfri skemmtilegast að lesa, 
matur og matargerð tengjast svo náið 
fólki og félagsskap að þetta tvennt er 
ekki hægt að aðskilja. 

Þegar hausta tekur er fátt notalegra 
en að gæða sér á ljúffengri súpu. Í 
þessari uppskrift notaði ég nýupp-
teknar og gómsætar íslenskar kartöflur 
ásamt sætum kartöflum og nautahakki 
sem gefur ákaflega matarmikla og 

bragðgóða súpu. Mér finnst brauðten-
ingar auk kóríanders vera ómissandi 
í súpuna og setja punktinn yfir i-ið. 

Haustsúpa:
• 5-8 kartöflur, skornar í bita
• 1 sæt kartafla, flysjuð og skorin í bita
• 1 lítil laukur, saxaður smátt
• 2-3 hvítlauksrif, söxuð smátt
• ólífuolía
• 1.2 líter nautakraftur
• 1 rauð paprika, skorin í bita
• 600 g nautahakk
• 1 tsk cumin
• 2 tsk paprikuduft
• 2 tsk oregano
• salt og pipar
• ca. 3 dl pastasósa (ég notaði Hunt’s 

garlic & herbs)
• 1-2 tsk sambal oelek eða annað chil-

imauk
• brauðteningar (keyptir tilbúnar eða 

búnir til eigin)
• ferskt kóríander (má sleppa)

Laukur og hvítlaukur er steiktur 
upp úr ólífuolíu í stórum potti þar til 
laukurinn er orðin mjúkur. Þá er hakk-
inu bætt út í og það steikt. Því næst er 
paprikunni bætt út í ásamt tómatsós-
unni og kryddunum. Svo er nautakraft-
inum bætt út í. Suðan er látin koma upp 
og þá er kartöflubitarnir og sætu kar-
töflubitarnir settir út í og súpan látin 
malla í ca. 15 mínútur eða þar til kart-
öflurnar eru soðnar. Súpan er smökkuð 
til með salti, pipar, sambal oelek og fleiri 
kryddum ef þarf og borin fram með 
brauðteningum og fersku kóríander.

Það er auðvelt að búa til 
gómsæta brauðteninga.

Brauðteningar:
Hitið ofn í 200 gráður. 10 sneiðar af 
góðu franskbrauði (helst allavega dags-
gamalt) skornar í teninga og velt upp 

úr blöndu af ca. 2 dl af góðri ólífuolíu, 
3-4 fínsöxuðum hvítlauksgeirum og 
maldonsalti auk 1/2 tsk af basiliku og 
timjan. Brauðteningunum er raðað á 

ofnplötu klædda bökunarpappír og 
þeir bakaðir við 200 gráður þar til ten-
ingarnir eru passlega stökkir og dökkir 
(ca. 20 mínútur).

Góð brauð - betri heilsa
Handverksbakarí í 19 ár

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur

Opnunartími Dalvegi:
Mánudaga til föstudaga frá 6:00 til 18:00

laugardaga frá 6:00 til 17:00
sunnudaga frá 7:00 til 17:00

HVAð eR í mAtinn?

Börnin áttu hugmyndina 
að fræðsluefninu
Leikskóladeild Kópavogs fékk 

nýverið afhentar bækur og spil 
um lúsina Lukku. Fram kemur á 

vef Kópavogsbæjar að þetta sé fræðslu-
efni og afrakstur þróunarverkefnis sem 
unnið var á leikskólanum Marbakka, 
en bærinn styrkti verkefnið.

Verkefnið var kynnt í fyrra en 
unnið var út frá vangaveltum barna 
um kreppuna. En þau hugleiddu meðal 
annars hvort allir ættu örugglega þak 

yfir höfuðið. Þá kviknaði spurningin: 
Eiga lýs ekki heimili?

 Sagan um lúsina Lukku er eftir 
Bergljótu Hreinsdóttur, sem starfar 
á Marbakka. Sagan segir frá lúsinni 
Lukku og vangaveltum hennar um 
líf sitt og tilveru í höfðinu á henni  
Ísalind. Samhliða sögunni er búið 
að flétta fróðleik um höfuðlús, útlit 
hennar, hegðun og hvernig megi losa 
sig við hana.



Bílar elska 
Bílahótel!

P2 P1

P3

Kom
ur

Flugstöð

Brottfarir

Svona notar þú þjónustuna:
Bíll afhentur til Bílahótels
Þegar komið er að Keflavíkurflugvelli er ekið inn á bílastæði P1, 
brottfararmegin. 
Lyklar eru settir í afgreiðslukassa Bílahótels í brottfararsal.

Bíll sóttur hjá Bílahóteli
Þegar komið er út úr tollafgreiðslu er afgreiðsla Bílahótels á 
hægri hönd. Lyklum er komið fyrir í afgreiðsluhólfi. Númer 
hólfsins er sent til viðskiptavinar með sms, ásamt lykilorði. 
Bíllinn bíður á komustæði, P2, 50 metra frá útgangi.

Bókaðu bílinn núna á www.bilahotel.is.

ALÞRIF + GEYMSLA 
Í 5 DAGA
LÍTILL

ALÞRIF + GEYMSLA 
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Fluconazol ratiopharm

eitt hylki - stakur skammtur

árangursríkt
gott verð

einfalt

Sveppasýkingu 
í leggöngum

Einungis 1 hylki tekið um munn við

Nýjung 
án lyfseðils 

á Íslandi!

Notkunarsvið: Fluconazol ratiopharm inniheldur fluconazol. Án ávísunar frá lækni er Fluconazol ratiopharm 
notað við sveppasýkingum í leggöngum af völdum gersveppsins Candida hjá konum sem áður hafa verið 
greindar með sveppasýkingu. Frábendingar:  Ofnæmi fyrir fluconazoli eða skyldum azól-lyfjum eða einhverju 
öðru innihaldsefni lyfsins. Samhliða meðferð með cisapridi, astemizoli, terfenadini, pimozidi, erythromycini 
eða quinidini. Gæta skal sérstakrar varúðar ef eftirfarandi á við:  Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Fluconazol 
ratiopharm valdið alvarlegum húðviðbrögðum með blöðrumyndun og húðlosi (Stevens-Johnson heilkenni). 
Ef húðútbrot koma fram á meðan á meðferð með Fluconazol ratiopharm stendur skal strax hafa samband 
við lækni, sem ákveður hvort nauðsynlegt sé að grípa til frekari aðgerða. Samhliða meðferð með halofantrini 
eða terfenadini. Meðfædd eða áunnin breyting á starfsemi hjartans (lengingu QT bils). Samhliða notkun lyfja 
sem einnig geta lengt QT bilið á hjartalínuritinu, t.d. lyf við hjartsláttartruflunum í flokki IA eða III. Truflun 
í jafnvægi blóðsalta, einkum minnkuð þéttni kalíums og magnesíums. Hægur hjartsláttur sem þarfnast 
meðferðar, hjartsláttartruflanir eða alvarleg hjartabilun.  Meðganga og brjóstagjöf: Ekki skal nota Fluconazol 
ratiopharm á meðgöngu eða við brjóstagjöf.  Skömmtun: Við Candidasýkingu í leggöngum: Eitt Fluconazol 
ratiopharm 150 mg hylki í stökum skammti. Algengar aukaverkanir: Höfuðverkur, húðútbrot, kviðverkur, uppköst, 
niðurgangur og ógleði, breyting á lifrargildum. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyfinu. SmPC: Maí 2013.

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

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum
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stAðURinn minn
Katrín Júlíusdóttir, alþingismaður:

Fossvogsdalurinn, Kópavogsmegin að
sjálfsögðu, er minn uppáhaldsstaður
Ég tók ástfóstri við Kópavoginn 

þegar ég flutti hingað með fjöl-
skyldunni þegar ég var 9 ára. 

Ég segi stundum að hjartað í mér hafi 
orðið í laginu eins og Kópavogskirkja. 
Við vorum frumbyggjar í Álfatúninu 
við Fossvogsdalinn og varð dalurinn 
strax minn uppáhaldsstaður í Kópa-
vogi. Ég ólst þar upp við mikið frelsi. 
Það var ekki búið að gera jafnmikið 
fyrir dalinn og nú er á þeim tíma en 
þetta var engu að síður mikill æv-
intýrastaður. Við renndum okkur á 
snjósleðum niður í dalinn efst í Álfa-
túninu. Veiddum síli eða renndum 
okkur á skautum í gömlu skurðunum, 
allt eftir árstíma. Þá blótaði maður 
brennuvörgum sem gjarnan kveiktu 
sinuelda þarna þegar svefnherbergið 
fylltist af reyk og hljóp út til að taka þátt 
í slökkvistörfum. Ég flutti úr hverfinu 
á háskólaárunum og bjó á nokkrum 
stöðum í Reykjavík og Kópavogi á 9 
ára tímabili. En 2003 þá fluttum við 

sonur minn aftur í hverfið og þá kom 
einhver ró yfir mig aftur og ég fann að 
ég var komin heim. Sama átti við um 
hann og ég fann að honum leið strax vel 
hér. Við byrjuðum í tveggja herbergja 
íbúð í Furugrund en höfum nú tvisvar 
stækkað við okkur samhliða stækk-
andi fjölskyldu. Nú er ég komin með 

fjölskylduna á nánast sama blett og ég 
ólst upp á nema núna er útsýnið yfir 
dalinn efst úr Kjarrhólmanum í stað 
Álfatúnsins. Og yngstu börnin byrjuð 
í leikskóla á æskuheimilinu. 

Dalurinn hefur breyst mikið frá því 
að við bræður mínir vorum að alast hér 
upp. Hann er orðinn mun grónari og 
svo hefur uppbyggingin í Fagralundi 
breytt miklu. Áður fyrr þurftum við 
að sækja íþróttir út fyrir hverfið en nú 
geta krakkarnir meira en minna sinnt 
íþróttastarfi innan hverfisins. Áður 
óttaðist maður hann líka dáldið þegar 
dimma tók en nú er hann upplýstur 
og nýtist því mikið betur. Öryggið er 
því mikið við að ala upp börn hérna 
við dalinn en líka frelsi fyrir þau og 
rými. Þá er þetta auðvitað orðin alger 
útvistarparadís og mikið af fólki sem 
nýtir hann sem gerir hann enn hlý-
legri en áður. Svo er stutt í allar áttir 
ef maður þarf að skreppa frá dalnum 
um stund!

Tómstundabíllinn slær í gegn
Ágætu Kópavogsbúar. Það er 

engum blöðum um það að 
fletta að tilraun sú sem gerð var 

með leið 28, sem keyrir frá Hamraborg, 
um Lindir, í Salahverfi, Vatnsenda og 
endar í Mjódd, hefur heppnast framar 
vonum. Árið 2007 var ákveðið að breyta 
áherslum á þessari leið. Tómstundabíll-
inn skildi vagninn heita, enda ekur hann 
framhjá allflestum stöðum þar sem tóm-
stundir eru í boði fyrir börn og unglinga 
í Kópavogi, auk grunnskólanna sjálfra.

Asókn að leið 28 hefur aukist til 
muna eftir þessa breytingu. Farþegum 
hefur fjölgað á hverju einasta ári síðan 
akstur á henni hófst árið 2006, en 
breytingin hefur greinilega haft áhrif. 
Alls fóru 10.275 farþegar þessa leið í 
október fyrsta árið sem hún var keyrð, 
en í sama mánuði árið 2007 voru þeir 
orðnir 17.789. Farþegarnir voru hins 
vegar orðnir 38.395 í október 2012. 
Þessi aukning sýnir vel hvernig hægt 
er samnýta fleiri leiðarkerfi, líkt og gert 
er með tómstundabílinn, en Strætó bs. 
hefur bent á það mörg undanfarin ár.

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 
var farið í sparnað í Strætó, eins og víðast 
hvar annarsstaðar í samfélaginu. Í kjöl-
farið fækkaði farþegum á öllum leiðum 
í leiðakerfi Strætó, nema leið 28.

Almenn fjölgun
Þessar tölur sýna svo ekki verður um 
villst að fjöldi þeirra sem vill nota 
Strætó eykst ár frá ári. Þó leið 28 skeri 
sig úr, sökum hinnar miklu og stöðugu 
aukningar, hefur einnig orðið almenn 
fjölgun farþega hjá Strætó. Samkvæmt 
hefðbundinni hausttalningu Strætó voru 
um 108 þúsund fleiri farþegar í kerfinu 
í október 2012 en árið áður. Til gam-
ans má geta þess að það þarf um 1.100 
strætisvagna ef flytja ætti þennan aukna 
farþegafjölda samtímis.

Þá er gert ráð fyrir að fjölgun far-
þega í kerfinu verði 9% á árinu 2013 
og farþegafjöldi fari í um 11 milljónir. 
Áætlað er að farþegafjöldinn haldi 
áfram að aukast og verði um 12 millj-

ónir árið 2014, en það er um 7% aukn-
ing á milli ára.

Ríkisvaldið og Samtök sveitarfé-
laga á höfuðbogarsvæðinu gerðu með 
sér samning í fyrra um auknar fjár-
framlögur til almenningssamgangna. 
Greiðslur eftir þeim samningi hófust 
í september og í þær bætti um síðustu 
áramót. Skemmst er frá því að segja að 
sýnilegur árangur sést nú þegar, enda 
hefur farþegum fjölgað um rúmlega 
eina milljón síðan í september, þegar 
samningurinn var gerður.

Aukin tíðni
Haustið 2012 var sú breyting gerð á leið 
28 að vagnarnir aka með 15 mínútna 
tíðni á álagstímum á virkum dögum, 
eða frá klukkan 6.36 til 9.06 og 14.21 
til 18.06. Líkt og sést á línuritinu hér 
til hliðar hefur þessi breyting mælst vel 
fyrir og farþegum á álagstímum hefur 
fjölgað umtalsvert á milli ára.

Leiðin nýtur þeirrar sérstöðu að 
vera sú leið í leiðakerfi Strætó sem 
skemmstan tíma hefur tekið að fá 15 
mínútna tíðni, en, líkt og gefur að skilja, 
ræður aðsóknin miklu þar um.

Ljóst er að eldsneytisverð hefur haldið 
áfram að hækka og virðist vera sem 
íbúar séu farnir að láta bílinn standa 
í auknum mæli þegar ferðast er til 
og frá vinnu. Þetta sést einnig í þjón-
ustukönnunum Strætó bs. þar sem sjá 
má mikið breytta samsetningu farþega 

þar sem „hefðbundið“ vinnandi fólk er 
farið að nýta sér ferðir strætó í auknum 
mæli.

Haustið 2011 hóf Strætó bs. að bjóða 
upp á samgöngukort. Fyrirtæki sem 
móta sér samgöngustefnu gera sam-
göngusamning við Strætó bs. Starfs-
fólk þeirra getur þá keypt 12 mánaða 
samgöngukort á verði 9 mánaða hefð-
bundins korts. Góð sala hefur verið á 
kortunum og er það von Strætó að fleiri 
fyrirtæki nýti sér þessa þjónustu.

Hin mikla fjölgun sem orðið hefur á 
farþegum Strætó sýnir, svo ekki verður 
um villst, að æ fleiri vilja nýta sér al-
menningssamgöngur. Sú góða reynsla 
sem er af leið 28 gefur tilefni til bjartsýni 
varðandi framhaldið. Það er jú okkur 
öllum í hag að draga úr óhóflegum vexti 
bílaumferðar.

Höfundur er
Kolbeinn Óttarsson Proppé, upp-

lýsingafulltrúi Strætó bs.

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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Konan sem málaði konur
Sýningu á verkum Jóhönnu Krist-

ínar Yngvadóttur Hraunfjörð í 
Gerðarsafni hefur verið vel 

tekið. Sýningin er haldin samhliða 
gerð heimildarmyndar um listakon-
una, sem lést langt um aldur fram. 
Hún skipar mikilvægan sess í ís-
lenskri listasögu, en gagnrýnendur 
sögðu hana komna í „fremstu víglínu 
listamanna“ eftir fyrstu einkasýningu 
hennar. 

„Viðtökurnar hafa verið mjög góðar. 
Það eru svo margir sem muna vel eftir 
henni,“ segir Guðbjörg Kristjánsdóttir, 
safnstjóri Gerðarsafns um sýninguna 
„Kona málar konur“ sem var opnuð í 
safninu í lok ágúst. Þar eru til sýnis 45 
verk Jóhönnu Kristínar Yngvadóttur 
Hraunfjörð. 

Jóhanna Kristín lést árið 1991, langt 
fyrir aldur fram, aðeins 37 ára gömul. 
Starfsferill hennar spannaði aðeins um 
áratug, en hún þótti framúrskarandi 
listmálari. Verkin sem nú eru til sýnis 
í Gerðarsafni eru bæði í opinberri eigu 
og einkaeigu. 

Myndir af konum, bæði sjálfs-
myndir og myndir af öðrum konum, 
eru mjög einkennandi fyrir höfundar-
verk Jóhönnu Kristínar. 

„Við erum afskaplega ánægð með 
að þessi verk skuli vera sýnd og ekki 
síður með að hafa fundið verk í einka-
eign. Það er ekki nóg til á opinberum 
söfnum og við erum ákaflega þakklát 
einstaklingum sem hafa lánað verk á 
sýninguna,“ segir Guðbjörg í samtali 
við bæjarblaðið Kópavog. 

Hún segir að tilefni sýningarinnar 

megi rekja til þess að Guðrún Atla-
dóttir, bróðurdóttir Jóhönnu Krist-
ínar, gerði heimildamyndina „Svartur 
er litur gleðinnar“ um listakonuna. 
„Okkur fannst tilvalið að halda sýn-
ingu á verkum Jóhönnu Kristínar 
samhliða heimildarmyndinni,“ segir 
Guðbjörg og bætir því við að styttri 
útgáfu heimildarmyndarinnar megi sjá 
á sýningunni í Gerðarsafni, en útgáfan 
ber heitið „Minningin er blá“. 

„Í fremstu víglínu lista-
manna hérlendis“
Jóhanna Kristín hélt sína fyrstu einka-
sýningu vorið 1983 í Nýlistasafninu 
við Vatnsstíg í Reykjavík. Þar sýndi 
hún tólf stór olíumálverk, meðal 
annars verkið Foreldrarnir. Sýningin 
hlaut jákvæðar viðtökur. Einn gagn-
rýnenda taldi að hér væri kominn 
fram málari af þeirri stærðargráðu 
að furðu sætti af svona ungri mann-
eskju og hún hefði með verkum 
sínum haslað sér völl í fremstu víg-
línu listamanna hérlendis, að því er 
fram kemur á vef Gerðarsafns. Næstu 
árin dvaldi Jóhanna Kristín á Sikiley á 
Ítalíu, á Grænlandi og í Svíþjóð. Hún 
hélt nokkrar einkasýningar og tók þátt 
í samsýningum hér heima og erlendis. 

„Í íslenskri listasögu skipar Jó-
hanna Kristín veglegan sess sem full-
trúi hins fígúratíva expressjónisma 

og sem konan sem málaði konur. 
Dýpt og einlægni í túlkun einkenna 
verk hennar, sem eru máluð af miklu 
öryggi og krafti. Hún skapaði af 
sannfæringarkrafti áleitin verk sem 

vekja erfiðar spurningar sem sumum 
hverjum verður seint svarað,“ segir 
Kristín G. Guðnadóttir listfræðingur 
meðal annars um Jóhönnu Kristínu í 
sýningarskrá. 

Jóhanna Kristín Yngvadóttur Hraunfjörð skipar veglegan sess í listasögu 
Íslands. Hún lést langt fyrir aldur fram, aðeins 37 ára gömul. 

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Nótt,1985. Olía á striga,120 x 110. Listasafn reykjavíkur. (birt með leyfi 
Gerðarsafns). 

Foreldrarnir,1983. Olía á striga,190 x 190. einkaeign. (birt með leyfi Gerðarsafns). 



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR



HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæ�r sig í framleiðslu 
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.

Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn 
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla 
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæða- 
og umhver�sstaðla.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og 
�ottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG 
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að 
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér  frábært verðtilboð.

ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS

ELDHÚSDAGAR

af öllum HTH innréttingum
í september!

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

Opið:
Mánudaga–föstudaga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-15

LÁGMÚLA 8 ·  REYK JAVÍK ·  2.  HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821

í ORMSSON

20%
afsláttur af

hágæða 
eldhústækjum*

TILBOÐSVERÐ TIL SEPTEMBERLOKA

20%
afsláttur

Opnum nýjan
og stærri

sýningarsal um
miðjan október


