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Ný málaferli Þorsteins Hjaltesteds vegna Vatnsendakrika:

Vatnsréttindi á höfuðborgarsvæðinu undir
Þorsteinn Hjaltested stefnt Sýslu-

manninum í Reykjavík fyrir héraðs-
dóm og krefst þess að hann ógildi 

afsal sem gert var í samingum Kópavogs-
bæjar og Reykjavíkur, vegna Vatnsenda-
krika. Lögmaður Þorsteins fullyrðir að 

hann hafi ekki fengið eignarnámsbætur 
vegna landsins. Kópavogur hefði því ekki 
eignast það, og ekki getað afsalað sér 
landinu til Reykjavíkur.

Kópavogsbær telur að Vatnsendakriki sé 
hluti þess lands sem bærinn eignaðist með 

eignarnámi úr jörðinni Vatnsenda. Bærinn 
gerði í september árið 2006 samning við 
Reykjavíkurborg um að afhenda landið 
ásamt öllu sem því fylgir. Kópavogur hafði 
á sínum tíma hug á að hefja vatnstöku á 
svæðinu.  Sjá bls. 2

Þessi börn úr kópavogsskóla tóku snjónum fagnandi í vikunni. blaðamaður var á ferðinni í bænum áður en snjóinn tók upp. Sjá bls. 8.
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Þar sem sýndar verða Robland vélar  
og ýmis tæki og verkfæri til trésmíða

Opið hús

Brýnir hagsmunir Kópavogsbæjar
Sýslumaðurinn í Reykjavík neitar 

að verða við kröfu Þorsteins 
Hjaltesteds um að ógilda þing-

lýsingu á afsali fyrir land í Vatnsenda-
krika, sem Kópavogs afsalaði sér til 
Reykjavíkur. Lögmaður Þorsteins telur 
að bærinn hafi ekki greitt eignarnáms-
bætur og hafi því ekki átt Vatnsenda-
krika eða rétt til að ráðstafa landinu. 
Hann hefur stefnt Sýslumanni fyrir 
héraðsdóm Reykjavíkur.

Sigurbjörn Þorbergsson, lögmaður 
Þorsteins, vildi ekki tjá sig um málið 
við blaðið, en í kröfu hans til sýslu-
mannsins í Reykjavík, kemur fram að 
landinu Vatnsendakrika hafi ekki verið 
afsalað til Kópavogsbæjar, enda þótt 
bærinn hefði fengið heimild til eignar-
náms Vatnsendalands í byrjun árs 

2007. Eignarnámsbætur vegna Vatns-
endakrika hafi ekki verið greiddar, og 
því hafi bærinn ekki eignast landið.

Átti að verða  
vatnsból Kópavogs
Í afsalinu sem þinglýst var nú í haust 
kemur fram að Kópavogsbær telur að 
Vatnsendakriki sé hluti þess lands sem 
bærinn eignaðist með eignarnámi úr 
jörðinni Vatnsenda. Bærinn hafði á 
sínum tíma hug á að hefja vatnstöku 
á landinu og munu hafa verið boraðar 
holur þar í því skyni. Á síðari hluta 
ársins 2006 samdi bærinn um að af-
henda Reykjavíkurborg landið, sem er 
sunnan við upphaflega Heiðmerkur-
girðingu. 

Í kröfugerð Þorsteins sem Sigurbjörn 

skrifar undir segir að Kópavogsbær 
hafi „brýna lögvarða hagsmuni af 
niðurstöðu máls þessa“.

Fleiri málaferli
Hæstiréttur dæmdi í fyrra að Þor-
steinn, móðir hans og systkini væru 
ekki réttmætir eigendur Vatnsenda-
landsins, heldur dánarbú afa hans 
Sigurðar. Þorsteinn er enn þinglýstur 
eigandi landsins, en aðrir erfingjar Sig-
urðar hafa krafist þess að dánarbúið 
verði þinglýstur eigandi. Tekist er á um 
það mál fyrir héraðsdómi Reykjaness 
en dómur er ekki fallinn. 

Þorsteinn hefur fengið hátt á þriðja 
milljarð króna frá Kópavogsbæ fyrir 
Vatnsendalandið, en þar er helsta 
byggingarland Kópavogsbæjar.

Brjálað að gera á dekkja- 
verkstæðum bæjarins
Mikil örtröð myndaðast á 

dekkjaverkstæðum í Kópa-
vogi á þriðjudag þegar snjó-

num kyngdi niður. Dæmi voru um 
nokkurra klukkustunda bið eftir um-
felgun. Alls staðar var vitlaust að gera, 
enda þótt snjóinn tæki upp þegar líða 
fór á daginn. Bæjarblaðið Kópavogur 
hafði samband við öll dekkjaverkstæði 
bæjarins sem bjóða upp á umfelgun. 
Menn voru á einu máli um að snjórinn 
ýtti undir að fólk léti umfelga, en síðan 
hægðist um. „Þetta hefur verið svona í 
35 ár eða lengur,“ sagði einn í samtali 
við blaðið. 

„Horfa í budduna“  
í hlýindum
Annar sagði að um leið og færi að 
hlýna, þá færi fólk að „horfa í budd-
una“. „Tilfellið er að fólk kemur með 
ónýt vetrardekk og vill láta setja undir. 
Fólk er kannski að koma á þokkalegum 
sumardekkjum, en er með slétt vetr-
ardekk,“ sagði verkstæðismaður og 
fullyrti að þetta væri mjög algengt og 
sagði að fólk teldi sig ekki hafa efni á 
að endurnýja dekkin. 

„Ekkert boðið  
upp á svoleiðis“
Annar verkstæðismaður tók undir með 
að dæmi væru um að fólk kæmi með 
slök dekk, en því væri ekki boðið upp 
á að setja ónýt dekk undir bíla. „Það 
þýðir ekkert að vera á 100 kílómetra 
hraða á ónýtum dekkjum. Það er bara 
ekkert boðið upp á svoleiðis,“ sagði 
hann við blaðamann.

Algengur slysavaldur
Ágúst Mogensen, rannsóknarstjóri um-
ferðarslysasviðs Rannsóknarnefndar 
samgönguslysa, segir í samtali við bæj-
arblaðið Kópavog að léleg dekk séu 
lang algengasti orsakavaldurinn í þeim 

slysum þar sem bíll eða búnaður hans 
sé talinn vera slysavaldur. „Dekkin 
eru öryggisbúnaður, í raun alveg jafn 
mikilvæg og belti eða loftpúðar,“ segir 
Ágúst.

Viðmiðin of lág
„Staðreyndin er sú að ekki eru gerðar 
athugasemdir við ástand hjólbarða 
fyrr en slitflötur er kominn undir 1,6 
mm á a.m.k. fjórðungi hjólbarðans. 
Okkur hefur fundist að viðmiðið sé 
of lágt. Bílar eigi ekki að vera á svo 
slitnum dekkjum, því þetta er klárlega 
slysavaldur. Sérstaklega við aðstæður 
í bleytu, snjó eða hálku. Við beinum 
því til fólks að spara alls ekki við sig 
þegar kemur að dekkjunum.“ segir 
Ágúst Mogensen.

Margra ára bið eftir 
félagslegu húsnæði
„Þær rúmlega 400 íbúðir sem  bærinn 
á nú þegar duga skammt til að leysa 
þann  vanda sem uppi er og biðlistarnir 
eru ekki að styttast. Nú eru yfir 200 
fjölskyldur  og einstaklingar að bíða 
eftir félagslegu húsnæði,“ segir Ólafur 
Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG í að-
sendri grein hér í blaðinu. Hann bætir 
við, í samtali við blaðið, að uppfylli fólk 
skilyrði sett eru fyrir því að geta fengið 
félagslegt húsnæði, þá sé biðlisti svo 
langur að „fólk þarf að bíða í 3-4 ár“ 
eftir að fá húsnæðið.  Sjá bls. 4.

Þekking, viðhorf og 
virðing mikilvæg í 
jafnréttisbaráttunni
Þóra Helgadóttir, landsliðsmarkvörður, 
telur að vinna þurfi markvisst að jafn-
rétti í knattspyrnunni. „Það snýr að 
öllum þáttum og peningar eru ekki það 
mikilvægasta í þeirri umræðu, heldur 
þekking, viðhorf og virðing. Því miður 
virðast margir halda að þessi umræða 
snúist um hvaðan peningarnir koma 
og hvert þeir fara.“  Sjá bls. 6

Bæjarblaðið Kópavogur leit við 
á dekkjaverkstæðum í bænum og 
spurðist fyrir um verð á umfelgun, 
því enda þótt snjóinn í vikunni hafi 
tekið upp, þá er veturinn framundan 
og fólk þarf á einhverjum tíma að 
gera bílinn kláran.

Blaðið spurðist fyrir um algengt 
verð fyrir umfelgun á „venjulegum 
fjölskyldubíl“ og veittu öll verk-
stæðin skjót og greinargóð svör. 

Verð fyrir umfelgun á verkstæðum 
bæjarins er á bilinu kr. 4.990 og upp 
í kr. 6.390. 

Verð sem blaðinu voru gefin upp 
eru sem hér segir, en ekkert mat er 
lagt á þjónustuna.
Dekkjahúsið, Auðbrekku:  kr. 4.990
Bílkó, Smiðjuvegi: kr. 5.466
Sólning, Smiðjuvegi: kr. 5.990
Bílaáttan, Smiðjuvegi:  kr. 6.200
Kaldasel, Dalvegi kr. 6.390

Marky Ramone á  
„Punkhátíð“ í Kópavogi?
„Okkur langar til að taka upp þráð-
inn með Punkhátíðina næsta vor 
og fá Marky Ramone hingað til 
lands,“ segir Valgarður Guðjónsson 
úr Fræbblunum, en sótt hefur verið 
um stuðning frá bænum til verkefn-
isins. Málið hefur verið til umræðu 
hjá lista- og menningarráði.

Punkhátíðin var haldin árin 2008-
10 í Reykjavík og síðan í Kópavogi 

2011. Þá léku margar hljómsveitir á 
hátíðinni, en Valgarður segir að nú sé 
hugmyndin að skarta einni sveit og 
fá Marky Ramone til að leika í Kópa-
vogi. Marky Ramone lék á trommur 
í hinni fornfrægu frumkvöðlapönk-
sveit Ramones um fimmtán ára 
skeið en hefur síðustu árin haldið úti 
eigin hljómsveit „Marky Ramone’s 
Blitzkrieg“ og leikið víða um heim.



Íslenska karlalandsliðið Í fótbolta er nú aðeins einu skrefi frá þvÍ að komast Í umspil um sæti 
á Hm Í brasilÍu á næsta ári! 

þetta er bók um Hetjurnar okkar allra að fornu og þó sérstaklega nýju. eiður smári, gylfi, 
kolbeinn, alfreð, aron einar, jóHann berg og þeir allir félagar koma við sögu Í þessari bók!

landsliðið

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

5%
vildarafsláttur

Verð kr. 2.999
Mundu eftir vildarafslættinum!
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Öll höfum við heyrt söguna af manninum sem á dánarbeði átti enga 
ósk sér heitari en að hafa verið minna í vinnunni um ævina en varið 
þessum dýrmætu stundum með sínum nánustu.

Við verjum miklum tíma á vinnustað og við vinnu. Meðan svo er látum við 
börnin okkar í hendurnar á okkar mikilvægasta fólki, starfsfólki skóla og 
leikskóla. Nú er það svo, eins og ítarlega er fjallað um hér í blaðinu, að lang 
flest leikskólabörn dvelja sem nemur fullum vinnudegi fullorðinna – og sum 
lengur – á leikskólanum á hverjum degi. Þetta er ekki bundið við Kópavog. 
Þetta er svona alls staðar á Íslandi. Sem betur fer höfum við á að skipa öflugu 
og metnaðarfullu starfsfólki á leikskólunum. Og þarna líður börnunum okkar 
alla jafna vel. En dvölin er löng. Og þegar við hugleiðum að börn niður í eins 
og hálfs árs gömul dvelja á leikskóla fullan vinnudag, er kannski tímabært 
að staldra aðeins við.

Þetta er ekki skrifað til þess að foreldrar fái samviskubit. Við búum í sam-
félagi þar sem fólk þarf að leggja mikið á sig til þess að koma húsnæði yfir 
fjölskylduna og mat á borðið. Þetta er samfélagslegt mál sem varðar okkur öll. 
Vinnutíminn okkar er einfaldlega of langur og við fáum of lítið fyrir hverja 
stund sem við verjum í vinnunni. 

Karlar vinna að jafnaði fleiri stundir á viku utan heimilis en konur. Umönnun 
barna og heimilis lendir því heldur á konunum. Hví skyldum við karlar vilja 
verja svona miklu af lífinu fjarri okkar nánustu og ekki axla sömu ábyrgð 
heima hjá okkur? Er þetta ekki eitthvað til að hugsa um? Eigum við ekki að 
gera þetta saman? 

Eitt mikilvægasta baráttumál almennings hlýtur að vera krafan um styttri 
vinnuviku. 

Ingimar Karl Helgason

Tíminn með  
börnunum

Leiðari

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

Boðlegt húsnæði á boðlegu verði
Að undanförnu hafa hús-

næðismál verið mikið í um-
ræðunni. Hlutverk sveitar-

félaga í þeirri umræðu hefur í  raun 
ekki verið mikið rætt opinberlega 
sem er athyglisvert þ.s. það er ein af 
frumskyldum sveitarfélaga að sjá til 
þess að þeir sem ekki geta útvegað 
sér húsnæði fái við það aðstoð. Þessi 
skylda er líklega jafngömul framfær-
sluskyldunni sem í grunninn er  nærri 
1000 ára gömul í íslenskum rétti.

Nú nýverið hafa hins vegar komið 
upp afar nöturleg dæmi um húsnæði 
sem fólk hefst við í, sumpart vegna 
þess að framboð er lélegt, en líklega að 
stærstum hluta til vegna þess að boð-
legt húsnæði  er ekki til á boðlegum 
kjörum. Það segir sig sjálft að þegar 
ráðstöfunartekjur eru um eða innan 
við 200 þúsund á mánuði eru kostirnir 
í húsnæðismálum ekki beisnir.  Jafnvel 
þeir sem hafa meira milli handanna 
eiga í stökustu vandræðum með að fá 
húsnæði sem þeir ráða við kostnað-
arins vegna.

Hér geta sveitarfélögin hjálpað. 
Ekki bara með framboði á félagslegu 
húsnæði, heldur einnig og ekki síður 
með því að knýja á um,  í samstarfi 
við aðra opinbera aðila og lánastofn-
anir, að framboð á leiguhúsnæði 
á almennum markaði sé þannig að 

venjulegt fólk hafi einhverja valkosti 
í þeim efnum. Það á nefnilega ekki að 
vera náttúrulögmál að ungt fólk steypi 
sér í ævilangar skuldir til að tryggja 
sér öruggt húsnæði. Leigumarkaður á 
viðráðanlegu verði á að vera valkostur 
fyrir alla.  

Um nokkurt skeið hafa verið uppi 
hugmyndir um samstarf sveitarfélaga, 
ríkis og lánastofnana um stofnun leig-
ufélaga til að tryggja nægt framboð á 
leiguhúsnæði.  Þáttur sveitarfélaganna 
í slíku gæti m.a. verið að tryggja lóðir 
á ásættanlegu verði, og  andvirði lóða 
gæti þess vegna verið hinn eiginlegi 
hlutur sveitarfélaganna í slíkum fé-
lögum.  Lánastofnanir sem ýmist 
eiga íbúðir nú þegar, eða sjá fyrir sér 
að fjármagna byggingu þeirra gætu 

einnig komið að málum með því að 
lána gegn sanngjarnari vöxtum eða 
með því að slá af ávöxtunarkröfu 
þeirra eigna sem þær þegar eiga.  
Eignarhlutur lánastofnana í slíkum 
félögum gæti verið eitt af akkerum 
slíkrar stofnunar til lengri tíma litið. 
Ríkið, t.a.m. í gegnum íbúðalánasjóð,  
gæti svo hæglega  tekið þátt.  Auðvitað 
yrði að tryggja að lagaumhverfi væri 
til staðar fyrir slík félög  og jafnvel 
að huga sérstaklega að skattlagningu 
tekna slíkra félaga, a.m.k. í upphafi. 

Það er alveg ljóst að sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu hafa mikið verk 
að vinna til að taka á í þessum málum. 
Kópavogsbær gæti gengið á undan 
með góðu fordæmi með skapandi 
lausnum.  Þær rúmlega 400 íbúðir sem  
bærinn á nú þegar duga skammt til 
að leysa þann  vanda sem uppi er og 
biðlistarnir eru ekki að styttast. Nú eru 
yfir 200 fjölskyldur  og einstaklingar 
að bíða eftir félagslegu húsnæði.  Ég 
tel að ef framboð á húsnæði á leigu-
markaði, á góðu verði,  væri meira 
myndu biðlistar eftir félagslegu hús-
næði styttast. Bærinn á þegar í stað 
að setja sér áætlun um hvernig á að 
leysa úr, skuldastaða bæjarins fer 
batnandi og það ætti að vera eitt af 
forgangsverkefnum bæjarins að taka 
á í húsnæðismálum.

Höfundur er
Ólafur Þór Gunnarsson,  

bæjarfulltrúi VG í Kópavogi

Er fiskeldi æskilegt í 
Kópavogslæknum?
Sú hugmynd var lögð fram í 

sumar á hreppskrifstofunni að 
hefja Silungaeldi í Kópavogslæk 

og var ákveðið að málið yrði skoðað. 
Hugmyndin er bæði góð og skemmti-
leg fyrir margar sakir en spurning 
hvort að tímabært sé að framkvæma 
hana. Kópavogslækur hefur hingað 
til ekki verið talin alveg ómengaður 
en er mun hreinni heldur en hann 
var þegar að skólp rann út í lækinn úr 
nærliggjandi húsum í áratugi. Nýlega 
var lögð fram skýrsla um heilbrigði 
lækjarins og er óhætt að segja að hún 
sé þess eðlis að lækurinn telst ekki 
heppilegur til eldis á fiski til manneldis. 
Einnig hníga rök skýrslunnar að því 
að fiskur eins og silungur hafi aldrei 
valið þennan læk til hrygninga og sé 
því líklegt að skilyrðin í læknum séu 
ekki heppileg af náttúrunnar hendi. 
Kópavogslækur var eins og áður segir 
verulega mengaður, en í gegnum árin 
og áratugina hafa lagnir sem hafa legið 
í hann verið teknar úr sambandi eða 
veitt í skólplagnakerfið í Kópavoginum. 
Þó er talið að ekki sé búið að koma í 
veg fyrir mengað rennsli í lækinn. Nú 
í sumar gerðist það að lækurinn varð 
hvítur að lit og er það ágæt áminning 
um það að ekki hefur tekist að uppræta 
mengað rennsli. Kópavogslækur lítur 
sakleysislega út í dag en til eru sagnir 
um mikið vatnsrennsli í leysingum og 
er skrifað í annála að mannskaði hafi 
orðið er fólk reyndi að vaða lækinn. 
Hefur það reyndar gerst síðari ár að 

svo mikið vatn hefur runnið í lækinn í 
leysingum að yfirborð hans flæddi yfir 
bakka og voru íbúar í húsum Kópa-
vogsdals varir við vatn í kjöllurum. 
Ástæðan fyrir því er sú að útrennsli 
lækjarins við Kópavogsbrúnna til sjávar 
er temprað með lokum og ef ekki er 
opnað fyrir lokurnar í mikilli vætutíð 
safnast vatn upp og hann flæðir yfir 
bakka sína. Þessar lokur eru nefnilega 
taldar upp sem ein ástæða fyrir því að 
ekki sé heppilegt að rækta fisk eins og 
silung í læknum þar sem fiskurinn 
nær ekki að synda óhindrað upp í 
lækinn á vorin. Hreppsnefndarmenn 
í Kópavogi eru hinsvegar ekki sáttir 
við niðurstöður rannsóknarinnar á 
læknum og ætla að leita leiða til þess 
að rækta fisk þrátt fyrir að öll rök mæli 
gegn því. Það er virðingarvert en von-
andi mun hreppsnefndin leita leiða til 
þess að gera lækinn hreinan en reyni 
ekki að breyta niðurstöðu skýrslunnar 
sér í hag. Glöggt er gests augað eins 
og þar stendur og er til vitnis um það 
bréf sem undirrituðum barst frá íbúa í 
Kópavoginum sem er af erlendu bergi 
brotin. Efni bréfsins var á þá leið að 
þessi einstaklingur er mikill áhuga-
maður um veiði og hefur vaktað lækinn 
í sumar af mikilli natni. Bæði hefur 
hann prófað að veiða á stöng í læknum 
og einnig eytt miklum tíma í að ganga 
meðfram honum og rannsaka hann 
með augum veiðimannsins. Niður-
stöður þessa einstaklings eru nokkuð 
merkilegar og eru nokkuð í berhögg 

við skýrsluna um lækinn. Að hans 
sögn hefur hann veitt nokkra silunga 
í læknum en sleppt þeim lifandi aftur 
út í lækinn.  Það er hans niðurstaða 
að það sé nú þegar fiskur í læknum en 
hann hefur eins og margir áhyggjur 
af því að vatnið sé ekki nógu hreint 
og ekki sé þorandi að borða þá fiska 
sem veiddir eru í læknum. Þessi tíðindi 
komu mér skemmtilega á óvart, ekki 
bara vegna þess að skýrslan góða telur 
lítið sem ekkert af silungi í læknum 
heldur einnig vegna þess að sjálfur 
hef ég aldrei séð aðra fiska í læknum 
en hornsíli. Ef þau tíðindi eru rétt að 
það sé silungur í læknum, sem ég ef-
ast ekkert um,  þá væri heppilegt fyrir 
hina áhugasömu hreppsnefndarmenn 
að einbeita sér að því að gera lækinn 
lausan við mengun og  huga kannski 
betur að lokunum sem hindra fisk-
inn við ósinn, en láta náttúruna um 
afganginn. Þegar lækurinn er komin 
með vottorð um að hann sé orðin 
heilbrigður þá væri lag að halda fiski-
daginn mikla í Kópavogi einhvern vel 
valin sumardag og hvetja íbúa bæjarins 
að koma að læknum og renna fyrir fisk. 

Höfundur er
Arnþór Sigurðsson,

Varabæjarfulltrúi VG í Kópavogi

Vilja jafnréttisfulltrúa í fullt starf
Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópa-

vogs telur að auka þurfi fjárveitingar 
til að ná markmiðum jafnréttisstefnu 
bæjarins, eða breyta henna að öðrum 
kosti. Þetta  var bókað á fundi ráðsins á 
dögunum. Formaður ráðsins segir brýnt 
að innan stjórnkerfis bæjarins sé mann-
eskja í fullu starfi til að sinna jafnréttis-
málum. Starfshlutfall jafnréttisfulltrúa 
er nú 25 prósent, samkvæmt upplýs-
ingum frá bænum.

Kópavogsbær hefur samþykkt jafn-
réttisstefnu 2010-2014, þar sem lagðar 
eru til ýmsar aðgerðir í jafnréttismálum, 
en meginmarkmið stefnunnar eru „ að 
stuðla að því að konum og körlum sé 
ekki mismunað í þjónustu og starfsemi 
Kópavogsbæjar og að bærinn veiti 
þjónustu sem samræmist þörfum og 
væntingum hvors kyns fyrir sig. Með 
stefnunni lýsir bæjarstjórn vilja sínum 
til þess að í starfsemi og þjónustu bæjar-
ins sé stuðlað að því að jafna stöðu karla 
og kvenna með sérstökum aðgerðum. 
Þetta skuli meðal annars gert með því 
að samþætta jafnréttissjónarmið inn í 
alla þætti stefnumótunar, ákvarðana og 
aðgerða á vegum bæjarins.“

Ragnheiður Kristín Guðmundsdóttir, 
formaður jafnréttis- og mannréttinda-
ráðs og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
segir í samtali við bæjarblaðið Kópavog, 
að jafnréttismálin séu í ágætum farvegi 

hjá Kópavogsbæ, að sínu mati, og að 
unnið sé eftir metnaðarfullri áætlun. 
„Við erum að gera launakönnun, við 
höfum veitt jafnréttisviðurkenningar 
og veitt styrki til jafnréttis- og mann-
réttindaverkefna, svo dæmi séu tekin.“

Hins vegar sé jafnréttisfulltrúi bæjar-
ins aðeins í hlutastarfi. „Auðvitað viljum 
við sem nefnd að manneskja sé í fullu 
starfi við þetta. Það skiptir máli að þessi 
aðili sé nefndum og ráðum bæjarins til 
ráðgjafar í þessum efnum, en því verður 
ekki sinnt í hlutastarfi. Manneskja í fullu 
starfi gæti gert svo mikið meira en nú 
er mögulegt, og unnið að jafnréttis- og 
mannréttindamálum á víðari grund-
velli.“

Til að mynda yrði áhugavert að taka 
upp kynjaða hagstjórn í bæjarfélagi eins 
og Kópavogi. 

ragnheiður kristín Guðmundsdóttir.



Glersalurinn │ Salavegi 2 │ 201 Kópavogur │ Sími 892-4624 │ estsig@internet.is

Erfidrykkjur, brúðkaup, afmæli og fl.
 
   

Glersalurinn 

Leigist út án veitinga

HAGSTÆTT 
VERÐ

Hagstætt verð



6 11.  október 2013

Saknarðu bæjarins?
Já ég geri það, ég ólst upp í Fossvogs-
dalnum og það er eflaust ekki til betri 
staður að búa á.
Hefurðu búið erlendis?
Já ég hef búið í Bandaríkjunum, Noregi, 
Belgíu, Svíþjóð og veit ekki hvort eitt 
tímabil í Ástralíu teljist sem búseta.
Hver er stærsti sigur þinn?
Þetta er erfið spurning, ég hef unnið 

marga litla sigra en ég held að sá stærsti 
eigi eftir að koma.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fótbolti er bæði vinnan mín og stærsta 
áhugamál og ég er mjög heppin að því 
leyti. Annars hef ég gaman að því að 
lesa og ferðast.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er hreinskilin og er sama um pen-
inga umfram það að eiga ofan í sig og á.

En galli?
Ég er ekki morgunmanneskja
Ertu liðtæk í eldhúsinu?
Já já þegar ég tek mig til.
Áttu gæludýr?
Ég á frægan gullfisk.
Hvernig bíl áttu?
Ég á bara hjól og finnst það einn stærsti 
kosturinn við líf mitt.
Hver er draumabíllinn?
Mér er eiginlega alveg sama um bíla en 
ef ég þyrfti að eiga bíl þá myndi ég vilja 
umhverfisvænan bíl með þægilegum 
sætum sem bilar aldrei.
Ferðastu mikið?
Já vægast sagt.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Yndislegasti staðurinn er hús foreldra 
minna í Daltúninu en svo er Snæfells-
nesið ofboðslega fallegt.
Uppáhaldsmatur?
Lúða og íslenskur humar.
Uppáhaldsdrykkur?
Íslenska vatnið er vanmetið þó það sé 
í miklum metum.
Uppáhaldsbók?
Ástin á tímum kólerunnar eftir Gabriel 
Garcia Marquez og Lean In eftir Sheryl 
Sandberg.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Ég hlusta mikið á tónlist í rólegri 
kantinum og Bonnie Prince Billy er 
uppáhalds.
Fyrsta starfið?
Unglingavinnan í Kópavogi, svo tóku 
við mörg sumur á Kópavogsvelli undir 
harðri stjórn Ómars Stefánssonar 
vallarstjóra.
Fyrri störf?
Ég kenndi stærðfræði eina önn í Flens-
borg. Svo vann ég hjá DHL í fjögur 
ár bæði á Íslandi og í Brussel og var 
í fjármálunum þar. Ég sagði svo upp 

2009 til þess að hafa næga tíma fyrir 
fótboltann og hef gert það síðan.
Hvenær hefur reynt mest á í starfinu 
og hvenær?
Ætli það sé ekki á hverju hausti þegar 
maður hamast við að landa titli. Það 
hefur alla vega verið raunin síðustu ár.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Allar þær stundir sem fólki í kringum 
mann og manni sjálfum líður vel.
Hvernig kom það til að þú fórst að 
stunda knattspyrnu?
Ég elti nú bara stóru systur og laug til 
um aldur til að mega æfa. Ég var fimm 
ára en mig minnir að lágmarksaldur 
hafi verið 8 ár. Mig grunar sterklega 
að þjálfarinn hjá Breiðabliki hafi ekki 
látið blekkjast en leyfði mér að halda 
áfram, ég er mjög þakklát.
Af hverju fórstu í markið?
Ég var svo léleg í að hlaupa er einfalda 
svarið. Það uppgötvaðist ansi seint að 
ég er með astma og ég átti erfitt með 
að halda í við hinar. Svo fannst mér 
alltaf gaman að leika mér í marki og 
fékk mjög fljótlega að byrja að æfa með 
meistaraflokki, þá var ekki aftur snúið. 
Þetta er mjög krefjandi leikstaða and-
lega og ég held að það henti mér vel.
Gerðirðu þér grein fyrir því að lands-
liðið biði þín þegar fram liðu stundir?
Það var alltaf markmiðið og já ég 
held það. Ég hafði aldrei trú á öðru 
en að það myndi heppnast ef ég legði 
vinnuna á mig.
Hvernig er lífið í atvinnumennsk-
unni?
Það er ósköp ljúft. Ég vakna um níu 
leytið, suma daga fer ég á morgunæf-
ingu og svo í hádegismat með stelp-
unum. Liðið æfir svo aftur kl. 15:30 
svo hefur maður kvöldið frítt. Þetta er 
svolítið hangs en eins og staðan er þá 
myndi ég ekki vilja breyta neinu. Það 
er voðalega lítið í mínu lífi til þess að 
stressa sig yfir.
Hvernig tilfinning er það að fara í 
lokakeppni á alþjóðlegu stórmóti?
Það er ólýsanlega gaman og var alltaf 

draumur minn sem barn. Svo það ger-
ist ekki mikið betra.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir íslenska kvennaknattspyrnu?
Það þarf að vinna ennþá meira í jafn-
rétti kynjanna. Það þarf að gera kröfu 
um jafnrétti, það snýr að öllum þáttum 
og peningar eru ekki það mikilvæg-
asta í þeirri umræðu heldur þekking, 
viðhorf og virðing. Því miður virðast 
margir halda að þessi umræða snúist 
um hvaðan peningarnir koma og hvert 
þeir fara.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að fara á skíði það besta sem ég geri.
Leiðinlegast?
Að taka upp úr töskum eftir ferðalag.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Reyni að dreifa huganum einhvern 
veginn.
En þegar þér leiðist?
Mér leiðist eiginlega aldrei þó ég sé ekki 
að gera nokkurn skapaðan hlut
Hvenær líður þér best?
Ætli það sé ekki eins og með gleði-
legustu stundirnar en það er að vera 
í kringum fólk sem líður vel saman, 
vinnur vel saman og þannig nær ár-
angri hvort sem það er í lífi eða starfi. 
Mér líður illa þegar fólki í kringum 
mig líður illa.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Amma mín er stórkosleg manneskja 
og tæklar allt með jákvæðni.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað ynnir þú þá?
Ég væri eflaust ennþá hjá DHL í drakt 
og á fundum í þrem mismunandi 
löndum í hverri viku.
Hvað er framundan hjá Þóru Helga-
dóttur?
Það er vonandi að tryggja þriðja sænska 
meistaratitilinn og að komast í 8-liða 
úrslit Meistaradeildarinnar og svo 
góður tími heima á Íslandi yfir jólin.
Lífsmottó:
Að leggja mig fram við allt sem ég tek 
mér fyrir hendur

Þóra Helgadóttir:

Stærsti sigurinn er eftir
Þóra Björg Helgasdóttir, landsliðsmarkvörður í knattspyrnu 
flutti þriggja ára gömul í Daltúnið ásamt foreldrum sínum 
Hildi Sveinsdóttur félagsráðgjafa og Helga Vilborg sálfræðings. 
Hún saknar bæjarins og og telur að vart finnist betri staður, 
en hún býr í Malmö nú um stundir. Hún hefur gert garðinn 
frægan með félagsliðum víða um heim. Hún hefur auk þess 
náð framúrskarandi árangri með íslenska landsliðinu og kom-
ist í heimsfréttirnar fyrir umönnun gullfisks sem fylgdi lands-
liðinu á lokamót Evrópukeppninnar í Svíþjóð í sumar. Þóra er 
stærðfræðingur frá Duke University í Bandaríkjunum og með 
meistaragráðu í sjálfbærri þróun frá Malmö Högskola. Þóra 
Björg Helgadóttir er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Við geymum bílinn fyrir þig, keyrum þig upp á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
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„Langur vinnudagur  
hjá ungu barni“
Ætla má að a.m.k. 85 prósent 

leikskólabarna í Kópavogi 
dvelji daglega átta klukku-

stundir eða lengur á leikskólunum. 
Þetta kemur fram í tölum frá leik-
skólastjórum sem fulltrúi þeirra í 
leikskólanefnd bæjarins hefur tekið 
saman.

„Mér finnst þetta ansi langur vinnu-
dagur hjá ungu barni,“ segir Sigrún 
Hulda Jónsdóttir, fulltrúi skólastjóra 
í leikskólanefnd Kópavogs. „Ef við 
lítum einnig á þessi mál út frá geð-
tengslamyndun barnanna sem er 
grunnurinn að andlegri heilsu barns-
ins seinna meir. Þá eru 8 til 9 stundir á 
dag langur tími fyrir ung börn. Ég gæti 
nefnt sex til sjö  klukkustundir, sem 
gæti verið hæfilegur tími,“ segir Sig-
rún Hulda við bæjarblaðið Kópavog. 
„Við viljum gjarnan þjónusta foreld-
rana, en það má ekki bitna á gæðum 
fyrir barnið,“ segir hún.

Á pari við fullan  
vinnudag fullorðinna

Í nýjustu Árbók sveitarfélaga er 
meðal annars greint frá dvalartíma 
barna á leikskólum eftir sveitarfé-
lögum árið 2011. Þar er miðað við sjö 
stunda dvöl eða lengri, og sker Kópa-
vogsbær sig ekki úr, miðað við önnur 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
hvað þetta varðar. Lang flest börn, yfir 
95 prósent, eru sjö stundir á leikskól-
anum daglega, eða lengur, hvar sem 
komið er niður. Nánari skoðun leiðir 
hins vegar í ljós að mjög hátt hlutfall 
leikskólabarna dvelur á leikskólanum 
átta stundir eða lengur á hverjum degi, 
eða sem nemur fullum vinnudegi full-
orðinnar manneskju.

Algengt að dvölin sé 
lengri en 8 stundir
Sigrún Hulda fékk tölur frá 13 leik-
skólum í Kópavogsbæ. Í þessum 
skólum eru um 1250 börn, en í leik-
skólum Kópavogs eru alls um 1700 
börn. Tölur Sigrúnar Huldu sýna að 
yfir þúsund börn dvelja átta stundir eða 
lengur í leikskólanum daglega. Sigrún 
Hulda segir algengt að börn dvelji í 
leikskólanum lengur en átta stundir 
daglega. „Ég gæti ímyndað mér að hlut-
fallið slagaði hátt í 30 til 40 prósent, en 
ég ætla þó ekkert að fullyrða um það.“

Þá veki það athygli sína að í þeim 
hópi sem eru í leikskóla átta stundir 
eða lengur séu börn fædd árið 2012, 
börn sem nú eru um eins og hálfs árs. 
„Þetta er mikið áreiti og álag á svona 
ung börn,“ segir Sigrún Hulda.

Viðveran lengdist  
eftir hrun
Hún bætir því við að viðvera barna 
hafi lengst frá því fyrir hrun. „Ég 
bjóst satt að segja við að stundunum 

myndi fækka í kreppunni, en þeim 
hefur fjölgað.“

En hvað getur skýrt þetta? „Ég reikna 
með því að það sé aukin vinna foreldra. 
Báðir foreldrar vinna gjarnan fullan 
vinnudag. En ég er alls ekki að segja 
að konur eigi að fara heim að hugsa 
um börnin. Alls ekki. En það þarf ef 
til vill að skilgreina uppeldið sem ein-
hvern hluta af vinnutíma foreldra. Í það 
minnsta að við getum hugsað einhvern 
veginn á þessum nótum.“

- Hvernig líst þér á hugmyndir um 
að stytta vinnuvikuna, og auka þannig 
samverustundir fjölskyldunnar? „Ég 
held að það yrði mjög flott að setja 
slíkt á oddinn í næstu kjarabaráttu.“

Sigrún Hulda fullyrðir að allur að-
búnaður leikskóla í bænum sé með 
besta móti „og þarna líður börnunum 
vel yfir það heila og það er vel búið 
að þeim. Málið er að dvalartíminn 
er mjög langur fyrir ung börn. For-
eldrauppeldi er fyrsti kostur og leik-
skólinn á að vera viðbót við uppeldi 
foreldranna.“

Lengri viðvera en áður 
 

Hagstofan segir að viðverutími leikskólabarna hafi heilt yfir verið að lengjast 
og fleiri börn dvelji í 7 stundir eða lengur á leikskólanum en fyrir ári síðan. 
Í desember 2012 dvöldu tæplega 92% leikskólabarna í leikskólanum í 7 
tíma eða lengur dag hvern borið saman við tæp 44% leikskólabarna árið 
1998.  Mynd: Hagstofa Íslands

Stór hópur barna lengur  
„í vinnunni“ en fullorðnir
Margrét María Sigurðar-

dóttir, umboðsmaður 
barna, bendir á að hlutfall 

barna á leikskóla sé með því hæsta 
sem þekkist innan ríkja OECD. Hún 
vísar til athugana Hagstofunnar um 
aukna leikskóladvöl, og bendir auk 
þess á að meðalaldur barna á leik-
skólum hafi bæði farið lækkandi og að 
samsetning barnahópsins hafi breyst, 
þar sem nú séu hlutfallslega fleiri börn 
en áður af erlendum uppruna í leik-
skólum landsins.

„Ljóst er að vinnudagur barna er 
almennt mjög langur og stór hópur 
barna dvelur í skólanum sínum vel 
fram yfir þann tíma sem vinnudagur 
fullorðinna er almennt miðaður við. 
Þar sem flest börn eyða stórum hluta 
af degi sínum í leikskólanum gegnir 
hann mjög mikilvægu hlutverki 
þegar kemur að ummönnun og upp-
eldi barna,“ segir Margrét María við 
bæjarblaðið Kópavog.

„Það er því sérstaklega mikilvægt 
að leikskólastarf taki mið af þörfum 
barna og að öll börn fái þann stuðning 
sem þau þurfa. Það er áhyggjuefni að 
mati umboðsmanns barna að börnum 
sem fá sérstakan stuðning sé að fækka 
á milli ára, enda er síður en svo líklegt 
að börnum með sérþarfir fari fækk-
andi.“

Þessar stúlkur í kópavogsskóla byrjuðu á snjókarli.

krakkar úr Hörðuvallaskóla stilltu sér upp í snjónum.

Fyrsti snjórinn
Starfsmenn bæjarins voru komnir af 
stað fyrir allar aldir.

Snjókast er góð skemmtun.

krakkar úr Hörðuvallaskóla með snjóbolta á lofti.
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Besti bakari landsins er Kópavogsbúi
Í byrjun október reyndu bakarar 

landsins með sér í keppni, rétt eins 
og þeir gera á hverju ári. Keppnin 

fór fram í Hótel- og matvælaskólanum 
í Kópavogi. Sigurvegarinn var þrítugur 
heimamaður, Kópavogsbúinn Daníel 
Kjartan Ármannsson. Matarblaða-
maður Kópavogs hitti Daníel yfir 
kaffibolla í Mosfellsbakaríi, en það er 
gamli vinnustaðurinn hans og þar æfði 
hann fyrir keppnina. 

Það er augljóst að Daníel er bakari af 
köllun. Ástríðan skilaði sér líka í keppn-
inni. Þar bakaði hann meðal annars súr-
deigssnúða sem fengu fullt hús stiga hjá 
dómurunum. Slíkt er afar sjaldgæft og 
þýðir í raun að þeir eru ekkert minna en 
fullkomnir. Daníel var einmitt að baka 
verðlaunasnúðana þennan dag. Undir-
ritaður fékk að bragða á snúðunum og 
getur ekki annað en tekið undir með 
dómnefndinni. Þessir snúðar eru stór-
kostlegir!

Gera betur en  
verksmiðjurnar
Daníel er fæddur austur á Egilsstöðum 
og þar hóf hann bakaranámið. Hann 
flutti hins vegar á mölina fyrir einum 
og hálfum áratug og hefur búið í Kópa-
vogi síðustu ár. Hann er giftur og á 
tvo syni, þriggja og níu ára. Sá eldri 
er í HK og segist vera Kópavogsbúi. 
Aðspurður segist Daníel vera á góðri 
leið með að verða það líka þótt taugin 
sem bindi hann við heimahagana fyrir 
austan sé sterk. 

Daníel hefur unnið sem bakari bæði 
í Noregi og Danmörku. Hér heima 
hefur hann líka kynnst ýmsum hliðum 
á faginu, unnið fyrir austan og hjá 
Myllunni í Reykjavík en lengst af vann 
hann hjá  Ragnari Hafliðasyni í Mos-
fellsbakaríi. Hann segist nýta alla þessa 
reynslu við baksturinn og hún hefur 
líka mótað sýn hans á fagið. ,,Ég held að 
íslenskir bakarar leggi kannski of mikla 
áherslu á að keppa við stórframleiðslu 
á brauðum og kökum en leggi ekki 
nægilega rækt við það sem þeir geta 
gert betur en stóru verksmiðjurnar,“ 

segir hann. Þó séu auðvitað margir sem 
geri það, eins og til dæmis Ragnar. Ferð 
í Mosfellsbakarí sýnir að Daníel hefur 
rétt fyrir sér þar. 

„Úrvinda suma daga“
Daníel hefur ekki unnið í fullu starfi 
sem bakari undanfarin misseri. Hann 
hefur átt við erfið veikindi að stríða en 
hann greindist með MS í janúar 2009. 
Hann þarf því að gæta sín, má ekki of-
gera sér og þarf að fara vel með sig. Það 
er hins vegar hvorki að heyra á honum 
né sjá að hann sé haldinn þessum illvíga 
og alvarlega sjúkdómi. ,,Ég reyni að lifa 
heilbrigðu líferni, borða góðan mat, 
hvílast og hreyfa mig,“ segir Daníel. 
Greiningin var að sjálfsögðu reiðarslag 
á sínum tíma fyrir hann og fjölskylduna 
en hann lætur þó ekki bilbug á sér finna 
og gerir allt sem hann getur til þess að 
veikindin bitni ekki á sonunum. ,,Suma 
daga er maður þó auðvitað úrvinda og 
hefur kannski ekki mikið að gefa en ég 
reyni að nýta þá orku sem ég hef fyrir 
strákana, segir Daníel.

Eitthvað virðist nú vera umfram 
af orku, um það ber Íslandsmeistara-
titillinn órætt vitni. ,,Já, þetta er nú 
kannski út af því að ég lít eiginlega 
ekki á það sem vinnu að vera bak-
ari, þetta er eiginlega svona hluti af 
mér.,“ Hann segir sjaldan vera logn 
í kringum sig, hann sé vanur því að 
vera alltaf með krefjandi verkefni á 

prjónunum. Það sé enn þannig, þrátt 
fyrir veikindin. 

Gott hráefni  
fyrst og fremst
Verðlaunasnúðarnir hans Daníels 
eru súrdeigssnúðar og hann ræktar 
sjálfur súrinn sem hann notaði. ,,Ég 
hugsa um súrinn svona dálítið eins og 

barn, ég fylgist með honum, viðheld 
honum og hlúi að honum“ segir Dan-
íel. Í snúðunum voru engin nútíma 
hjálparefni og þeir eru hluti af þeirri 
sýn Daníels að leita aftur til upphafs-
ins í bakstri. ,,Hollur matur er fyrst og 
fremst matur sem unninn er úr góðu 
hráefni. Það er mikil vakning núna 
hjá fólki finnst mér, að borða hollt og 
hreint og hugsa um hvað það lætur 
ofan í sig.“ 

Ný sýn á bakarí
Í lokin deildi Daníel með okkur draumi 
sem hann ber í brjósti. Hann langar 
að opna sjálfur lítið bakarí þar sem 
engum af hinum svokölluðu E-efnum 
eða öðrum nútíma hjálparefnum er 
hleypt inn fyrir dyr. ,,Ég held að við 
Íslendingar ættum að gera meira af því 
að nýta okkur smæðina. Mig dreymir 
um að opna pínulítið bakarí sem byggir 
á ákveðinni hugmyndafræði. Þar 
væri opið allan daginn og viðskipta-
vinirnir geta komið inn hvenær sem 
er og fengið glænýtt brauð. Bakarinn 
er sjálfur á staðnum og getur svarað 
spurningum og spjallað við viðskipta-
vini á milli þess sem hann hnoðar og 
setur í ofninn, allt fyrir augunum á 
viðskiptavinunum.“ Þessi sýn Daníels 
er mjög í anda þess sem hefur verið 
gert á nokkrum stöðum í nágranna-
löndunum síðustu ár, til að mynda í 
hinu víðfræga bakaríi í Lom í Noregi. 
,,Mig langar til að bjóða upp á brauð 
og bakkelsi sem er bakað úr bestu 
hráefnum sem völ er á, íslenskum ef 
þau eru fáanleg. Mig langar ekki til 
að selja mat sem geymist dögum eða 
vikum saman, heldur mat sem rotnar 
og myglar,“ segir Daníel og hlær við. 

Hvort draumur Daníels verður að 
veruleika er undir því komið hvort 
hann finni fjármagn til að setja í svona 
bakarí, ekki vantar hugmyndirnar eða 
hæfileikana hjá Íslandsmeistaranum. 
Einfalt og hrátt, hollt og gott, fyrir 
opnum tjöldum, um það snýst draumur 
þessa lífsglaða og æðrulausa snillings 
í Kópavogi.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

Hlýri með ostasósu
Síðustu ár hafa Íslendingar lagt 

sér til munns fleiri fiskitegundir 
en áður tíðkaðist. Hlýri er ein 

þeirra. Fæstir þekkja reyndar muninn 
á hlýra og steinbít, en latneska heitið 
Anarhichas minor þýðir litli steinbítur 
eða litli steinbítsbróðir. Hægðarleikur 
er hins vegar að þekkja þá í sundur, 
enda hlýrinn flekkóttur en steinbítur 
með rendur. 

Hlýri hefur lítið verið rannsakaður 
miðað við aðra íslenska nytjafiska en 
þó hefur hann veiðst hér við land frá 
ómunatíð. Rétt eins og steinbítur var 
hlýri talinn ljótur og fyrr á öldum þótti 
fínni Íslendingum hann ekki geðslegur 
til átu. 

Hlýri er hins vegar frábær matfiskur. 
Hannes Finnbogason í Fiskbúðinni 
Hófgerði segir hlýra vera vinsælan 
og seljast mjög vel. Undir það tekur 

 Halldór Halldórsson í fiskbúðinni Haf-
inu í Hlíðarsmára. Báðir segjast oftast 
eiga til hlýra í borðinu hjá sér.

Hér fylgir einföld hlýrauppskrift 
fyrir fjóra.

Léttsteiktur hlýri með hvítlauksostasósu
HrÁeFNi:
200 grömm af 26% gulum osti (má nota ýmsar  
mismunandi tegundir eða afganga)
600-800 grömm af nýveiddum hlýra
Átta hvítlauksrif
Ein matskeið af olíu
Ein teskeið af hunangi (íslensku ef hægt er)
Einn desilítri af nýmjólk
Einn rauðlaukur
Hálf lúka af graslauk
Sítróna
Sjávarsalt og svartur pipar
Smjörklípa

aðFerð:
•  Byrjið á hella mjólkinni í lítinn pott. Rífið svo eða 

saxið ostinn eins smátt og hægt er. Bræðið ostinn 
í mjólkinni við vægan hita og hrærið vel og reglu-
lega í svo ekkert brenni.

•  Saxið hvítlauksrifin smátt. Saxið líka graslaukinn.
•  Skerið hlýrann í passlega bita. Gott getur verið 

að skera flakið þvert þar sem það er þykkast svo 
enginn biti verði þykkari en þrír sentimetrar. 
Penslið bitana með olíunni og kryddið með salti, 
pipar og helmingnum af hvítlauknum.

•  Þegar allur osturinn er bráðinn er rétt að taka 
sósupottinn af hitanum. Kryddið með salti, pipar 
og afgangnum af hvítlauknum. 

•  Bræðið smjör á pönnu og steikið hlýrann í 2 til 4 
mínútur á hvorri hlið. Steikið niðurskorinn rauðlauk-
inn með.
•  Setjið sósupottinn aftur á hitann þegar búið er að 

snúa hlýranum og kreistið safa úr hálfri sítrónu út í 
og hrærið vel á meðan. 

•  Færið hlýrann upp á disk, hellið sósunni yfir og 
stráið söxuðum graslauknum ofan á.

•  Með þessu er gott að hafa kartöflubáta eða heima-
gerðar franskar, gulrætur og ferskt salat. Verði 
ykkur að góðu.
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Ævintýrið um bakaríð í Lom
Á sólríkum sumardögum er ekki 

óalgengt að Óslóarbúar leggi 
á sig næstum fimm klukku-

stunda bíltúr til að komast í bakkelsi. 
Fólk er tilbúið að aka yfir nánast þveran 
Noreg til þess að komast í eitt merki-
legasta bakarí Norðurlanda. Það er í 
smábænum Lom í Guðbrandsdal. Það 
heitir eftir þessu 2.500 manna þorpi, á 
skilti utan á húsinu stendur einfaldlega 
Bakaríið í Lom.

Þar ræður ríkjum Morten Schakenda. 
Hann bakar brauð, bakkelsi og kökur 
árið um kring en á sumrin rekur hann 
líka kaffihús og veitingastað. Morten 
var víðfrægur bakarameistari áður 
en hann ákvað að flytja upp í fjöllin 
og setjast að í Lom. Frægðarsól hans 

hefur þó heldur risið við flutninginn. 
Leyndarmálið við vinsældir bakarísins 
segir hann vera einfalt; að bera virðingu 
fyrir viðskiptavinunum. Hann notar að-
eins besta fáanlega hráefni, helst úr hér-

aði, og hann heldur verðinu í lágmarki 
því hann vill að heimamenn hafi efni á 
kræsingunum.

Morten bakar brauð og kanelsnúða 
en líka svokallaðan hægan skyndimat 

(Slow fast food), samlokur, hamborgara 
og pitsur. Hann segist vanda sig jafn 
mikið við þetta allt saman. Hveiti, hafra 
og annað kornmeti kaupir hann eftir 
megni af sveitungum sínum og nauta-
kjötið kemur allt af einum bæ í tíu mín-
útna akstursfjarlægð.

Morten bakarameistari greindist með 
krabbamein fyrir tveimur árum og segir 
það hafa breytt lífsviðhorfi hans nokkuð. 
Síðan þá hefur hann lagt áherslu á að 
þjálfa starfsfólkið sitt vel og taka því 
hægar en hann gerði.  Hann hefur gefið 
út uppskriftabækur sem seljast eins og 
heitar lummur. Hann hafði þó aldrei í 
hyggju að skrifa bækur. Metsölubókin 
hans varð til upp úr litlum bæklingi. 
Bækurnar hafa hjálpað til við að bera 
hróður hans víða en það er þó fyrst og 
fremst hugmyndafræðin og vörugæðin 
sem hafa gert bakaríið í Lom að því sem 
það er. Megnið af bakstrinum og mat-
argerðinni í bakaríinu í Lom fer fram í 
opnu eldhúsi svo viðskiptavinirnir geta 
séð hvernig maturinn þeirra verður til. 
Sjálfur stendur Morten  gjarnan á bak 
við afgreiðsluborðið og afgreiðir við-
skiptavini.

Slow Food  er alþjóðleg hreyfing 
sem varð til um miðjan níunda 
áratuginn. Hún er rakin til Ítalans 
Carlos Petrini. Slow food hreyfingin 
snýst um að skapa mótvægi við 
skyndibita (Fast food) og alþjóð-
legar matarkeðjur með því að nýta 
hollan og góðan mat úr nágrenni í 
stað þess að sækja hann um langan 
veg. Hreyfingin vinnur að varðveislu 

staðbundinnar matarmenningar 
og hvetur til landbúnaðar og rækt-
unar til notkunar á heimaslóðum. 
Meira en hundrað þúsund manns 
eru formlegir meðlimir í Slow 
Food hreyfingunni víða um lönd, 
en áhrifin ná langt út fyrir raðir 
félagsmanna og eru til að mynda 
greinileg í því sem kallað er Nýja 
norræna eldhúsið (Ny Nordisk mad).

Fast Slow Food er nýtt hugtak í mat-
armenningu. Það snýst um að taka 
grunnhugmyndina að Slow Food 
og yfirfæra hana yfir á skyndibitann 
sem hún upphaflega snerist gegn. 
Hollur og hreinn matur úr héraði 
er þannig nýttur til að framleiða 

skyndibitann í sátt við náttúru og 
nærsamfélag. Þar er til dæmis um að 
ræða hamborgara úr úrvals nauta-
kjöti sem ræktað er á svæðinu. Dæmi 
um slíkan mat má finna í Íslensku 
hamborgarabókinni sem kom út í 
vor, sjá www.hamborgarabokin.is.

Ábendingar, góðráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum Kópa-

vogs um hvaðeina sem tengist 
mat eru vel þegnar. Verið óhrædd 
við að hafa samband, hvort sem um 
er að ræða skemmtilega jólasiði, 
reynslusögur af veitingastöðum eða úr 

verslunum, ábendingar um sniðuga 
matvöru, ræktun eða framleiðslu í 
bænum. Endilega sendið okkur línu á 
netfangið svavar@islenskurmatur.is. 
Góðar uppskriftir eru líka vel þegnar, 
ekki síst ef þær tengjast jólunum.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

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

Hugsaðu um heilsuna 
og veldu heilkorn

Hjartabrauð
Þitt hjartans mál...í hvert mál...

Líf án streitu
- lærðu að njóta lífsins

Námskeiðið er fyrir þá sem vilja njóta lífsins, lifa lífinu aðeins 
hægar og huga að andlegri og líkamlegri líðan. Dvölin gefur 
einnig einstakt tækifæri til að taka upp nýjar og skynsamlegar 
leiðir hvað varðar hreyfingu, næringu og svefn.

Innifalið: Gisting, ljúffengur og hollur matur, skipulögð dagskrá, 
hugleiðsla og jóga, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi og 
líkamsrækt. Einnig nudd og val um ýmsar meðferðir.

 Verð á mann: 121.900 kr. 
 Ath. Takmarkaður fjöldi.

7 daga heilsudvöl 5. - 12. nóvember

Nánari upplýsingar í síma 483 0300 og á vefsíðunni www.hnlfi.is

- berum ábyrgð á eigin heilsu

Aukadagur fyrir þá sem vilja lengja dvölina er 9.900 kr. pr. sólarhring.



Þvottabjörn kragi 
14.900,- 

Flottar vörur - á góðu verði 

Kúpupúði 
9.900,- 

Bréfapressa 
3.900,- 

Loftbelgur 
3.900,- 

Glerkúpull 
6.900,- 

Glerbox 
8.900,- 

Glerbox 
6.900,- 

Skenkur 
169.900,- 

Plötuspilari 
39.900,- 



Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is

MATVÆLA-
RÁÐGJÖF

iess
járnsmíði

Dalvegi 24 • 544 4884 • www.iess.is

Við tökum að okkur öll verkefni sem snúa að viðhaldi húsa. Við gerum föst verðtilboð

 Þakviðgerðir
 Þakrennur
 Niðurfallsrör
 Þakjárn
 Þakkflassningar
 Þakgluggar
 Þakleki
 Þakmálun
 Gluggaskipti
 Almennt viðhald húsa

Fagleg þjónusta

Næstu skref
    Hafðu samband
    Við mætum á svæðið
    Við gerum úttekt á verkinu FRÍTT
    Við gerum þér fast verðtilboð þar sem við á
    Við klárum verkið með vönduðum vinnubrögðum
    Þú býður vinunum í heimsókn að sjá flotta húsið

Rennur og Niðurföll slf. - www.rennur.is - rennur@rennur.is - Sími: 694-8448

Sanngjörn verð

S: 694-8448
rennur@rennur.is
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staðurinn Minn

Holtið
Holtið fyrir ofan æskuheimili 

mitt að Álfhólsvegi 68: Þar 
gerðust ævintýrin. Á áttunda 

áratugnum var þessi hluti Víghólsins 
melur með jökulruðningum og lúpínu 
en gnægð af njólum og eldfimri sinu 
á vorin. 

Á Holtinu brenndum við dagblaða-
birgðir heimilisins, reistum kofa með 
forláta hengirúmi, söfnuðum í áramóta-
brennur, slökktum ítrekað sinuelda eftir 
einhverja pörpuilta, óðum drullu í 
ökkla – hið minnsta – og töldumst góðir 
að sleppa lifandi úr þeim hremmingum. 

Stóri-Steinn gnæfði yfir Holtið en 
hans er af einhverjum ástæðum hvergi 
getið á landakortum. Þangað var drjúgt 
ferðalag fyrir litla fætur – nokkrir 
tugir metra – og vissara að hafa með 
sér nesti:  mjólk á flösku og heilhveiti-
brauð með smjöri og rabbarbarasultu. 
Og hvílíkt afrek sem það var að klífa 
steininn og ógleymanlegur fiðringur-
inn í maganum þegar maður renndi 
sér niður á rassinum! Hjá Stóra-Steini 
voru kjöraðstæður til hafnargerðar, allt 
á floti í rigningum og grjót eins og hver 
vildi. Þarna lögðum við skipaskurði og 
sigldum trébátum heimsálfa á milli.

Rétt við útsýnisskífuna á Víghólnum 
var hænsnakofi og stóð manni hálf-
gerður stuggur af þessum fiðurfénaði. 
Þegar búskapurinn lagðist af skemmtum 
við okkur við að hoppa af þakinu í netið 
sem áður hélt hænunum í skefjum, uns  
það gafst upp og lagði niður varnir. 
Og rústirnar breyttust í dulmagnaðar 
byggingar úr villta vestrinu þar sem 
kúrekar og indjánar tókust á. 

Fyrir ofan Holtið, á milli Melaheiðar 
og Lyngheiðar, var knattspyrnuvöllur-
inn Stóri-Maló. Þegar fellibylurinn 
Ellen reið yfir landið í september 1972 
urðum við félagarnir okkur úti um 
byggingaplast – kannski úr kastalanum 

sem Þorkell Sigurbjörnsson tónskáld 
var að reisa á Melaheiði 5 – og settum 
það eins og segl á annað markið með 
þeim afleiðingum að það féll fram fyrir 
sig í veðurofsanum við gríðarleg fagn-
aðarlæti viðstaddra. 

Handan marksins sem féll reisti 
KFUM félagsheimili (nú Lyngheiði 
23) sem einnig þjónaði sem leikfimis-
hús fyrir Digranesskóla. Í október 1976 
mættum við drengirnir úr hverfinu 
þangað stoltir á stofnfund nýs íþrótta-
félags. Stóri-Maló varð æfingasvæði ÍK 
og hækkaði við það í tign og kallaðist 
nú Heiðarvöllur. Litla íbúðarhúsið við 
hænsnakofann breyttist í ÍK-húsið og 
iðaði þegar af lífi: Við mættum á töflu-
fundi, tefldum, horfðum á kvikmyndir, 
borðuðum ókjör af poppi; þarna mynd-
aðist góð stemning, það var hugur í 
mönnum og meira að segja ísskápurinn 
tók hlutverk sitt svo alvarlega að gosið 
kom í klakaböndum út úr honum.

5. flokkur ÍK hóf æfingar á Heiðar-
velli undir stjórn Reinhardts Rein-
hardtssonar og var skráður til leiks á Ís-
landsmótinu í knattspyrnu vorið 1977. 
Þarna vorum við þrír bekkjarfélagarnir, 
Skúli Þórisson aftari senter, Ólafur Ari 
Jónsson fúllbakk og ég tengiliður á 
miðjunni, auk ýmissa annarra jafnaldra 
úr Digranesskóla; nágranni minn Sig-
urður Eyþórsson var fyrirliði B-liðsins, 
Garðar Agnarsson kletturinn í vörninni 
og fleiri mætti nefna. Sérstaklega fannst 
okkur Steindór Elíson úr Kópavogs-
skóla sannkallaður happafengur. Hann 
varð fyrirliði og stormsenter liðsins og 

seinna átti hann eftir að hrella mark-
verði í efstu deild svo um munaði (rétt 
eins og sonur hans, Kristinn). Þetta 
sumar komumst við í úrslit Íslands-
mótsins. Þótt Morgunblaðið hældi 
piltum hins unga félags fyrir að hafa 
náð fjórða sæti á mótinu þá veitti blaðið 
meiri athygli sonum eldri knattspyrn-
ukappa sem þarna stigu fram á sviðið, 
t.d. Sigurði Jónssyni og Ólafi Þórðarsyni 
ofan af Skaga og Guðna Bergssyni í Val.

Nú er Holtið á kafi í trjágróðri, Stóri-
Steinn hefur skroppið saman í hálfgerða 
þúst og Stóri-Maló er kominn undir 
græna torfu. Litla félagsheimilið er 
horfið af yfirborði jarðar, svo ekki sé 
minnst á hænsnakofann. Og ÍK – vett-
vangur strákaskarans af Digraneshálsi 
– er runnið inn í HK. 

Þannig er Holtið núna kannski 
einungis til í minningum þeirra sem 
upplifðu þar ævintýri æskunnar.

Að búa til stað
Placemaking er hugtak sem varð 

til einhverntímann upp úr 1960 
þegar tveir frumkvöðlar settu 

fram hugmyndir sínar um að búa til 
staði fyrir fólk – umfram bíla og versl-
anamiðstöðvar. Á næstu áratugum þró-
uðust þessar hugmyndir og hafa verið til 
staðar í borgum og bæjum þegar yfir-
völd fá það hlutverk að búa til almanna-
rými á borð við torg, almenningsgarða 
og árbakka svo eitthvað sé nefnt.

 Torg sem virka
Nálgunin hérlendis við að búa til staði 
hefur yfirleitt verið sú að reisa mann-
virkið og vonast svo til að eitthvað ger-
ist að sjálfu sér. Ábyrgðin á þessu liggur 
ekki hjá skipulagsdeildum heldur 
frekar hjá kjörnum fulltrúum af því 
að verkefnið er þverfaglegt og þarfnast 
yfirstjórnar og framtíðarsýnar. Það er 
nefnilega mikilvægt að kjörnir fulltrúar 
reyni að skapa staði innan bæjarlands-
ins sem eru mikilvægir bæjarbúum. 
Mörg dæmi eru um mannvirki sem 
hafa gengið frekar illa, bæði í Reykja-
vík, Kópavogi og víðar. Ingólfstorg er 
eitt þeirra torga sem var á sínum tíma 
skellt niður án þess að hugsa út í öll þau 

atriði sem búa til góðan stað. Hálsatorg 
er annað slíkt og þrátt fyrir að nú eru 
þangað komnir bekkir, hjólagrindur 
og risablómapottar er einhvernveginn 
alltaf rok og skuggi á Hálsatorgi. Sviðið 
á torginu ber tóna listamannanna afar 
illa enda eru alltaf leigð önnur svið 
undir viðburði á torginu.

Meira en steypu
Það virðist ekki vera neitt mál að búa 
til mannvirki, torg eða almennings-
garð en til þess að úr verði staður sem 
fólk vill raunverulega vera á, þarf að fá 
fleiri aðila en steypu til samstarfsins. 
Hjartagarðurinn í Reykjavík er gott 
dæmi um vel heppnaðan stað vegna 
þess að þar er stór hópur sem vill dvelja 
þar langtímum saman. Lystigarðurinn 
á Akureyri er löngu þekkt dæmi um 
almenningsgarð sem virkar á meðan 
Hljómskálagarðurinn einkum sunnan 
megin hefur yfirleitt verið frekar illa 
nýttur. Hlíðargarður er mjög vel 
heppnaður almenningsgarður sem 
nágrannar garðsins nýta sér óspart. Því 
ber að fagna að nú hafa verið stofnuð 
samtök um áframhaldandi framgöngu 
hans.

Eilífðarverkefni
Til þess að hægt sé að búa til góðan stað 
þurfa margir hlutir að virka saman. Það 
þarf að virkja nærsamfélagið og fá það 
með sér. Útlit og hönnun staðarins þarf 
að mæta þörfum íbúanna. Staðurinn 
verður að vera í nánd við mikilvæga 
staði, svo sem strætóstöð, kaffihús, kjör-
búð og þess háttar og það þarf að vinna 
fyrir því að halda staðnum gangandi. 
Síðast en ekki síst þarf eiginlega að vera 
nokkuð gott skjól fyrir veðri og vindum. 

Til þess að hægt sé að búa til góða 
staði í bænum þurfa bæjaryfirvöld að 
sjá fyrir framtíðarsýninni og fá íbúa 
og aðra hagsmunaaðila með sér í 
verkefnið. Það eins sem þarf er gagn-
kvæmur áhugi á bæjarfélaginu.

Höfundur er
Pétur Ólafsson, bæjarfulltrúi 

Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Pétur Már



Til sölu glæsilegar íbúðir á Ljósakri 2-8. Í hverju húsi eru sex 2-4 herbergja íbúðir, þrjár á hverri hæð og 

geymslur í kjallara. Galdurinn á bak við þessi hús er einfaldleikinn. Sérinngangur er að hverri íbúð sem 

tekur á móti þér björt og hlýleg, með hátt til lofts og stórum gluggum. Veglegar svalir bjóða þér út að 

horfa suður yfir Garðabæ. Arkitektahönnun: Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar.

Fáðu nánari upplýsingar um draumaíbúðina hjá söluaðilum.

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR.

Einstakt útsýni í Garðabæ
— sérinngangur, góð lofthæð og stórar svalir

Ljósakur 2-8, Garðabæ

Allur matur er úr gæðahráefni, 
allar marineringar eru heimatilbúnar, 

beint frá ♥ og án allra aukefna. 
Við notum ekki hvítan sykur og ekkert hvítt hveiti 

og nú notum við eingöngu heilkorn.

Bjóddu gestunum þínum upp á það besta! 

Saffran býður upp á gómsæta samlokubakka, 
hvort sem tilefnið er stórt eða smátt.

hollt  ferskt og framandi

 pu hringir 

vid svoörum

@

samlokubakkar saffran

nytt

Naanloka með teriyaki kjúklingi, grilluðu eggaldin og frisee salati

Naanloka með Toscana skinku, sherrý-tómötum og dijonsinnepi

Naanloka með reyktum laxi, lárperu-rjómaosti og frisee salati

Naanloka með piri-piri kjúklingi, papríku og hunangs-lárperusósu

Naanloka með Saffran kjúklingi, grilluðum lauk og jógúrtsósu

Naanloka með tígrisrækju, piri-piri rjómaosti, mangó og frisee

sterkt
pinu

ve isla  fu ndur  party eda 

notaleg stund med teppi og ke rtaljos

brudkaup skirn  utskrift  fundur  afmaeli  party  ferming  arshatid

pu getur lika sent 

okkur tolvupost

     vid svoörum peim lika
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Kristjana Skúladóttir flytur stríðsáratónlist og segir frá stríðsárarómantík í Salnum

„Alltaf haft áhuga á þessari tónlist“
„Þetta voru magnaðir umbrota-

tímar og fyrir Íslendinga voru 
hernámsárin mikil menningar-

upplyfting,“ segir Kristjana Skúla-
dóttir, söng- og leikkona. Hún segir 
frá og flytur tónlist nokkurra helstu 
söngkvenna styrjaldaráranna í Salnum 
20. október næstkomandi, ásamt 
hljómsveit sinni. Tónleikarnir bera yf-
irskriftina „Söngkonur stríðsáranna“.
Kristjana hefur undanfarinn rúman 
áratug leikið fjölmörg hlutverk, bæði 
á sviði og í kvikmyndum, auk þess að 
hafa gefið út barnaplötu og ýmislegt 
fleira efni fyrir börn.

Tónleikarnir í Salnum verða tólftu 
og síðustu tónleikar hennar með 
stríðsáratónlistinni, en hún hefur áður 
flutt dagskrána í Iðnó í Reykjavík og 
víðar um land undanfarin misseri. 
„Viðtökurnar hafa verið algjörlega 
frábærar. Þær eru vitaskuld ástæðan 
fyrir því að ég hef haldið þessu áfram. 
Það er svo gaman og gefandi að flytja 
þetta,“ segir Kristjana í samtali við 
bæjarblaðið Kópavog. Endar nái 
saman fjárhagslega, en hún verði nú 

ekki rík af þessu. „Það er gríðarleg 
vinna fólgin í því að setja upp svona 
tónleika. Tímakaupið er í það minnsta 
ákaflega lágt,“ segir Kristjana og hlær 
við.

Þær léttu lund  
í löngu stríði
Hún segir að þetta verði ekki hefð-
bundnir tónleikar, því hún bæði flytji 
lög frægra söngkvenna frá stríðsár-
unum og segi einnig af þeim sögur. „Ég 
flétta líf þeirra inn í tónleikana, segir 
frá lífi þeirra og starfi. Þær lögðu mikið 
af mörkum í seinna stríði, þegar þær 
ferðuðust milli herstöðva og reyndu að 
létta lund stríðsþreyttra hermanna.“

Á tónleikunum flytur hún meðal 
annars lög sem Marlene Dietrich, Vera 
Lynn, Edith Piaf, Hallgerður Bjarna-
dóttir og fleiri gerðu ódauðleg á sínum 
tíma.

„Einhverra hluta vegna þá hef ég 
alltaf haft áhuga á þessari tónlist, 
alveg frá því að ég var krakki. For-
eldrar mínir voru unglingar á stríðs-
árunum og alltaf þegar það heyrðist 
lag frá þessum tíma í útvarpinu, þá 
kom glampi í augun,“ segir Kristjana. 
Stríðsáratónlistinni hafi verið hampað 
á heimilinu. „Ég hafði áhuga á gamalli 
tónlist þegar ég var sjálf unglingur og 
var í raun búin að kynnast þessu öllu 
um tvítugt. Það hlaut að koma að því 
að ég kæmi þessu frá mér.“

„Hallbjörg var  
drottningin“
Kristjana hefur ekki aðeins haldið 
formlega tónleika með stríðsáraefninu. 
Hún hefur líka komið fram í ýmsum 
félagsmiðstöðvum eldri borgara. Hún 
verður auk tónleikanna í Salnum í 
mánuðinum „á ferðinni“ í Kópavogi á 
næstunni. Hún segist við slík tækifæri 
koma fram án hljómsveitarinnar, en 
flytji lögin og segi sögurnar. 

Hún segir að eldra fólk vilji gjarnan 
ná sér á spjall eftir tónleika. „Þau vilja 
segja frá og það eru margir sem muna 
vel eftir þessari stemningu sem ég er 
að lýsa. Til dæmis muna margir eftir 
Hallbjörgu, sem var aðal drottningin 
á þessum tíma. Þá voru unglingarnir 
vitlausir í þessa nýju tónlist, nýbylgju 
þessa tíma, sem var danstónlistin, 
swing og jazz. Þótt okkur finnist þetta 
gamaldags núna, þá var þetta algjör 
bylting á þessum tíma.“

Mundi eftir Dietrich
Elsti tónleikagesturinn hingað til var 
102ja ára gömul kona. „Hún mundi 
vel frá því þegar Marlene Dietrich kom 
hingað og hélt tónleika í Gamla bíói og 
söng fyrir hermenn. Allt skilar þetta sér 
inn í sýninguna. Kannski ekki þannig 
að það fari beint inn í sjálfa dagskrána, 

en færir mér meiri dýpt í það sem ég 
er að gera,“ segir Kristjana.

En á hún sér eitthvað uppáhalds lag? 
„Ég held að ég nefni We’ll meet again, 
sem Vera Lynn söng. Það er mér mjög 
hjartfólgið, en þetta var lag foreldra 
minna. Annars eru þetta allt æðisleg 
lög,“ segir Kristjana Skúladóttir. 

www.3frakkar.com - Sími: 552-3939

Þær eru  
guðdómlegar,  

gratíneraðar gellurnar

ÞRÍR FRAKKAR Baldursgötu 14, Reykjavík - Sími: 552 3939
Opið virka daga 11:30 - 14:30 og 18:00 - 22:00

Opið um helgar frá 18:00 - 23:00
frakkar@islandia.is - www.3frakkar.com

Í gamla bænum - rétt við hjarta miðborgarinnar

Þrír Frakkar
Café & Restaurant

Ferskur léttsteiktur bláugga-
túnfiskur m/soya-smjörsósu 

og wasabi-kartöflumús

Einhverjir fremstu djasstónlistasrmenn landsins taka þátt 
í tónleikunum ásamt Kristjönu: Vignir Þór Stefánsson 
píanóleikari, Gunnar Hrafnsson bassaleikari og Matthías 
Hemstock trommuleikari. „Þetta eru snillingar sem geta 
allt og þetta fellur þeim vel úr endi eins og hvað annað,“ 
segir Kristjana í samtali við bæjarblaðið Kópavog.



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-16

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð Ofnar

Háfar

Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

TILBOÐ

AFSLÁttUr25% 
AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUM

í OKtÓBEr

GÓÐ KAUP

VEGNA GÓÐrA UNDIrtEKtA hÖFUM VIÐ 
ÁKVEÐIÐ AÐ FrAMLENGJA hAUSttILBOÐ 
OKKAr UM EINN MÁNUÐ

NÚ ER LAG AÐ GERA

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 
Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur



Athugið! Bjóðum einnig:

10.–16. OKTÓBER

Nýkomnir gámar með 600 AEG tæki í þvottahús Íslendinga.

FRÁBÆRT PAR OG MIKILLSPARNAÐUR:

AEG RYKSUGUR – 20% afsláttur
AEG SMÁRAFTÆKI – 25% afsláttur

20%  afsláttur af öllum
þvottavélum, þurrkurum  

og uppþvottavélum

AÐEINS
Í FIMM
DAGA..!

ÞVOTTADAGAR

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M 

TILBOÐSVERÐ –

12 manna stell
5 þvottaker�
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

89.990,-  STÁL
79.900,-  HVÍT

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL

Listaverð:
135.900,-

1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
27.180,-

TILBOÐSVERÐ –  108.720,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ
UPPÞVOTTAVÉL FAVORIT 45010-W/M

TILBOÐSVERÐ –  95.920,-  STÁL
87.920,-  HVÍT

12 manna stell
5 þvottaker�
Turbo-þurrkun
Hljóðlát vél: 47db (re 1 pW)
Orkunýtni: A
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

Listaverð:
197.900,-

1600 snúninga
Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
39.580,-

TILBOÐSVERÐ –  158.320,-

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 87680FL

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

Listaverð:
149.900,-
Þú sparar:
29.980,-

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

TILBOÐSVERÐ –  119.920,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

Vaxtalausar
raðgreiðslur
í tólf mánuði!*
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PAR 1

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð á PARINU:
329.800,-

ÞVOTTAVÉL
1400 snúninga · Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg þvottaker�
Íslensk notendahandbók

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI
LAVAMAT 75470 & LAVATHERM T76280

Þú sparar:
65.960,-

TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 263.840,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl. 11-15


