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Fasteignagjöld lækkuð samkvæmt fjárhagsáætlun:

Gjöld á barnafjölskyldur hækka 
 „Fasteignagjöld eru lækkuð, sem kemur 
væntanlega þeim einum til góða sem eiga 
fasteignir, og þá mest þeim sem eiga stærstu 
eignirnar. Hins vegar eru leikskólagjöld 
hækkuð, skólamáltíðir hækkaðar og matur 

í leikskólum hækkaður,“ segir Ólafur Þór 
Gunnarsson bæjarfulltrúi VG. 

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir 
næsta ár var lögð fram í bæjarstjórn í 
vikunni. Í henni er gert ráð fyrir að fast-

eignagjöld lækki úr 0,29 prósentum í 0,27 
prósent. Einnig lækka vatnsgjöld. Gert er 
ráð fyrir því að bærinn verði rekinn með 
ríflega 640 milljóna króna afgangi á næsta 
ári. Sjá bls.8.

Dýrin í Hálsaskógi voru viðfangsefni nemenda á þemadögum í kársnesskóla. Þar var meðal annars rýnt í boðskap verksins og það 
tengt við umhverfisstefnu skólans. Sjá bls. 8.
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Goldfinger auglýsir  
á erlendri vændissíðu
Nektardansstaðurinn Gold-

finger, sem er með aðsetur 
á Smiðjuvegi í Kópavogi, 

auglýsir starfsemi sína á erlendri 
vændissíðu.

Á vefsíðunni Cityoflove.com eru 
birtar alls konar auglýsingar vændis-
fólks, vændishúsa, og klúbba. Auglýs-
ing Goldfinger er birt undir „Reykja-
vík“ en á síðunni segir að þar bjóði 8 
„sjálfstæðar“ vændiskonur þjónustu.

Ekkert mál að  
finna vændiskonu
Jafnframt eru á síðunni auglýstir 
þrír íslenskir næturklúbbar, Gold-
finger þar á meðal. Á síðunni segir, í 
lauslegri þýðingu: „Allt getur gerst í 
miðbæ Reykjavíkur, svo ekki verður 
vandamál að hafa upp á vændiskonu. 
Flestir klúbbarnir eru opnir til fimm 
á nóttunni, svo þú getur haft uppi 
á vændiskonu í Reykjavík á öllum 
tímum sólarhrings.“

„Lots of beautiful girls“
Á sérsíðu Goldfingers á Citioflove.
com er tiltekið sérstaklega að þar séu 
„lots of beautiful girls“. Boðið sé upp 
á nektardans, bæði einkadans og dans 
í opinberu rými. Á síðu Goldfingers 
er tekið fram að á staðnum sé ekki 
sé boðið upp á vændi eða „nudd“. 
Refsivert er að kaupa eða hafa milli-
göngu um vændi hér á landi. Einnig 
er bannað að gera út á nekt starfsfólks.

Nýjasta auglýsingin  
birt í vikunni
Auglýsing Goldfinger er birt innan 
um auglýsingar um vændi hér á landi, 
þar sem verðið er sagt vera að jafnaði 
200-250 evrur, eða frá 33 þúsundum 
íslenskra króna og upp í 44 þúsund. 
Nýjasta auglýsingin um vændi í 
Reykjavík á þessum vef er frá því í 
þessari viku. Þar segir einnig að Gold-
finger hafi ekki uppfært auglýsingu 
sína frá árinu 2007. 

Reykjavík, Bíldshöfða 9, Funahöfða 13
kópavoguR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HafnaRfjöRðuR, Dalshrauni 17
ReykjanesbæR, Krossmóa 4, selfoss, Hrísmýri 7 
akuReyRi, Furuvöllum 15, egilsstaðiR, Lyngás 13
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Er rafgeymirinn klár fyrir veturinn

Starf fyrrver-
andi bæjarstjóra 
lagt niður
Staða sviðsstjóra sérstakra ver-

kefna hjá Kópavogsbæ verður 
lögð niður samkvæmt skipulags-
breytingum á yfirstjórn bæjarins 
sem samþykktar voru í bæjarstjórn 
í vikunni. Guðrún Pálsdóttir, sem 
gegndi embætti bæjarstjóra Kópa-
vogs, frá síðustu kosningum og fram 
í janúar í fyrra, hefur gengt stöð-
unni, en núverandi meirihluti stofn-
aði þessa stöðu fyrir um hálfu ári.

Guðrún vildi ekki ræða við blaða-
mann í síma og hafði ekki svarað 
tölvuskeyti frá blaðinu þegar það 
fór í prentun. 

Fimm umsóknir um hvert  
pláss í Skólahljómsveitinni
„Við síðustu innritum voru fimm 
umsóknir um hvert laust pláss og því 
fjölmargir ungir og efnilegir hljóð-
færaleikarar sem ekki komust í tón-
listarnám hjá Skólahljómsveit Kópa-
vogs,“ segir Össur Geirsson, stjórnandi 
hljómsveitarinnar.

Mikil aðsókn hafi verið í hljóm-
sveitina undanfarin ár, en nemenda-
plássum hafi ekki fjölgað. „Vonandi 
rætist þó úr þessu á næstu árum, svo 
hægt verði að taka inn þá fjölmörgu 
sem nú eru á biðlista eftir plássi,“ bætir 
hann við.

Fara úr bænum  
til tónleikahalds
Fyrstu tónleikar Skólahljómsveitar 
Kópavogs á starfsárinu verða haldnir 
í Háskólabíói 6. nóvember. „Við höfum 
haldið tónleikahljómsveitarinnar í Há-
skólabíói undanfarin ár, því ekkert tón-

leikahús í Kópavogi er nógu stórt fyrir 
hljómsveitina,“ segir Össur.

140 hljóðfæraleikarar
Um 140 hljóðfæraleikarar koma fram 
á tónleikunum, en þrjár hljómsveitir 
heyra undir Skólahljómsveitina. 
„Krakkarnir hafa æft efnisskrána 
mjög vel og vandlega frá því í haust 

og lofa skemmtilegum tónleikum,“ 
segir Össur. Á dagskrá verður tónlist 
úr ýmsum áttum, djass og klassík í 
bland við hefðbundna lúðrasveitatón-
list og dægurlög. Össur segir að sem lið 
í undirbúningi hafi tvær eldri sveitir 
Skólahljómsveitarinnar farið út á land 
í æfingabúðir. Þar hafi verið æft stíft „í 
bland við skemmtun og mikið fjör“.

Íþróttaframhaldsskóli 
yrði frábær kostur
Hilmar Örn Jónsson sleggju-

kastari og nemi í MK tekur 
undir hugmyndir um nýjan 

framhaldsskóla í Kópavogi, þar sem 
áhersla yrði lögð á íþróttir og heilsu.

Bæjaryfirvöld hafa talað fyrir því 
að setja á stofn nýjan framhalds-
skóla í bænum, en menntamála-
ráðherra hefur sagt hér í blaðinu 
að fjárhagsstaða ríkisins bjóði ekki 
upp á það.

„Mér finnst það frábær hugmynd 
og sjálfur hefði ég viljað komast í 

þennan framhaldsskóla. Í MK kemst 
ég reyndar á morgunæfingar og fæ 
einingar fyrir en framhaldsskóli 
sérsniðinn að íþróttum væri auð-
vitað frábær kostur,“ segir Hilmar 
Örn í viðtali við blaðið. Hann hefur 
vakið athygli fyrir góðan árangur í 
sleggjukasti, og komst í úrslit á síð-
asta Evrópumeistaramóti 19 ára og 
yngri sem haldið var á Ítalíu. Hann 
segir góða aðstöðu til íþróttaiðkunar 
í bænum en segir að þó mætti gera 
margt betur. Sjá nánar bls. 6

Umsóknir um styrk úr 
lista- og menningarsjóði
Opnað hefur verið fyrir um-

sóknir úr lista- og menn-
ingarsjóði Kópavogs á vef 

bæjarins, kopavogur.is. Skila þarf 
umsóknum fyrir 28. nóvember næst-
komandi. Um tíu milljónir króna voru 
veittar úr sjóðnum í fyrra en hátt í 
þrjátíu styrkir voru þá veittir, að því 

er fram kemur á vef bæjarins. Auk 
þess var fé var veitt til tveggja annarra 
menningarverkefna. Einstaklingar, 
stofnanir og listhópar geta sótt um 
styrki. Lista- og menningarráð bæjar-
ins stýrir sjóðnum og metur umsóknir 
út frá reglum hans. Styrkjunum verður 
síðan úthlutað í byrjun næsta árs.

Vændiskaup-
endur náðust 
á myndband í 
Hamraborg

Tíu karlmenn voru á mið-
vikudag sakfelldir í hér-
aðsdómi Reykjaness fyrir 

kaup á vændi. Samkvæmt fréttum 
Vísis byggði ríkissaksóknari málin á 
hendur mönnunum á myndbands-
upptökum utan við blokk og inni 
í stigagangi í Hamraborg. Þar hafi 
mennirnir sést kaupa vændi, senni-
lega af einni konu. 

Mennirnir voru dæmdir til að 
greiða 100 þúsund krónur í sekt. 
Vændiskaup eru refsiverð hér á landi 
að viðlögðum sektum eða allt að eins 
árs fangelsi. Þyngri viðurlögum 
en sektum hefur ekki verið beitt í 
slíkum málum hingað til hér á landi. 

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

Skjámyndir af vefsíðunni Cityoflove.com þar sem Goldfinger auglýsir innan 
um auglýsingar um vændi.
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Lítið eitt um lífeyrissjóð
Lífeyrissjóður er eitthvað sem 

skiptir alla miklu máli. Vitund 
fólks um velferð sína á eldri 

árum er meira áberandi  á sama tíma 
og hlutfall hinna eldri er að aukast. 
Það er alveg ljóst að lífeyrissjóður 
er algjörlega nauðsynlegur og ljóst 
að þegar okkur brestur starfsþrek þá 
viljum við ekki falla niður að fátækt-
armörkum.

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópa-
vogs er ekki stór en hann skiptir máli. 
Af þeim 32 lífeyrissjóðum sem eru á 
landinu er hann 25. stærsti sjóður-
inn. Þessi sjóður er sérstakur að því 
leiti að hann er lokaður fyrir nýjum 
félögum, en almennt greiða flestir nú-
verandi starfsmenn Kópavogsbæjar í 
Lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga 
(LSS). Þeir sem greiða í sjóðinn núna 
eru kringum 126 einstaklingar en 267 
einstaklingar fá greitt úr sjóðnum.

Heildar skuldbinding sjóðsins er 
níu og hálfur miljarður en það þýðir 
að áætla má með framreikningum 
að sjóðurinn eigi eftir að greiða níu 
og hálfan miljarð næstu áratugi til 

þeirra sem eiga réttindi í sjóðnum. 
Í sjóðnum eru nú fjórir miljarðar 
sem ganga upp í greiðslu á þessum 
skuldbindnum næstu áratugi. Mikil-
vægt er að þeir fjármunir sem liggja 
í sjóðnum séu vel ávaxtaðir og það 
gert með tryggum og öruggum hætti. 
Nafnávöxtun á árinu 2012 var jákvæð 
um 11,3%, en það samsvarar 6,4% 
raunávöxtun. Meðaltal raunávöxtunar 
síðustu fimm ár var neikvæð um 0,2 
%.

Undirritaður kom inn í stjórn Líf-
eyrissjóðs starfsmanna Kópavogs-
bæjar árið 2012. Það voru blendnar 
tilfinningar að byrja í stjórn sjóðsins 
þar sem reglulega voru umræður um 
sjóðinn í fjölmiðlum. Fullur áhuga 
og metnaðar fór ég inn í stjórn og 
hef alltaf einsett mér að vinna gott 
starf fyrir sjóðsfélaga, enda eru það 
þeir sem eiga mestra hagsmuna að 
gæta. Með menntun úr félagsráð-
gjöf, stjórnsýslu og viðskiptagreinum 
ásamt starfreynslu úr lífeyrismálum, 
rekstri og öðru þá taldi ég mig geta 
verið öflugan fulltrúa í sjóðnum. Fjár-

málaeftirlitið og aðrir opinberir að-
ilar hafa aukið mjög kröfur á stjórnir 
og starfsmenn lífeyrissjóða og hefur 
það skerpt á mikilvægi þess að fólk í 
stjórnum hafi góða og víðtæka þekk-
ingu. Laun fyrir stjórnarsetu mína 
í sjóðnum eru 25.463 kr. á mánuði 
eftir skatta. Starfið innan stjórnar 
sjóðsins hefur gengið vel og stjórnin 
verið samstíga með ákvarðanir og að 
sjálfsögðu fer fram rík umræða um 
stefnu, fjárfestingarleiðir og önnur 
málefni.  Þá má nefna rekstur sjóðsins 
hefur almennt gengið vel, árið 2011 

var rekstrarkostnaðar 0,5% af hreinni 
eign en lækkaði í 0,4% af hreinni eign 
á árinu 2012.

Oft er umræða um lífeyrissjóði ekki 
vönduð og stundum mótsagnakennd. 
Grundvallar markmið sjóða er að 
tryggja réttindi lífeyrisþega og þjón-
usta þá á sem bestan hátt. Að tryggja 
örugga og góða ávöxtun eigna sjóðs-
ins og reka hann á hagkvæman hátt. 
Hins vegar heyrist á sama tíma um-
ræða um að lífeyrissjóðir eigi að taka 
þátt í nýsköpun, kaupum á húsnæði, 
hlutabréfum og öðrum áhættufjár-
festingum, sem til umræðu eru hverju 
sinni. Lífeyrissjóðir eru fjármunir sem 
eru í eigu þeirra sem hafa greitt í sjóð-
ina og þessa fjármuni á að ávaxta á 
yfirvegaðan og öruggan hátt.

Eitt mikilvægt verkefni síðasta árs 
hefur verið að ræða hvernig koma 
megi upplýsingum um starfsemi 
sjóðsins með öruggum hætti á fram-
færi og opna starfsemi hans fyrir 
hlutaðeigandi aðila, m.a. með því að 
tryggja eftirlit og gagnsæi í rekstri 
sjóðsins. Þannig er mótað innra og 
ytra eftirlit af ólíkum aðilum, sam-
hliða starfi endurskoðunarnefndar. 
Sett er fram skýr fjárfestingarstefna og 
ítarlegt áhættumat sem tekur á þáttum 
í rekstri sjóðsins. Þá er senn að ljúka 

endurskoðun á starfsreglum, siðar-
eglum og áætlun um starf stjórnar.

Mótuð hafa verið ný vinnubrögð 
og viðmið um samskipti við þá sem 
standa að sjóðnum, þ.e. launþega, 
bæjarstjórn og íbúa Kópavogs. Svo 
skrýtið sem það hljómar þá hafa ekki 
verið sett skýr viðmið um það á Ís-
landi hvaða upplýsingum stjórn og 
starfsmenn lífeyrissjóða mega miðla 
til þeirra sem eiga sjóðinn (launþega). 
Samkvæmt 32. grein laga 129/1997 um 
lífeyrissjóði eru stjórn og starfsmenn 
bundnir þagnarskyldu og almennt 
má segja að litlar og óskýrar upplýs-
ingar hafi borist frá lífeyrissjóðum til 
þeirra sem þeir eiga að þjónusta og 
þykir í raun mjög undarlegt þar sem 
t.d.  bæjarsjóður Kópavogs er baká-
byrgðaraðili sjóðsins og þeir sem sitja 
í bæjarráði þurfa að sjálfsögðu að hafa 
upplýsingar á takteinum. Við höfum 
tekist á við þetta og hafið það ferli að 
senda skýrari upplýsingar um þætti 
er snúa að fjárfestingum, rekstri og 
starfsemi sjóðsins til hlutaðeigandi. 
Þetta hefur ekki verið með þessum 
hætti áður og áhugavert að sjá hvort 
ný vinnubrögð geti ekki opnað betur 
starfsemi sjóðsins og aukið skilning 
á honum með það að markmiði að 
þjónusta sína viðskiptavini enn betur.
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Fjárhagurinn hefur verið þröngur hjá Kópavogsbæ, eins og svo mörgum 
öðrum sveitarfélögum frá hruni. Bæjarbúar hafa upplifað niðurskurð, 
en nú hillir kannski undir eitthvað betra. Eða hvað?

Flest erum við sammála um að vinna saman í því að móta okkur samfélag. 
Við leggjum saman í púkk og veljum okkur fulltrúa til að deila gæðunum til 
mikilvægra verkefna. Okkur getur síðan greint á um hvaða verkefni skuli njóta 
forgangs, en ef fulltrúum okkar ber gæfa til að vinna saman, en ekki í sundur, 
væri ef til vill að vænta bestu niðurstöðunnar. Fulltrúar meirihlutans í bænum 
virðast hins vegar hafa sýnt því lítinn áhuga að hafa fulltrúa minnihlutans 
með í ráðum við undirbúning fjárhagsáætlunar bæjarins.  

Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og lista Kópavogsbúa segist 
ætla að greiða skuldir bæjarins niður um tvo milljarða króna og skila rekstri 
bæjarins með yfir 640 milljóna króna afgangi að auki. Þetta er vissulega ágætt 
og hér virðist vera fyrir hendi svigrúm til góðra verka. 

En hvers vegna skyldu bara sumir eiga að njóta góðs af betri afkomu? 

Til stendur að lækka fasteignagjöld lítillega. Þetta er kannski ágætt líka, en nýt-
ist aðeins þeim sem búa í eigin húsnæði. Best nýtist þetta þeim sem hafa flesta 
fermetra til ráðstöfunar. Og á sama tíma munu gjöld í leikskóla, skólamáltíðir, 
frístundastarf og fleira hækka. Hækkunin kann að vera „einungis“ vísitölu-
hækkun, eins og segir í fréttatilkynningu bæjarins um fjárhagsáætlunina. En 
því skyldi bærinn ekki beita sér fyrir því að lækka gjöld í leikskóla, eða gera 
skólamáltíðir endurgjaldslausar fyrir börn? Eða beita sér fyrir því að hækka 
laun leikskólakennara eða vinna úr launamun kynjanna, fyrst bæjaryfirvöld 
telja að svigrúm sé fyrir hendi. Er ekki um að gera að nýta það í þágu sem 
flestra bæjarbúa? Líka má spyrja hvers vegna það fólk sem nú elur upp börn, 
er nýjast á vinnumarkaði, í mesta baslinu með mestu skuldirnar, fær ekki að 
njóta þess með áþreifanlegri hætti að bænum vegni betur. Við skulum heldur 
ekki gleyma öllum þeim bæjarbúum sem ekki búa í eigin húsnæði. Þeir verða 
útundan, en þurfa samt sem áður að standa straum af margvíslegum öðrum 
gjöldum sem ýmist ekki lækka eða hækka. 

Ingimar Karl Helgason

Forgangsröðun

Leiðari

Höfundur er
Sverrir Óskarsson, fulltrúi  

í stjórn lífeyrissjóðs Kópavogs  
og félagi í Y-listanum

Öflugt forvarnastarf 
í Kópavogi
Forvarnastarf meðal ungs fólks 

er meðal mikilvægustu ver-
kefna sérhvers sveitarfélags. 

Hættur samtímans gera skipulagningu 
forvarna- og frístundamála að algeru 
forgangsatriði. Fíkniefni, hraðakstur, 
brottfall úr námi og undarlegur félags-
skapur eru dæmi um hættur sem vofa 
yfir unglingunum okkar. Því miður 
hef ég frétt af því að staða forvarna sé 
misjöfn hjá bæjarfélögum í landinu.

Í Kópavogi er forvarnastarfinu sinnt 
af krafti. Bæjarfélagið hefur á að skipa 
sérlega samhentu og kröftugu fagfólki 
á þessu sviði. Daglegur rekstur felst 
meðal annars í rekstri félagsmiðstöðva 
fyrir krakka á grunnskólaaldri. Einnig 
er rekin félagsmiðstöðin Molinn fyrir 
eldri unglinga hér í hjarta Kópavogs. Í 
glæsilegri aðstöðu Molans eru meðal 
annars daglega hljómsveitaræfingar, 
skapandi sumarstörf og margt fleira. 
Allskonar samstarfsverkefni eru unnin 
þar undir umsjón forstöðumanns 
Andra Lefever. 

Góð þverpólitísk samstaða er í 
forvarna- og frístundanefnd Kópa-
vogsbæjar. Málefnin eru látin ráða 
frekar en pólitísk hugmyndafræði 
nefndarmanna. Áhersla er á vinnu að 
krefjandi verkefnum líðandi stundar. 
Vegna góðrar samstöðu vil ég fullyrða 
að sérlega röggsamlega er unnið að 
forvarnamálum unglinga í bæjarfé-
laginu.

Höfundur er
Sigmar Þormar er kennari  

og fulltrúi VG í forvarna- og 
frístundanefnd bæjarins

Í Molanum, félagsmiðstöð fyrir unglinga á framhaldsskólaaldri í kópavogi, 
er rekið fjölþætt forvarna- og frístundastarf.

Tvöfalt 
tjón í 
innbroti
Bíl var bakkað inn í tölvu-

verslunina Tölvuvirkni í 
Holtasmáranum í vikunni og 

þaðan var stolið tölvum og búnaði. 
Við innbrotið rofnaði einnig heilta-
vatnsleiðsla svo sjóðandi vatn flóði 
inn í verslunina Tvö líf sem er þar við 
hliðina. Í versluninni er seldur með-
göngufatnaður og blotnaði nokkuð 
af honum. Verslunin var enn fremur 
lokuð í tvo daga, þar sem gólf voru 
hál, eftir alla bleytuna. Í Tölvuvirkni 
var hins vegar tekið við viðskipta-
vinum strax sama morgun og inn-
brotið átti sér stað, enda þótt iðnað-
armenn væru þar enn að störfum við 
að laga til eftir þjófana.



Bókhaldskerfi

Launakerfi

Verslunarkerfi

Vistun

Veljum íslenskan hugbúnað

dk hugbúnaður
Hlíðasmára 17  |  201 Kópavogur
Sími 510 5800  |  dk@dk.is hugbúnaður

Afkastamikill vinnufélagi
dk POS er hraðvirkt og öflugt afgreiðslukerfi
sem tengist beint við dk Viðskiptahugbúnað. 
Notendavænt viðmót og hraðvirkar vinnslur 
sjá til þess að notkun kerfisins undir álagi er 
auðveld og bakvinnsla kerfisins gefur stjórn- 
endum beinan aðgang að lykilupplýsingum.
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Hver er stærsti sigur þinn?
Frá íþróttahliðinni séð þá var virkilega 
sætt að komast í úrslit á EM 19 ára og 
yngri.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Mitt helsta áhugamál eru auðvitað 
frjálsar íþróttir, en svo spila ég líka á 
gítar.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er frekar þrjóskur sem að er auð-
vitað bæði kostur og galli, en hefur 
oftar en ekki komið sér vel.

En galli?
Ég get oft verið óþolinmóður
Ertu liðtækur í eldhúsinu?
Ég geri allavega heimsins bestu pönnu-
kökur.
Áttu gæludýr?
Nei, bara lítinn bróður.
Hvernig bíl áttu?
Volkswagen polo
Hver er draumabíllinn?
Mig hefur alltaf dreymt um að eignast 

breskan Austin Mini eða Mini Cooper 
en óheppni olli því að ég endaði á Polo.
Ferðastu mikið?
Þökk sé frjálsunum fæ ég oft tækifæri til 
að ferðast mikið. Í ár fór ég til Svíþjóðar, 
Þýskalands, Úkraínu, Ítalíu og Finnlands.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Jökulsárlón
En fallegasti staðurinn í Kópavogi?
Útsýnið yfir Elliðavatn
Uppáhaldsmatur?
Heimagert slátur með rófum og kar-
töflum
Uppáhaldsdrykkur?
Gott kaffi
Uppáhaldsbók?
Ekkert mál! Sagan á bak við Jón Pál, er 
sú bók sem að ég hef oftast lesið.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Hlusta á alla tónlist, nema popp-tónlist.
Fyrsta starfið?
Það hefur verið þegar ég fór í vinn una 
með pabba og hjálpaði til við pípu lagnir.

Fyrri störf?
Síðustu tvö sumur vann ég sem 
vallarstarfsmaður á Golfvelli Kópa-
vogs og Garðabæjar
Uppáhaldsíþróttafélag?
Pass
Hvenær reyndi mest á í íþróttinni 
og hvenær?
Það getur verið erfitt að kasta úti á 
veturna, í snjónum og myrkrinu en 
það er líka svo skemmtilegt
Hvað er minnisstæðast í ævintýrum 
þínum með sleggjuna?
Mér fannst æðislegt að keppa á EM 
19 ára og yngri, á Ítalíu. Þar gekk 
mér bæði vel, endaði í sjöunda sæti, 
og svo var ferðin og umhverfið líka 
frábært.
Hvernig líst þér á hugmyndir bæj-
aryfirvalda í Kópavogi um að setja á 
stofn framhaldsskóla með sérstaka 
áherslu á íþróttir og heilsu?
Mér finnst það frábær hugmynd 
og sjálfur hefði ég viljað komast í 
þennan framhaldsskóla. Í MK kemst 
ég reyndar á morgunæfingar og fæ 
einingar fyrir en framhaldsskóli sér-
sniðinn að íþróttum væri auðvitað 
frábær kostur.
Finnst þér vanta vettvang fyrir 
frjálsar íþróttir í bænum?
Í Kópavogi er frábær aðstaða en 
aðeins vantar uppá skipulagið. Á 
Kópavogsvelli þarf til dæmis að sinna 
ýmsum viðgerðum og svo mætti bæta 
og laga kastbúrið og aðstöðuna fyrir 
aftan nýju stúkuna þannig að æfingar 
þar ógni ekki vegfarendum sem að 
eiga þar leið hjá. Á svæðinu í og við 
Kórinn hefði mátt koma fyrir betri 
æfingaaðstöðu líka.
Finnst þér að það mætti gera meira 
fyrir frjálsíþróttafólk?
Það má alltaf gera betur en það sem 
þyrfti fyrst og fremst að gera er að 
skilja fótboltavelli og frjálsíþróttavelli 
að. Ef að þetta yrði gert yrði strax 
auðveldara og skemmtilegra að æfa 
íþróttina.

Hvað varð til þess að þú fórst að æfa 
frjálsar?
Foreldrar mínir eru bæði frjálsíþrótta-
fólk þannig að ég endaði þar líka.
Af hverju valdirðu sleggjuna?
Pabbi æfði sleggjukast og þegar ég var 
lítill fylgdi ég oft með á æfingar, síðar 
meir fór ég svo að prófa sjálfur og hef 
ekki hætt síðan.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þær stundir sem að ég kann best að 
meta, er þegar maður áttar sig skyndi-
lega á því að öll vinnan sem að maður 
hefur lagt á sig hefur skilað sér. Þetta 
á við í íþróttum, vinnu, skóla og öllu 
öðru.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Mér finnst æðislegt að ferðast um 
heiminn og keppa á stórum og flottum 
völlum.
Leiðinlegast?
Ég er ekki mjög hrifinn af heimanámi.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Það gerist ekki oft að ég kemst í vont 
skap en þegar að það gerist finnst mér 
ekkert betra en að svitna vel í lyftinga-
klefanum.
En þegar þér leiðist?
Oftast hef ég það mikið að gera að ég 
hef engan tíma til að láta mér leiðast, 
en ef það gerist horfi ég á sjónvarpið.
Hvenær líður þér best?
Þegar ég næ markmiðum mínum, hver 
sem þau eru.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Fyrirmyndirnar breytast eftir því hvað 
er mér ofarlega í huga hverju sinni, 
en helst vill ég fara mínar eigin leiðir.
Hvað er framundan hjá Hilmari Erni?
Þennan veturinn mun ég bara mæta 
í skólann og æfa til að undirbúa mig 
fyrir HM 19 ára og yngri sem er næsta 
sumar í Oregon í USA.
Lífsmottó:
Þú uppskerð eins og þú sáir.

Hilmar Örn Jónsson:

Vill fara í íþróttaframhaldsskóla Kópavogs

29. nóv.Jólahlaðborð kl. 19 

30. nóv. Jólahlaðborð kl. 19 

6. des. Jólahlaðborð  kl. 19 

7. des. Jólahlaðborð kl. 19 

13. des. Jólahlaðborð kl. 19 

14. des. Jólahlaðborð kl. 19 

 

Lifandi dinnermusic á  

Jólahlaðborðum og lifandi 

Jólasveinn á sunnudögum. 

 

Skata á þorláksmessu 

DAGSKRÁ 

Matseðill 

Kr. 6.900 

  Jólahlaðborð á     
BRÚNNi í Grindavík 

Hamborgarahryggur  

Purusteik 
Kalkúnabringa 

Hangikjöt 
Lax  
Paté 
Sjávaréttasalat 

Luxussíld 
Ris a la mandle 

Súkkulaðimús 

Grænar baunir 

Rauðkál  
Waldorf salat 

Brúnaðar kartöflur 

Uppstúf  
Grísasósa 
Kalkúnasósa 

Sveppasósa 
Laufabrauð  

Flatbrauð 
Snittubrauð 

Fjölskyldujólahlaðborð á 

sunnudögum frá kl. 12 til 16:00 

Kr. 4.900 .     Frítt fyrir 10 ára og 

yngri 

 

                 KONUKVÖLD 

   2. nóv kl 19:00     Takið kvöldið frá 

   Fordrykkur og smáréttahlaðborð 

                     Verð kr.  4.300 

Veislustjóri Sigga Kling. 

Borðapantanir í síma 426 7080, 894 2013  og á netfangi bruin@simnet.is 

Semja má um sætaferðir Reykjavík  / Suðurnes  fyrir 30 manns eða fleirri 

Hilmar Örn Jónsson, sleggjukastari, hefur vakið athygli fyrir árangur 
sinn, þrátt fyrir ungan aldur, en hann komst í úrslit á Evrópumóti 19 
ára og yngri. Hann er á átjánda ári og stundar nám við náttúrufræði-
braut MK. Hann býr í Kórunum í Kópavoginum ásamt fjölskyldu sinni. 
Foreldrar hans eru Guðbjörg Lilja og Jón Auðunn, en Jón er fæddur og 
uppalinn í bænum. Hilmar Örn er miðbarnið. Á eldri systur og yngri 
bróður. Hingað fluttist fjölskyldan fyrir nokkrum árum. Hilmari líður 
vel í Kópavogi og dáir útsýnið yfir Elliðavatnið. Hann telur að vel færi á 
framhaldsskóla í bænum sem hefði áherslu á íþróttir og finnst að meira 
mætti gera fyrir frjálsíþrótta fólk, bæði í Kópavogi sem annars staðar 
hér á landi. Hilmar Örn Jónsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Hilmar Örn ásamt föður sínum.
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Áherslur í fjárhagsáætlun gagnrýndar
Meirihlutinn í bæjarstjórn 

Kópavogs gerir ráð fyrir 
því að ríflega 640 milljóna 

króna afgangur verði af rekstri bæjar-
ins á næsta ári. Fasteignagjöld verði 
lækkuð og skuldir bæjarins einnig.

Bæjarfulltrúar minnihlutans gagn-
rýna að þeir hafi ekki fengið að taka 
þátt í vinnu við fjárhagsáætlunina, og 
gagnrýna harðlega forgangsröðun, því 
lækkun fasteignagjaldanna verði mætt 
með því að hækka leikskólagjöld, skóla-
máltíðir og frístundastarf.

„Meira sótt í vasa  
barnafjölskyldna“
„Í tillögum bæjarfulltrúa Sjálfstæð-
isflokks, Framsóknarflokks og Lista 
Kópavogsbúa er lögð til svolítil lækkun 
fasteignagjalda sem kemur helst þeim 
til góða sem mesta eiga. Þannig er 
gengið á tekjustofna sveitarfélagsins 
en aftur á móti er sótt meira í vasa 
barnafjölskyldna með því að hækka 
leikskólagjöld, dægradvöl og skóla-
máltíðir,“ segir meðal annars í bókun 
bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar í um-
ræðum um áætlunina í vikunni.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfull-
trúi VG tekur í sama streng.  Hann 
bókaði á fundi bæjarstjórnar í vik-
unni að fjárhagsáætlunin sýndi skýrar 
áherslur meirihlutans þegar kemur að 

barnafjölskyldum. „Gjöld á þær fjöl-
skyldur hækka mest, en eftirgjöf til 
stóreignafólks heldur áfram. Ekki er 
tekið á brýnum úrlausnarefnum eins og 
stöðu á leigumarkaði eða erfiðri stöðu 
barnafólks.“ Hann boðar breytinga-
tillögur við fjárhagsáætlunina.

Segja gjöldin óbreytt en 
hækka eftir vísitölu
Fram kemur í fréttatilkynningu frá 
bænum að gert sé ráð fyrir 642 millj-
óna króna afgangi af rekstri bæjarins. 
Fasteignagjöld verði lækkuð úr 0,29 

prósentum í 0,27 prósent, auk þess 
sem gjöld fyrir vatn lækki úr 0,12 pró-
sentum af fasteignamati í 0,10 prósent. 
Þá verði skuldir bæjarins lækkaðar um 
rúma tvo milljarða króna.

„Aðrir skattar og gjöld verða óbreytt 
á milli ára eða hækka í samræmi við 

vísitölu fjárhagsáætlunarinnar,“ segir 
í fréttatilkynningu bæjarins. En gert 
er ráð fyrir þriggja prósenta verðbólgu 
í áætluninni.

19 milljónir í árshátíð
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar segja 
réttast að nýta allt svigrúm til að jafna 
stöðu bæjarbúa. „Lækkun fasteigna-
gjalda, árshátíð fyrir starfsfólk bæjarins 
upp á 19 milljónir og sérstyrkir íþrótta-
félaga upp á 4 milljónir eru dæmi um 
ranga forgangsröðun,“ segja þeir og 
boða breytingartillögur við áætlunina. 
Þær muni miðast við að „létta byrðar 
barnafjölskyldna með því að hækka 

ekki gjaldskrár í leik- og grunnskólum, 
tekinn verði upp systkinaafsláttur á 
skólamáltíðum og foreldrar sem eru 
með börn hjá dagforeldrum greiði 
sama gjald og á leikskóla.“

Meirihlutinn í bæjarráði felldi nýlega 
tillögu um að 250 milljónum króna yrði 
varið til að reisa leiguíbúðir. Bæjarfull-
trúar Samfylkingarinnar segja að þeir 
muni leggja til að þetta fé verði tekið 
frá, auk þess sem frá þeim komi tillaga 
um að hækka sérstaka fjárhagsaðstoð.

Er sanngjarnt að Mikki refur  
eigi bara að borða grænmeti?
Dýrin í Hálsaskógi voru nýtt 

sem viðfang í tveggja vikna 
þemadaga í Kársnesskóla á 

dögunum. Nemdur unnu ýmis verk-
efni þar sem unnið var með leikritið 
og það tengt við uppeldis- og um-
hverfisstefnu skólans. 

„Nemendurnir þurftu til dæmis að 
hugsa um hvaðan maturinn kemur 
í tengslum við umhverfisstefnuna,“ 

segir Guðrún Pétursdóttir, skóla-
stjóri. „Þau röktu slóð matvæla í 
aðrar heimsálfur, og þurftu að velta 
fyrir sér hvað þetta kostar, til dæmis 
eldsneyti og slíkt.“ Hún segir að upp-
eldisstefnan gangi meðal annars út á 
að sýna ábyrgð og virðingu. „Þetta 
snýst um að koma vel fram við aðra 
og þar notuðum við leikritið. Þau segja 
í leikritinu „öll dýrin í skóginum eiga 

að vera vinir“. En við vorum líka að 
greina svolítið persónurnar í leikritinu 
og hugsa um þær. Tökum sem dæmi 
Mikka ref. Er til dæmis sanngjarnt að 
hann ætti bara að borða grænmeti?“ 
segir Guðrún. Nemendurnir glímdu 
við þessi verkefni, auk þess að skreyta 
skólann hátt og lágt eins og sjá má hér 
á síðunni. Og síðan voru vitaskuld 
bakaðar piparkökur.

Í fjárhagsáætluninni sem meirihluti 
Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks 
og lista Kópavogs lagði fyrir bæj-
arstjórn í vikunni segir að lækkun 
skulda bæjarins sé ein meginá-
herslan. „Samkvæmt áætluninni 
verður skuldahlutfallið, þ.e.a.s. 
skuldir á móti rekstrartekjum, í lok 
næsta árs 189% en í sveitarstjórn-
arlögum er miðað við að sveitarfélög 
hafi náð skuldahlutfallinu niður fyrir 
150% í janúar 2023. Samkvæmt lang-
tímaáætlun Kópavogsbæjar næst 
þetta hlutfall á árinu 2017, eða mun 
fyrr en lögin krefja,“ segir í fréttatil-
kynningu bæjarins.

Heildarútgjöld verði 21,4 millj-
arðar króna en tekjurnar 22 millj-
arðar. Á næsta ári séu meðal annars 
fyrirhugaðar framkvæmdir við 
stækkun Hörðuvallarskóla, að ljúka 
við nýjan leikskóla í Austurkór og 
þjónustuíbúðir fyrir fatlaða.
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Pönnusteiktur íslenskur þorskur að enskum sið og  
ofnbakaðar kartöflur með hvítlauk og rósmarín
Þeir sem komið hafa til Englands 

hafa eflaust látið það eftir sér að 
smakka einn vinsælasta götu-

réttinn þar í landi, fisk og franskar, 
eða Fish and Chips eða Fish´n Chips 
eins og þarlendir nefna hann. Sjálfur 
hef ég nokkrum sinnum smakkað 
þennan rétt í Englandi en ekki þótt 
sérlega mikið til hans koma. Skýr-
ingin er auðvitað sú að gjarnan er 
notaður gamall eða vondur fiskur. Sé 
fiskurinn hins vegar góður, er þetta 
hinn besti réttur. Ég vel að djúpsteikja 
ekki fiskinn, frekar en annan mat. Hér 
er uppskriftin – en best er að byrja á 
kartöflunum. Algert lykilatriði er að 
fiskurinn sé góður!

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

CRONUT

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

Frá Bandaríkjunum til Evrópu og nú 
hjá Reyni Bakara í Kópavoginum!
CRONUT er snilldar blanda af Crossant og Donut.
Nýbakaður og fylltur með vanillufyllingu

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

Ábendingar, góð ráð 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.

Pönnusteiktur íslenskur þorskur að enskum sið (fyrir fjóra).
HrÁeFNi:
600 – 800 g af þorski.
200 g hveiti.
1 tsk. matarsódi.
1 flaska (250 ml) af bjór eða pilsner.
Ein sítróna.
Sjávarsalt og svartur pipar.
Góð olía til steikingar  
(t.d. góð ólífuolía eða íslensk repjuolía).

aðFerð:
•  Skerið fiskinn í passlega bita. Hitið olíuna á sæmilega djúpri 

pönnu. Ekki spara olíuna en munið að fara varlega.
•  Setjið dálítið af hveiti á disk og veldið fiskbitunum upp úr 

því. 
•  Blandið saman afgangnum af hveitinu, matarsóda, salti og 

pipar. Hellið bjórnum út í og hrærið vel þar til úr verður deig. 
•  Skerið sítrónuna í tvennt og kreistið safan úr öðrum helm-

ingnum út í deigið og hrærið vel.
•  Dýfið hveitiþöktun fiskinum í deigið og steikið á pönnunni. 

Snúið öðru hvoru þar til bitarnir eru orðnir fallega steiktir. 
Þetta ætti að taka 5 – 10 mínútur, allt eftir þykkt og stærð 
bitanna.

•  Takið fiskbitana af pönnunni og látið leka af þeim á eldhús-
bréfi. 

•  Skerið hinn helminginn af sítrónunni í sneiðar og berið fram 
með fiskinum.

Ofnbakaðir kartöflubátar með  
hvítlauk og rósmarín (fyrir fjóra).
HrÁeFNi:
1 kg af íslenskum karöflum.
Bolli af olíu.
Fjórir hvítlauksgeirar.
Lúka af íslenskri steinselju. 
Lúka af fersku íslensku rósmarín 
(má nota þurrkað).
Sjávarsalt og pipar.

aðFerð:
Sjóðið kartöflurnar til hálfs í potti. 
Takið upp og látið kólna. Skerið 
svo eftir í báta. Smásaxið hvítl-
aukinn, steinseljuna og rósmarín 
og blandið salti og svörtum pipar 
saman við. Penslið með olíu og 
veltið upp úr kryddinu. Bakið í ofni 
við 220 gráður í 10 til 20 mínútur 
eða þar til bátarnir eru orðnir 
fallega brúnir. Gætið vel að því að 
brenna ekki. 
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„Kópavogur er flottur“  
segir matreiðslumaður ársins
Viktor Örn Andrésson er 

tæplega þrítugur Reykvík-
ingur og var nýlega valinn 

Matreiðslumaður ársins 2013. Þótt 
hann búi í höfuðborginni og vinni á 
veitingastaðnum Lava í Bláa Lóninu 
er Kópavogur honum kær. Hann nam 
sín fræði við Hótel- og matvælaskólann 
sem er í Menntaskólanum í Kópavogi. 

Fyrir skömmu heimsóttir matar-
blaðamaður Kópavogs Viktor Örn 
í vinnuna. Eins og öll aðstaðan 
er veitingastaðurinn í Bláa Lón-
inu byggður á smekklegan hátt inn 
í hraunið. Á móti mér tók Mat-
reiðslumaður ársins 2013, klæddur í 
kokkagalla og með hvíta svuntu. Hann 
er hæglátur maður en yfir honum er 
einhvers konar barnsleg glaðværð. Það 
er ekki annað hægt en að líða vel í ná-
vist hans. Hann byrjaði að læra mat-
reiðslu árið 2001 og kláraði 2006. Í þrjár 
annir sótti hann skólann í Kópavogi og 
kynntist þá bænum nokkuð og ekki 
síður bæjarbúum. Sú viðkynning var 
góð, segir Viktor Örn, og hefur skilið 
eftir sig jákvæða ímynd. „Kópavogur er 
flottur,“ segir matreiðslumaður ársins.

Auk skólans var Hótel Saga hans 
annað heimili á þessum árum, en þar 
nam hann matargerðarlist af nokkrum 
af færustu kokkum landsins. Eftir út-
skrift var hann svo ráðinn á Grillið. 
Eftir hálft ár fór hugurinn að leita 
út fyrir landsteinana og Viktor Örn 
flutti til Frakklands. Hann var ráðinn 
á Domaine de Clairefontaine sem er 
fjölskyldurekið sveitahótel og veitinga-
staður suður af Lyon. Veitingastaður-
inn er skreyttur stjörnu frá Michelin. 
Þar ræður ríkjum Íslandsvinurinn 
Philippe Girardon. Matreiðlsumaður 
á heimsmælikvarða sem hefur unnið 
sér inn rétt til að skreyta sig fána Frakk-
lands, sem þykir mikill heiður þar ytra. 
Hann hefur komið nokkrum sinnum 
hingað til lands, meðal annars til að 
taka þátt í Food and Fun. „Þarna lærði 
ég afskaplega mikið, ekki síst varðandi 
umgengi við hráefni og vinnubrögð,“ 
segir Viktor Örn. Maturinn hafi þó 
ekki endilega höfðað mikið til hans.

Tíminn í Frakklandi var erfiður, 
langar vaktir og mikið álag, en jafn-
framt lærdómsríkur. Þetta eina og 
hálfa ár á Domaine de Clairefontaine 
og einnig styttri vinnudvöl í Banda-
ríkjunum og París hefur aukið Viktori 
Erni víðsýni þegar kemur að mat. Að 
auki hefur hann tvisvar verið aðstoðar-
maður íslenskra matreiðslumanna í 
hinni víðfrægu matreiðslukeppni 
Bocuse d'Or. „Það er auðvitað ómet-
anlegt að vera undir handleiðslu og í 
nálægð við færustu matreiðslumenn í 
heimi og læra hvernig þeir vinna og 
hugsa, jafnvel þótt frönsk matargerð 
höfði ekki endilega mjög sterkt til 
mín,“ segir hann. Hann horfi á íslenskt 
hráefni allt öðrum augum eftir þessa 
reynslu alla saman, ekki síst íslenska 
fiskinn.

Vatt sínu kvæði í kross
Eftir dvölina ytra lá leiðin yfir í allt 
annars konar matargerð á Domo í 
Reykjavík þar sem Ragnar Ómarsson 
matreiðslumaður tók á móti honum. 
Ekki leið á löngu þar til Ragnar hvarf 
til annara starfa og Viktor Örn var 
orðinn yfirkokkur á staðnum áður en 

hann vissi af. Nokkur sumur í röð vatt 
Viktor Örn sínu kvæði í kross og var 
matreiðslumaður í veiðihúsi við Þverá. 
Þar vann hann einn og umhverfið allt 
öðruvísi – í öllum skilningi. Það var 
lærdómsríkt á sinni hátt mannbætandi 
segir Viktor Örn, enda „gott að komast 
í sveitina og vera einn með sjálfum sér“.

Það er því alveg ljóst að matreiðslu-
maður ársins 2013 er enginn byrjandi 
í faginu, þótt hann sé ekki enn orðinn 
þrítugur. Hæfileikar Viktors Arnar fóru 
ekki framhjá öðrum í greininni og og 
haustið 2010 var hann ráðinn til Bláa 
Lónsins. Það er væntanlega ráðning 
sem menn þar á bæ sjá ekki eftir.

Ástríða fyrir mat
Þótt Viktor Örn sé viðkunnanlegur, 
glaðlegur og svo afslappaður að hann 
virkar nánast kærulaus, kviknar eldur 
í augum hans þegar talið berst að ís-
lenskum mat. Ástríðan leynir sér ekki. 
„Ég vil auðvitað nota íslenskt hráefni 
eins og hægt er og leggja mig eftir því 
að læra á hráefnið hér úr nágrenninu.“ 
Hvort sem talið berst að bláskel eða 
fiski úr Grindavík er Viktor Örn eys 
Viktor Örn úr viskubrunni sínum. 

Sjálfur segist hann hafa skapað sér stíl á 
ferlinum en „það er einfaldleikinn sem 
mér finnst bestur. Ég held að minn stíll 
sé að búa til einfaldan og góðan mat“.

Viktor Örn segir að alþjóðlegir 
straumar skili sér tvímælalaust hingað, 
hvort sem það eru hreyfingar um mat 
úr héraði, Slow Food, Nýja Norræna 
eldhúsið eða þetta sem menn kalla Fast 
Slow Food. Nýja Norræna eldhúsið sé 
þó lang áhrifaríkast í sínu tilfelli, enda 
sameini það að vissu leyti allt hitt. 
Sjálfur leiki hann sér mikið með hrá-
efnin, geri tilraunir og hafi stundum 
þjóðlega íslenska rétti til hliðsjónar.

Viktor Örn hefur trú á íslensku 
þjóðinni, íslenska hráefninu og ís-
lenskum matreiðslumönnum. „Við 
erum að ná frábærum árangri í al-
þjóðlegum keppnum, heimsmeistara-
keppninni, Ólympíuleikunum og ég 
held að Íslendingur hafi verið í ein-
hverju af tíu efstu sætunum á Bocuse 
d'Or í ansi mörg ár í röð.“ Auðvitað 
vanti þó alltaf meira fé í þetta til að 
ná enn betri árangri. Með því að taka 
alþjóðlegum stefnum og straumum í 
matargerðarlistinni opnum örmum, 
senda kokka og nema í þjálfun á bestu 

veitingastöðum heims og nota hið 
magnaða íslenska hráefni, sé framtíðin 
björt fyrir íslenska matargerðarlist.

Ísland á mikið inni
Viktor Örn segir einsýnt að við eigum 
að nýta okkur alla þá styrkleika sem 
fagmennska og hrein náttúra gefa 
okkur. „Það er eiginlega hægt að segja 
að grænmetið okkar sé allt lífrænt 
ræktað og fiskurinn er sá besti í heimi. 
Það er ekki hægt að bera íslenska fisk-
inn saman við það sem fæst til dæmis í 
Frakklandi. Hann er svo miklu miklu 
betri hér og spriklandi ferskur þegar 
við fáum hann inn til okkar,“ segir mat-
reiðslumaður ársins 2013 sem kokkar 
daglega ofan í 2-300 gesti í Bláa Lóninu. 
„Svo ekki sé nú minnst á lambið,“ bætir 
hann við sposkur á svip. Eftir þessi orð 
pakkar matarblaðamaður Kópavogs 
saman, þakkar fyrir sig og kveður. 
Sólin skín enn og glitrar á töfrandi 
hátt í gufubólstrunum við Bláa lónið. 

Myndir: Guðjón Þór Steinsson.



Hreinsum & 
endurnýjum

Það er alltaf gaman í 

Ga�araleikhúsinu

565 5900 og midi.is

ga�araleikhusid.is

Sýningar 

Sunnudagur  27. október örfáir miðar 
Fimmtudagur 31. október  Uppselt
Sunnudagur  3. nóvember
Fimmtudagur 7. nóvember Uppselt 

 

Miðapantanir

Ný kynslóð 
sólarkrema

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

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

Ný kynslóð 
sólarkrema

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

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

25.  október 201312

staðurinn Minn
Valgerður Benediktsdóttir, Réttindastofu Forlagsins

Leiktjöld æskunnar
voru Kirkjuholtið
Ég flutti í Kópavoginn tveggja ára 

að aldri og ólst upp í Kastala-
gerði 13, þökk sé meðal annars 

Finnboga Rúti Valdimarssyni sem þá 
var bæjarstjóri og hafði frétt að nokkrir 
listamenn, þar á meðal faðir minn, 
hefðu sótt um lóðir í Bústaðahverf-
inu en þáverandi borgarstjóri synjað 
þeim leyfis, trúlega sökum meintra 
pólitískra skoðana.  Listamennirnir 
og fjölskyldur þeirra voru hins vegar 
velkomin í Kópavoginn. 

Kastalagerðið er í jaðri Borgarholts, 
sem jafnan hefur gengið undir heitinu 
Kirkjuholtið. Það var Ævintýralandið, 
með stórum staf, og bliknaði sérhvert 
Disneyland í samanburði við þau stór-
brotnu ævintýri sem gerðust í holtinu, 
þessum gamla sjávarbotni með öllum 
sínum skófum sem í huga okkar 
krakkanna voru heilaslettur úr úti-
legumönnum og himnastigaklifrurum 
og voru stórkostleg leiktjöld æskunnar. 
Þar fórum við í hvers kyns leiðangra 
og létum villikettina ekki hræða okkur 
en nóg var af þeim á þessum tíma og 
emjuðu þeir oft ógurlega í kvöldrökkr-

inu. Við fórum í endalausa feluleiki og 
löggu og bófa, indjánaleiki og stukkum 
milli steina sem samstundist breyttust í 
fangelsi og kastala, fórum háskaför upp 
á þá stærstu, gjarna í leynifélagsskikkju 
og með sverð og sigum stundum 
niður þá í reipi, paufuðumst gegnum 
mannaskítsgjána svokölluðu, tíndum 
blóm og ber og bönkuðum uppá hjá 
álfunum, oftast með nesti sem sam-
anstóð af ostasamloku og kakómjólk 
í flösku undan Valstómatssósu. Við 
skrifuðum leynibréf sem dagsett voru 
á nítjándu öld, brenndum jaðrana  og 
nudduðum mold á þau, rúlluðum upp 
og settum undir steina, í þeirri vissu 
að einhverjir fyndu þau og teldu sig 
hafa rekist á antik. Þar fórum við bróðir 

minn og pabbi um allt með stækkunar-
gler til að rannsaka skófir og sáum úr 
þeim magnþrungin listaverk og þar 
var á einum stað hafragrautsdalurinn 
þar sem við lögðum okkur á ljúfum 
sumarmorgnum á meðan mamma eld-
aði grautinn heima í eldhúsi. Það var 
eitthvað sérlega dularfullt og seiðandi 
við holtið, eitthvað sem kitlaði ævin-
týraþrána og örvaði um leið ímynd-
unaraflið.

Ég flutti mig ekki langt frá Kast-
alagerðinu þegar ég varð fullorðin, 
heldur aðeins yfir götuna. Það er sagt 
að vesturbæingar í Kópavogi séu flestir 
haldnir „þúfutittlingsheilkenninu“ en 
það felst í því að þeir halda sig einatt 
við sömu þúfuna. Ég er lifandi dæmi 
um það en við Grímur Björnsson, mað-
urinn minn, sem áður bjó á Kópavogs-
braut 8, búum núna á  Skjólbraut 22,  
í húsi sem Elín, dóttir Finnboga Rúts 
reisti. Svona fer lífið í hring og ég horfi 
enn upp í holt á hverjum degi og nikka 
til álfanna sem ugglaust láta fara vel um 
sig, að venju.

Umfjöllun um Unglinginn, sýningu Gaflaraleikhússins:

Bæði fyrir leiðindapúka  
og skemmtilegt fólk
Ég er í vanda staddur. Hvernig í 

ósköpunum á ég að skrifa leik-
húsgagnrýni um sýningu sem er 

skrifuð og leikin af tveimur fjórtán og 
fimmtán ára gömlum strákum án þess 
að hún hljómi eins og sýning sem var... 
skrifuð og leikin af tveimur fjórtán og 
fimmtán ára gömlum strákum. 

Síðasta fimmtudagskvöld lá leið mín í 
Gaflaraleikúsið. Lítið og notalegt leikhús 
falið á bakvið Fjörukránna í Hafnarfirði. 
(Menning þrífst með reglulegu millibili 
utan 101 sjáiði til.) Það var mikil spenna 
í loftinu og eftirvæntingin greinilega 
mikil.

Ég settist niður í áhorfendasætið. 
Ljósin slökknuðu. Flugeldasýningin 
hófst.

Unglingurinn fjallar um (sörpræs, 
sörpræs) unglinga. Líf þeirra og ein-
kenni, stöðu þeirra í samfélaginu og 
hvað það er erfitt að vakna á morgn-
anna. Ólíkt flestum (öllum) öðrum ís-
lenskum sögum af unglingum er laust 
við alla væmni og tilgerð. Talsmáti 
persónanna er ekki hugarfóstur ryðg-
aðs íslenskufræðings sem er að þorna 
upp inn í Þjóðarbókhlöðunni heldur 
málfár raunverulegra unglinga. Og þökk 
sé innsæi í hugarheim unglingsins fá 
leikhúsgestir farmiða í rússíbana fyrir 
peninginn. Í heimi þar sem skólinn, hitt 
kynið, samfélagið og alheimurinn gerir 
ótrúlegustu kröfur til unglinga fáum við 
að kynnast ringulreiðinni með ungling-
ana sjálfa sem leiðsögumenn.

Og leiðsögumennirnir eru skemmti-
legir. Mjög skemmtilegir.

Svipbrigði, timing og orka var öll 
upp á tíu. Grínlaust. Eða grínfullt? Án 

gríns frábært hjá þeim í það minnsta. 
Framsögn var góð og textinn komst vel 
til skila. Guttarnir töfruðu fram hver 
hlátrasköllin á fætur öðru og beittu til 
þess öllum brögðum. Ýmist með því 
að galdra fram litríka karaktera eins og 
stelpur í hámarki gelgjunnar eða sjálfan 
forseta lýðveldisins eða með töfrænu 
physical gríni. Maður elskar þessa litlu 
stráka og hreinlega dýrkar að sjá þá 
fallast í faðma þegar karakterunum 
gengur vel. Auk þess var grínið frábær-
lega ó-ódýrt. Engin cheap shots. Byrjar 
semsagt feðraveldis- og rembingsgrínið 
þegar maður er í menntaskóla? Eða er 
hún bara í myndbandsnefndunum en 
ekki leikhúsinu?

Farið er um víðan völl í sýningunni 
og tekið á mörgu en flæðið er mjög gott 
og snjöll leikstjórn Bjarkar Jakobsdóttur 
er sjálfsagt potturinn og pannan í þeim 
skiptingum. Brögð leikhússports eru 
nýtt til þess að sagan flæði og afrakstur-
inn er ferðalag á sléttum malbiksvegi 
um óbyggðirnar sem líf unglingsins er 
í raun og veru.

Umgjörðin er einföld. Sófi, nokkur 
vel valin lög og gegnsætt tjald. Strák-

arnir eru hversdagslega klæddir og 
sviðið einfalt svo leikararnir eru í 
brennidepli allan tímann.

Já, ég er sannarlega í vanda. Ég meina 
það sem ég er að segja. Í alvörunni. 

Ég er meira að segja hræddur um 
að hrósa þeim of mikið. Helst þyrfti að 
dæla mjög mikið af leiðinlegu fólki á 
þessa sýningu til þess að vega á móti. 
Annars stígur athyglin þeim til höf-
uðs, þeir blómstra of snemma og fyrr 
en varir eru þeir farnir að gefa út tón-
listarmyndbönd þar sem þeir sleikja 
hamra, twerkandi í myndavélina og 
syngja naktir á járnbolta. Sýningin er því 
bæði fyrir leiðindapúka og skemmtilegt 
fólk. Nú er ég kominn á þrítugsaldur og 
ekki einu sinni táningur lengur en ég 
skemmti mér konunglega. 

Ef þú ert hipster sem er staðráðinn í 
að fíla eitthvað á undan öllum öðrum 
og áður en það er mainstream þá þarftu 
að flýta þér á sýninguna Unglingurinn. 
Ástæðan er einföld: sýningin er skrifuð 
og leikin af verðandi stórstjörnum.

Unglingurinn er sýning 
Gaflaraleikhússins á verki 
eftir Arnór Björnsson  og Óla 
Gunnar Gunnarsson, en þeir 
leika jafnframt aðalhlutverk 
í sýningunni. Leikstjóri er 
Björk Jakobsdóttir. Verkið var 
frumsýnt í Gaflaraleikhúsinu, 
atvinnuleikhúsi Hafnfirðinga, 
á fimmtudaginn var. 

Höfundur leiklistarrýninnar er 
Auðunn Lúthersson, tvítugur tón-
listarnemi við FÍH.



þýskt PVCu smíðaefni
útihurðir með 5 punkta læsingu
28mm K-gler
barnalæsing og næturöndun

Veldu viðhaldsfrítt
íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

sími 510 9700
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Seljabót 7 Grindavík - Fiskislóð 45 Reykjavík

gluggar - hurðir - sólstofur - svalalokanir - rennihurðir

Bifreiða- og vélaverkstæði • Álhellu 8 
Hafnarfirði • Sími 577 6670 • velras.is

Er bíllinn tilbúinn fyrir veturinn?
Allar almennar bílaviðgerðir – Gírkassa- og vélaviðgerðir.
Yfirförum, gerum við og förum með í skoðun sé þess óskað.
Fljót og góð þjónusta.

Metanbreytingar

HÁTÆKNIBÚNAÐUR
EINN VIRTASTI FRAMLEIÐANDI

METANBÚNAÐAR Í EVRÓPU

HRINGDU STRAX OG FÁÐU UPPLÝSINGAR
Sparaðu bensín! 

Metanvæddu bílinn!
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Íslenska Teiknibókin frá miðöldum sýnd í Gerðarsafni:

„Hvert einasta atriði hafði merkingu“
„Ég hef unnið við Teiknibókina árum 
saman og það var af þeirri ástæðu 
sem Guðrún Nordal, forstöðumaður 
Árnastofnunar, bað mig að halda 
sýningu,“ segir Guðbjörg Kristjáns-
dóttir, listfræðingur og forstöðumaður 
Gerðarsafns í Kópavogi.

Þar hefst sýning á Teiknibókinni 13. 
nóvember á 350. afmælisdegi hand-
ritasafnarans Árna Magnússonar.

Allir listamenn  
þurftu svona bók
Íslenska teiknibókin í Árnasafni (AM 
673a III 4to) er safn fjölda fyrirmynda 
frá 14. og 15. öld sem ætlaðar voru til 
nota við gerð ýmiss konar listaverka 
af kristilegum toga. Meðal efnis í 
bókinni eru myndraðir um sköpun-
ina, úr ævi Maríu og píslarsögu Krists. 
Þar eru einnig allmargar Maríu- og 
dýrlingamyndir og ýmis önnur minni 
sem hvergi eru varðveitt annars staðar 
í íslenskri miðaldalist.

Guðbjörg segir að listamenn mið-
alda hafi þurft að eiga fyrirmyndir 
þegar þeir unnu teikningar í handrit 
eða önnur myndverk, eins og altar-

istöflur. „Þetta er hluti af myndfræði 
miðalda. Hvert atriði hafði merkingu. 
Til að mynda hvaða atriði áttu að koma 
fram á krossfestingarmyndum. Hver 
listamaður þurfti að geta haft svona 
bók, ekkert síður en liti og verkfæri,“ 
segir Guðbjörg.

Einstæð meðal  
íslenskra handrita
Handritið er skert, 22 blöð eru varð-
veitt. Teiknibókin er einstæð meðal 
íslenskra miðaldahandrita. Hún er ein 
af fáum teiknibókum frá miðöldum 
sem varðveist hafa í Evrópu og sú eina á 
Norðurlöndum. Fram kemur á heima-
síðu Árnastofnunar að fyrirmyndir 
Teiknibókarinnar varpi einstæðu ljósi 
á íslenska trúarlist og hugarheim mið-
alda og óhætt sé að fullyrða að hvergi 
sé samankomið efni á einum stað sem 
veitir jafn ríkulega innsýn í trúar- og 
kirkjulist hins kaþólska siðar á Íslandi. 

Keyptu flugmiða  
fyrir handritið
Teiknibókin er líklega einnig einstök 
fyrir þær sakir, að vera líklega eina 

íslenska miðaldahandritið sem hefur 
fengið undir sig sérstakt flugsæti, en 
þegar hún var flutt hingað til lands 
frá Kaupmannahöfn á sínum tíma, 
var keypt undir hana flugsæti, til að 
reyna að tryggja að hún yrði fyrir sem 
minnstu hnjaski.

Talið er að þrír eða fjórir listamenn 
hafi safnað fyrirmyndum í bókina á 
hundrað og fimmtíu ára skeiði frá 
1350-1500. Tveir teiknarar eru taldir 
eiga heiðurinn af flestum myndum 
bókarinnar. Fyrsti teiknarinn er talinn 
hafi verið starfandi á árunum 1340-60 
og eru honum eignaðar myndir á 16 
síðum í handritinu. Hinn aðalteiknar-
inn er talinn hafa starfað á árunum 
1450-75 og vera höfundur mynda á 22 
síðum. Ekki er vitað hverjir þetta voru.

Guðbjörg upplýsir að í tengslum 
við sýninguna komi einnig út bók um 
Teiknibókina, hana hafi hún skrifað 
í sumar. „Ég þekki þetta vel og hef 
unnið lengi að bókinni. Á sýningunni 
munum við stækka myndirnar úr 
bókinni, svo fólk sjái þetta vel. Síðan 
birtum við samanburðarefni úr öðrum 
handritum, og munum líka láta gera 
tilgátumyndir,“ segir Guðbjörg. Hún 
bætir því við að Teiknibókin sjálf 
verði til sýnis, en þó aðeins í fá skipti. 
„Bókin er illa farin. Það er ekki hægt 
að hafa hana til sýnis allan tímann. 
En hún verður þarna líka og ef til vill 
önnur handrit.

Gríðarlegt  
menningar legt gildi
Guðbjörg segir að Teiknibókin hafi 
mikið gildi fyrir íslenskan menn-
ingararf. „Hún hefur gríðarlegt gildi. 
Þetta er eina fyrirmyndabókin sem 
varðveitt er frá miðöldum á Norð-
urlöndum. Hún hefur líka gildi 
fyrir okkar sjónlistararf. Þarna eru 
margar myndir sem hvergi annars 
staðar eru til í íslenskum miðaldaarfi. 
Hér finnum við tengingar við margt 
sem finna má í íslenskum miðalda-
textum sem bæði varpar ljósi á og 
tengir beint inn í myndefnið í Teikni-
bókinni.“

Öryggismál hafa mikið verið til 
umræðu undanfarið, í tengslum 
við handritin sem varðveitt eru á 
Árnastofnun. Þannig hefur hand-
ritasýning stofnunarinnar í Þjóð-
menningarhúsi verið slegin af, þar 
sem öryggi handritanna þótti ekki 
tryggt. Hvernig er þessum málum 
háttað í Gerðarsafni? „Það er mjög 
gott öryggiskerfi hérna í húsinu. 
Síðan getum við líka stýrt raka og 
hita. Við gætum fyllsta öryggist og 
hugsum mjög vel um handritin,“ 
segir Guðbjörg Kristjánsdóttir að 
lokum.

Guðbjörg kristjánsdóttir forstöðu-
maður Gerðarsafns.

Sjá má hvernig göt hafa verið stungin í skinnið umhverfis þessa mynd þar 
sem hirðir bjargar lambi úr gini ljónsins. Þannig mátti nýta hana sem grunn í 
nýja mynd. Þessi myndi hefur sennilega verið fyrirmynd að myndskreyttum 
staf, sennilega stafnum D.

Myndin af Maríu með Jesúbarnið sýnir hvernig mjólk hennar verður synd-
ugum til sáluhjálpar. kórónan sýnir stöðu hennar sem drottningar heimsins.





14 milljón pixlar · WIDE 5x aðráttarlinsa (26-130mm)
Stór 3,0” LCD skjár · Sérstök vörn á skjá · AF Tracking

ISO 80-1600 · Ljósop 2.8–6.5 · Allt að 14 myndastillingar
Hristivörn · Vídeoupptaka í HD 720p m. hljóði

189.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

169.900

159.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

139.900

99.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

64.900

39"-3D-LED sjónvarp
SHLC39LE751E XLBD601PH

Full HD (1920x1080) · LED baklýsing · 200 Hz · DLNA, 
Netvafri, Timeshift o.m.fl

SKEIFUNNI 11 · SÍMAR: 530·2800 / 550·4444 · ormsson.is  & bt. is

Heyrnartól

 XW-BTS1

Blutooth hátalarar

22.500
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

16.900

Blutooth hátalari · 10W, aux in tengi.
Einfaldur í notkun · Til bæði hvítir og svartir

BluRay-3D
Heimabíóstæða

LET42A700P

Ótrúlega �ott tæki. Eitt með öllu.
Komdu og sjáðu –Sjón er sögu ríkari!

42" LED sjónvarp
6 stk. 3D gleraugu fylgja

19.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

15.900

VG-180

39.999
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

34.999

· virka daga frá 10:00-18:00
· á laugardögum frá 11:00–18:00 
· á sunnudögum frá 13:00–18:00

OPIÐ ALLA DAGA TIL KL.18:00

Blu Ray, DVD og CD spilari · 2x50W · iPod vagga
AM/FM útvarp

     Magnað
úrval

X-HM11-K

Hljómtækjastæða

FM útvarp · 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3, WMA, 
CD-R/RW, USB, RCA · Heyrnartól

2x15W hátalarar · 4 Ohm

34.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

26.900

VERÐ: 79.900

32" LED sjónvarp

G610CF

1920x1080–FULL HD · 4.000.000:1 Dynamic Contrast · 100Hz 
endurnýjunartíðni · DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar

· 2xHDMI, SCART, USB

VERÐ: 99.900

39" LED sjónvarp

C800HF

1920x1080–FULL HD · 4.000.000:1 Dynamic Contrast · 200Hz 
endurnýjunartíðni · DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar

· 2xHDMI, SCART, VGA · USB afspilun

Gott úrval af raftækjum á góðu verði

Búinn með leikinn?
Við kaupum hann af þér.
Komdu og gerðu góð 
kaup í spilum og leikjum!

Allt það nýjasta og 
skemmtilegasta
á góðu verði ..!

FLOTT ÚRVAL AF TÖLVULEIKJUM OG TÓNLIST

Ávallt velkomin í ORMSSON-BT!

Hafa skal það sem betur
HLJÓMAR

SPILAÐ&SKILAÐ

49.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

39.900

DCS-222K

Heimabíóker�

5.1 rása heimabíókerfi með DVD spilara og FM útvarpi · 
300W magnari · HDMI tenging · Spilar alla DVD og CD diska, 

MP3, WMA, JPEG og DivX, styður 1080p (HD upscaling)

19.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

15.900

4X50 W MOSFET magnari · Útvarp með 24 stöðva minni · 
Spilar MP3, WMA, WAV, CD-R/RW · AUX tengi á framhlið ·  
Hægt að tengja við fjarstýringu í stýri (tengi fylgir ekki) / EEQ, 

Tónstillir fyrir bassa, mið- og hátóna.

DEH-150


