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Mikil endurnýjun í bæjarstjórn í vor
Viðbúið er að töluverð endurnýjun 

verði í bæjarstjórn Kópavogs í 
vor. Tveir reynsluboltar úr Sam-

fylkingunni ætla ekki að gefa kost á sér 
til áframhaldandi setu í bæjarstjórn, þau 
Guðríður Arnardóttir og Hafsteinn Karls-

son. Þá hefur Ómar Stefánsson, bæjarfull-
trúi Framsóknarflokksins, lýst því yfir að 
hann hyggist taka sér frí úr bæjarmálunum. 
Gunnar Birgisson, bæjarfulltrúi Sjálfstæð-
isflokksins segist ekki hafa ákveðið hvort 
hann gefi kost á sér áfram. Ekki er víst um 

framtíð Næst besta flokksins, sem á einn 
fulltrúa í bæjarstjórninni. Systurframboðið 
Besti flokkurinn í Reykjavík mun renna 
saman við Bjarta framtíð, en sá flokkur 
hyggur á framboð víða um land. 

Sjá bls. 2 og 4.

 „Y-númerin urðu örugglega til þess á sínum tíma að auka á bæjarbraginn,“ segir Ingibjörg Hinriksdóttir, en hún safnar upplýs-
ingum um Y-bílnúmer, ásamt fjölda annarra bæjarbúa. Hér má sjá nokkra gamla vagna frá Strætisvögnum Kópavogs frá tíma 
þegar „kaggar voru kaggar“.   Sjá ítarlega umfjöllun á bls. 8.
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Ný búð opnar

20% afsláttur 
af öllum vörum 
til 9. nóvember

Opnunar-
tilboð

Finndu þinn eigin stíl 

Ljóðstafur Jóns úr Vör
Lista- og menningarráð Kópa-

vogs efnir í þrettánda sinn til 
árlegrar ljóðasamkeppni undir 

heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör. Öllum 
skáldum er velkomið að senda ljóð 
í keppnina en skilafrestur rennur 
út 21. desember. Veitt verða vegleg 
verðlaun og fær verðlaunaskáldið auk 
þess til varðveislu, í eitt ár, göngustaf 
áletraðan með nafni sínu. Handhafi 
hans nú er Magnús Sigurðsson skáld 
fyrir ljóð sitt Tungsljós.

Fram kemur á vefsíðu Kópavogs-
bæjar að greint verði frá niðurstöðum 
samkeppninnar og verðlaun veitt á 
afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 
2014. Jón úr Vör bjó nánast allan sinn 
starfsaldur í Kópavogi en tilgangur 
keppninnar er að efla og vekja áhuga 
á íslenskri ljóðlist.

 Í dómnefnd eru Jón Yngvi Jó-
hannsson, Sindri Freysson og Gunn-
þórunn Guðmundsdóttir.

Á vef bæjarins segir að ljóðum 
eigi að skila undir dulnefni, en nafn, 
heimilsfang og sími skáls skuli fylgja 
með í lokuðu umslagi, sem sé auð-
kennt með dulnefninu. Ljóð megi 
ekki jafa birst áður.

Þorsteinn 
Björn 
Íslands-
meistari í 
kumite
Keppendur karatedeildar 

Breiðabliks gerðu góða 
ferð á Íslandsmeistaramót 

unglinga í kumite, sem haldið var 
á dögunum. Þorsteinn Björn Guð-
mundsson sem keppir í flokki tólf 
ára pilta vann til gullverðlauna á sínu 
fyrsta móti. 

Aron Breki Heiðarsson hlaut silfur 
í flokki pilta 14-15 ára. Laufey Lind 
Sigþórsdóttir hlaut silfur í flokki 
14-15 ára stúlkna og Móey María 
Sigþórsdóttir hlaut brons í flokki 
stúlkna 12-13 ára.

Afnám lágmarksútsvars myndi auka mismunun
„Ég hef miklar efasemdir um að slík 
heimild verði veitt. Ég tel að það muni 
enn fremur auka á mismun milli sveitar-
félaga og íbúa þeirra. Sum sveitarfélög 
verði þannig að eins konar sérhópa 
sveitarfélögum, með tekjuháa íbúa sem 
greiða lágt útsvar. Það yrði mjög slæm 
þróun,“ segir Margrét Júlía Rafnsdóttir, 
varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Ríkisstjórn Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks hefur á stefnuskránni 
að afnema lágmarksútsvar. Sveitarfé-
lögin geta samkvæmt lögum ákveðið 
útsvarshlutfall á bilinu 12,44% til 
14,48%. „Hvort sem sveitarfélög höf-
uðborgarsvæðisins munu sameinast 
eða ekki er mikilvægt að þau líti á það 
sem sameiginlegt markmið og sameig-

inlegt verkefni að sinna öllum íbúum 
höfðuðborgarsvæðisins, en fyrri sig 
ekki ábyrgð. Því hvet ég sveitarfélög 
að nýta tekjur til að byggja upp þjón-
ustu fyrir þá sem þurfa á henni að 
halda, en varpa ekki þeirri ábyrgð á 
nágrannasveitarfélögin,“ segir Mar-
grét Júlía. 

 Sjá bls. 4.

Ómar í frí frá bæjarmálunum
„Ég er ekki að hætta ég er að 

taka hlé. Ástæðan er einfald-
lega sú að ég ætla njóta fjöl-

skyldunnar. Alltof margir hafa 
sagt við mig að þeir vildu að þeir 
hefðu gert þetta eða hitt öðruvísi 
og þá sérstaklega þegar kemur að 
fjölskyldumálum og ég ætla því 
ekki að bjóða mig fram á næsta 
ári. Taka hlé eða eins og Willum 
sagði við mig um daginn fara í virka 
hvíld. Stefni síðan á að koma aftur 
í bæjarmálin 2018,“ segir Ómar 

Stefánsson, bæjarfulltrúi Fram-
sóknarflokksins. Ómar hefur setið 
í bæjarstjórn um árabil.

Hann segir að sér leiðist ekki 
í núverandi meirihlutasamstarfi. 
„Að vera í meirihluta er góð 
skemmtun,“ bætir hann við.

Ómar segist stefna að því að snúa 
aftur í bæjarmálin eftir eitt kjör-
tímabil. Hins vegar hafi landsmálin 
ekki heillað hann hingað til. „Ég hef 
gaman af sveitarstjórnarmálum og 
þá sérstaklega hérna í Kópavogi.“

Goldfinger:

Lögregla fær fjöl-
margar ábendingar
„Við fáum mikið af ábendingum í 

öllum málaflokkum. Við skoðum 
þetta og vinnum úr samhliða því 

sem við eigum tök á og rannsóknir 
okkar gefa tilefni til,“ segir Karl Steinar 
Valsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
Lögreglu höfuðborgarsvæðisins.

Greint var frá því í síðasta tölublaði 
að nektarstaðurinn Goldfinger við 
Smiðjuveg í Kópavogi auglýsi starf-
semi sína á erlendri vændissíðu. Á 
vefsíðunni Cityoflove.com eru birtar 
alls konar auglýsingar vændisfólks, 
vændishúsa, og klúbba. Auglýsing 
Goldfinger er birt undir „Reykjavík“ 
en á síðunni segir að þar bjóði 8 „sjálf-
stæðar“ vændiskonur þjónustu. Tveir 
íslenskir næturklúbbar auglýsa á síð-
unni auk Goldfingers. Þar á meðal er 
Strawberries í Reykjavík, en lögregla 
gerði rassíu þar nýlega, vegna gruns 
um að þar væri höfð milliganga um 
vændi. Vændiskaup eða milliganga um 
vændi eru refsiverð hér á landi.

Óvíst hvort Goldfinger sé 
til rannsóknar
Karl Steinar Valsson segist ekki geta 
tjáð sig um hvort Goldfinger sé til 
rannsóknar hjá lögreglu. „Ég get ekki 
svarað spurningum sem kynnu að lúta 
að tilteknum rannsóknum,“ segir hann 
í samtali við blaðið.

Á síðunni Citioflove segir, í lauslegri 
þýðingu: „Allt getur gerst í miðbæ 
Reykjavíkur, svo ekki verður vanda-
mál að hafa upp á vændiskonu. Flestir 
klúbbarnir eru opnir til fimm á nótt-
unni, svo þú getur haft uppi á vænd-
iskonu í Reykjavík á öllum tímum 
sólarhrings.“ 

Á síðu Goldfingers á Citioflove.com 
er sérstaklega tekið fram að ekki sé 
boðið upp á vændi. Ekki hefur náðst 
í forsvarsmenn Goldfingers til þess 
að spyrja hvers vegna staðurinn birtir 
auglýsingar á vefsíðum, þar sem þeir 
sem þær skoða, eru tæplega að leita að 
öðru en vændi. Vill skíðalyftu í Kópavog

„Kópavogur er nú allur ein brekka, 
en það hafa aldrei verið settar upp 
neinar barnaskíðalyftur hérna í 

bænum,“ segir Arnþór Sigurðsson, 
varabæjarfulltrúi Vinstri grænna. 
Hann hefur lagt til að kannaðir verði 
möguleikarnir á því að setja slíka lyftu 
upp í bænum, en samþykkt hefur verið 
að kanna málið.

„Við höfum lagt peninga í Bláfjöll, 
en aldrei sinnt yngstu kynslóðinni í 
þessu hérna í bænum og það væri upp-
lagt að hafa eina eða tvær barnalyftur 
hvora í sínum dalnum. Þá sér maður 
það náttúrlega fyrir sér að þarna yrði 
lyfta sem yrði opin með gæslu,“ segir 
Arnþór og bætir við að tryggja þurfi 
öryggi barnanna.

En snjóar nóg? „Það er annað mál. 
Ég held raunar að það verði alveg 
nægur snjór hér á veturna, en síðan er 
hægt að flytja snjó eða ýta snjó. Ég hef 

ekki miklar áhyggjur af því. Svo mætti 
jafnvel hafa til taks eina snjóbyssu. Það 
er margt hægt að gera ef viljinn er fyrir 
hendi,“ segir Arnþór Sigurðsson.

Starfslokin kosta á 
annan tug milljóna
Guðrún Pálsdóttir fyrrver-

andi bæjarstjóri, fær laun 
frá bænum fram í október 

á næsta ári, en mánaðarlaun hennar 
hafa numið 1,1 milljón króna á 
mánuði. Starf hennar sem sviðs-
stjóri sérstakra verkefna hjá bænum 
hefur verið lagt niður og á hún rétt 
á biðlaunum í eitt ár. Samkvæmt því 
verður kostnaður Kópavogsbæjar 
við starfslokin ekki undir þrettán 
milljónum króna, en þá er ekki gert 
ráð fyrir launatengdum gjöldum, en 
bærinn ber kostnað af þeim.

Fram kemur í svari bæjarins við 
fyrirspurn bæjarblaðsins Kópavogs 
um málið segir að starf Guðrúnar 
hafi verið lagt niður á „grundvelli 

hagræðingar“. Þar segir einnig að 
enginn kostnaður sé fólginn í því 
að leggja niður starfið annar en 
launakostnaður. „Sparnaðurinn af 

breytingunni mun hins vegar koma 
fram af fullum þunga að loknu of-
angreindu tímabili,“ segir í svari 
bæjarins.

Guðrún starfaði lengi hjá Kópa-
vogsbæ sem embættismaður, en 
varð bæjarstjóri í meirihlutasam-
starfi Samfylkingar, VG, Næst besta 
flokksins og Y-lista. Hún hætti sem 
bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðis-
manna settist í bæjarstjórastólinn, 
þegar Y-listi gekk í eina sæng með 
sjálfstæðis- og framsóknarmönnum. 
Síðan var búin til staða sviðsstjóra 
sérstakra verkefna, fyrir um það bil 
hálfu ári, undir forystu núverandi 
meirihluta, sem nú hefur lagt stöð-
una niður.

Jón úr vör.

Guðrún Pálsdóttir

Þorsteinn björn Guðmundsson.
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Vill leiða lista  
Samfylkingarinnar
Pétur Ólafsson er eini starfandi bæjarfulltrúi Samfylkingar-
innar sem hyggst gefa kost á sér áfram í næstu kosningum.

Guðríður Arnardóttir og Haf-
steinn Karlsson segjast ekki 
munu gefa kost á sér á lista 

Samfylkingarinnar í vor. Þetta til-
kynntu þau á fundi Samfylkingarfólks í 
vikunni, þar sem jafnframt var ákveðið 

að stillt verði upp á lista Samfylkingar-
innar fyrir komandi bæjarstjórnar-
kosningar.

Pétur segir í samtali við blaðið að 
miklar sviptingar hafi verið á kjör-
tímabilinu. „Við vorum í meirihluta 
árin 2010-2012 og gekk það afar vel. 
Það versta við það var kannski sú tiltekt 
sem þurfti að eiga sér stað í fjármálum 
bæjarins. Síðasti meirihluti, sem er 
nokkurn veginn sá sami og nú situr, 
kom bænum nánast í þrot þannig að 
við þurftum að fara í blóðugan niður-
skurð sem er náttúrlega ekki óskastaða 
neins sem starfar í stjórnmálum. En 
við forgangsöðuðum alltaf í þágu 
samfélagslegs réttlætis þannig að við 
hlífðum alltaf þeim sem voru hvað 
verst staddir.“

Ætlar þú að gefa kost á þér til 
áframhaldandi setu í bæjarstjórn? 
„Já, mér finnst eðlilegt að sú reynsla 
og þekking sem skapast hefur á kjör-
tímabilinu haldist inni. Ég hef svo sem 
heldur ekkert verið að fela það en ég vil 
bjóða fram krafta mína til að leiða lista 
flokksins næsta vor. Það er svo náttúr-
lega í höndum uppstillinganefndar að 
ákveða það.“

Pétur segir í samtali við bæjarblaðið 
Kópavog að Guðríður og Hafsteinn 
hafi staðið vaktina á miklum umbrota-
tímum í sögu bæjarins.

„Verktakar réðu hér miklu og millj-
arðar af almannafé fóru í súginn í kjöl-
far ákvarðanna sem góðærismeirihlut-
inn tók. Guðríður og Hafsteinn bentu 
alltaf á þetta en meirihlutinn hlustaði 
ekki. Svo núna eftir hrun segja þessir 
sömu menn að það sé auðvelt að vera 
vitur eftir. Það er auðvitað rétt en það 
er erfiðara að vera vitur fyrirfram sem 
Guðríður, Hafsteinn og aðrir bæjarfull-
trúar Samfylkingarinnar voru náttúr-
lega,“ segir Pétur Ólafsson.

Sveitarfélög fyrir alla?
Á undanförnum árum hafa verið 

miklar umræður um samein-
ingu sveitarfélaga m.a. til að 

hagræða í rekstri. Mörg sveitarfélög hafa 
sameinast og sveitarfélögum landsins 
fækkað umtalsvert. 

Segja má að höfuðborgarsvæðið sé 
ein heild, eitt atvinnu- og búsvæði, 
en sex sveitarfélög. Margir spyrja sig 
af hverju sveitarfélög á höfuðborgar-
svæðinu sameinist ekki? Sveitarfélögin 
eru jú að vinna saman að ýmsum sam-
eiginlegum verkefnum svo sem undir 
merkjum SSH. En sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu eru ekki öll eins. 
Sum þeirra hafa tekið þá stefnu að vera 
nánast eingöngu með sérbýli og eru þá 
í raun ekki að bjóða alla hópa samfé-
lagsins velkomna til sín, meðan önnur 
sveitarfélög líta svo á að þeim beri skylda 
til að sjá til þess að allar gerðir fólks hafi 
tækifæri til að búa í sveitarfélaginu, 
hvort sem þeir hafa tök á eða vilja eiga 

sínar íbúðir, eða þurfa jafnvel að leigja af 
sveitarfélaginu. Það sé einfaldlega sam-
félagsleg skylda okkar að tryggja öllum 
búsetu og mannsæmandi líf. Þannig 
stendur útsvar íbúa sveitarfélaganna 
undir þjónustu við bæjarbúana.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar 
er kveðið á um að lágmarksútsvar verði 
afnumið á kjörtímabilinu og hefur inn-
anríkisráðherra sagt að frumvarp þess 
efnis sé í undirbúningi. Þannig geta 
sveitarfélög, sem telja sig ekki þurfa á 
útsvarstekjum að halda, lækkað álögur 
á íbúa. Ég hef miklar efasemdir um að 
slík heimild verði veitt. Ég tel að það 
muni enn fremur auka á mismun milli 
sveitarfélaga og íbúa þeirra. Sum sveitar-
félög verði þannig að eins konar sérhópa 
sveitarfélögum, með tekjuháa íbúa sem 
greiða lágt útsvar. Það yrði mjög slæm 
þróun. Hvort sem sveitarfélög höfuð-
borgarsvæðisins munu sameinast eða 
ekki er mikilvægt að þau líti á það sem 

sameiginlegt markmið og sameiginlegt 
verkefni að sinna öllum íbúum höfð-
uðborgarsvæðisins, en fyrri sig ekki 
ábyrgð. Því hvet ég sveitarfélög að nýta 
tekjur til að byggja upp þjónustu fyrir 
þá sem þurfa á henni að halda, en varpa 
ekki þeirri ábyrgð á nágrannasveitarfé-
lögin. Þannig eru góð samfélög.
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Ljóst er að nokkrar breytingar verða í bæjarpólitíkinni hér í bænum 
í vor. Sjálfstæðismenn fengu fjóra fulltrúa síðast, Samfylkingin þrjá, 
VG, Y-listinn, Næst besti flokkurinn og Framsóknarflokkurinn einn 

hver. Sviptingar hafa verið á kjörtímabilinu, og skipt var um meirihluta eftir 
að Y-listinn ákvað að fara í samstarf með Sjálfstæðisflokknum og Fram-
sóknarflokknum.

Von er á nýjum andlitum, en reyndir bæjarfulltrúar hafa tilkynnt að þeir gefi 
ekki kost á sér í vor: Guðríður Arnardóttir og Hafsteinn Karlsson úr Sam-
fylkingu og Ómar Stefánsson úr Framsóknarflokknum. Aðrir reynsluboltar 
segjast ekki hafa ákveðið hvort þeir ætli fram. Það á við í tilviki Gunnars I. 
Birgissonar, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi bæjarstjóra. 
Hann lætur fátt uppi um fyrirætlanir sínar, en spyrja má hvort hann sækist 
eftir forystustætinu á lista sjálfstæðismanna, ákveði hann að gefa kost á sér. Þá 
yrði að nýju slagur á milli hans og Ármanns Kr. Ólafssonar, oddvita sjálfstæð-
ismanna og núverandi bæjarstjóra, en þeir tókust hart á í aðdraganda síðustu 
bæjarstjórnarkosninga og hafði Ármann þá betur. Ætlar Gunnar í annan slag?

Pétur Ólafsson gefur kost á sér til forystu á lista Samfylkingarinnar en ekki 
hefur komið fram hvort aðrir sækjast eftir efsta sætinu á lista flokksins. 
Þar verður uppstilling, svo tæplega er von á miklum átökum á þeim bæ, að 
minnsta kosti ekki á yfirborðinu.

Síðan er enn ekki komið alveg á hreint hvaða flokkar hyggjast bjóða fram í 
bænum í vor. Í síðustu kosningum komu fram Y-listinn og Næst besti flokk-
urinn, sem fengu hvor sinn bæjarfulltrúann. Y-listinn ætlar að halda áfram, 
en óvíst er hvort Næst besti flokkurinn býður fram; hvort heldur einn eða 
sem hluti Bjartrar framtíðar.

Ákveði Björt framtíð að bjóða fram í bænum, með fulltingi Næst besta flokks-
ins, líkt og systurflokksins í Reykjavík, þá gæti það haft þó nokkur áhrif á 
landslagið. Eins má spyrja um möguleika Framsóknarflokksins. Flokkurinn 
fékk minnst fylgi þeirra sem náðu manni inn í síðustu kosningum. Fylgi 
flokksins á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið merkilegt. Hann á engan 
fulltrúa í borgastjórn Reykjavíkur og heldur ekki í bæjarstjórnum í Hafnarfirði 
og Garðabæ. Þá hefur stuðningur við flokkinn á landsvísu minnkað dag frá 
degi. Spyrja má hvort flokkurinn getur stólað á fulltrúa í Kópavogi næsta vor. 
Kópavogsbúar geta líka, í ljósi reynslunnar, lítið gefið sér um hvers konar 
meirihluti verður myndaður. Það er ekkert gefið í þessum efnum.

Ingimar Karl Helgason.

Spennandi  
vetur í pólitíkinni

Leiðari

Höfundur er
Margrét Júlía Rafnsdóttir

varabæjarfulltrúi  
Samfylkingarinnar

„Nú mega aðrir taka við“
„Mér fannst réttur tímapunktur að 
hætta núna. Ég hef verið í þessu 
hlutverki í bráðum átta ár. Það eru 
líklega margar ástæður sem leiddu 
mig til þess að taka þessa ákvörðun. 
Það er líka gott að hætta á meðan það 
er enn eftirspurn eftir manni,“ segir 
Guðríður Arnardóttir sem ætlar ekki 
að gefa kost á sér aftur fyrir Samfylk-
inguna. Sama á við um Hafstein Karls-

son sem er að ljúka sínu þriðja kjör-
tímabili. „Það að sitja í sveitarstjórn 
er einhvers konar þegnskylda og tólf 
ár af ævi manns í slíkt er bara harla 
gott. Þetta hefur oft verið gaman og 
ég þakka bara fyrir að hafa fengið að 
vera með í þessu. Nú mega aðrir taka 
við og koma með ferska strauma inn 
í bæjarstjórn Kópavogs,“ segir Haf-
steinn í samtali við blaðið.

Gunnar undir feldi
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
og efsti maður Sjálfstæðisflokksins 
ætlar að gefa kost á sér í vor. Líklegt er 
talið að Margrét Björnsdóttir geri það 
einnig. Gunnar I. Birgisson, bæjarfull-
trúi og fyrrverandi bæjarstjóri, segist í 
samtali við bæjarblaðið Kópavog ekki 

hafa ákveðið hvort hann gefi kost á 
sér áfram. Aðalsteinn Jónsson mun 
heldur ekki hafa tekið ákvörðun um 
framhaldið. Sjálfstæðismenn ákveða 
síðar í mánuðinum hvernig valið 
verður á lista flokksins fyrir bæjar-
stjórnarkosningarnar. 

Ólafur Þór gefur kost á sér áfram
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi 
Vinstri grænna, ætlar að gefa kost á 
sér til áframhaldandi forystu á lista 
Vinstri grænna fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar. Eftir því sem blaðið 
kemst næst hafa aðrir úr Vinstri 
grænum ekki hug á að berjast við 
hann um forystusætið.

Rannveig Ásgeirsdóttir, bæjarfull-
trúi Lista Kópavogsbúa, mun gefa kost 
á sér til áframhaldandi setu í bæjar-
tjórn, en til stendur að bjóða Y-listann 
fram að nýju í vor. „Við erum þegar 
komin með fullmannaðan lista,“ segir 
Rannveig í samtali við blaðið.

„Ég held að það sé alveg þörf á 
framboði sem er óháð gömlu flokk-
unum,“ segir Hjálmar Hjálmarsson 
bæjarfulltrúi Næst besta flokksins. 
„Engar formlegar umræður um þetta 
þó hafa átt sér stað. Möguleikarnir 
í stöðunni sem hafa verið ræddir 
óformlega eru að fara með óbreytt 
framboð eða fara fram saman undir 
merkjum Bjartrar framtíðar.“ Heiða 
Kristín Helgadóttir, stjórnarfor-
maður Bjartrar framtíðar segir að 
einhverjar viðræður hafi átt sér 
stað, en á þessu stigi sé allt „mjög 
óformlegt“.

ólafur Þór, Pétur og Guðríður á bæjarstjórarfundi.

Ármann, rannveig og ómar á bæjarstjórnarfundi.
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Öllum nýjum Bosch 
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Hagkaups-gjafabréf að 
verðmæti 35.000 kr.
Gildir aðeins í þrjá daga, 7. til og með 9. nóvember.
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Kristín Lárusdóttir sellóleikari segir gott  
að fara út fyrir hinn klassíska ramma:

Tvö selló 
og tölva 
„Það hefur ávallt blundað í mér að 

gera mína eigin tónlist, og sem 
barn lék ég mér oft við það að búa 

til eigin lög og spinna.,“ segir Kristín 
Lárusdóttir, sellóleikari. Hún lauk í vor 
framhaldsprófi í raftónlist frá Tónlist-
arskóla Kópavogs og gaf út í október 
plötuna Hefring með eigin tónsmíðum.

Kristín er alin upp í Kópavoginum 
og hefur ávallt búið hér fyrir utan 
sex ár í útlöndum. Hún er klassískt 
menntuð í sellóleik og hefur stundað 
hljóðfæraleik frá unga aldri.

Valdi sellóið átta ára
„Foreldrum mínum þótti mikilvægt 
að við systurnar fengjum tónlist-
arlegt uppeldi og settu okkur því í 

tónlistarnám. Ég byrjaði í forskóla 
hjá Tónlistarskóla Kópavogs þegar 
ég var sex ára gömul og þar lærði á 
blokkflautu. Síðan þegar ég var átta 
ára valdi ég sellóið. Mér skilst að ég 
hafi séð sellóið á einhverri hljóðfæra-
kynningu, en ég man þó ekki mikið 
eftir því. Það eina sem ég man mjög 
skýrt eftir er að ég var harðákveðin í 
því að læra á selló. Ekkert annað kom 
til greina,“ segir Kristín í samtali við 
bæjarblaðið Kópavog. Hún bætir því 
við að þegar hún var lítil hafi mamma 
sín átt til að grípa í píanó, sem sér hafi 
þótt notalegt. „Það hefur örugglega 
haft áhrif á mig og átt sinn þátt í að 
vekja áhuga minn gagnvart tónlistinni. 
Hún kenndi mér nokkur einföld lög 

á píanóið, og þegar ég fór að spila á 
sellóið þá spilaði hún oft undir hjá 
mér fyrstu árin.“

Andlegu verðmætin  
skipta mestu máli
Kristín hefur haft sellóleik og kennslu 
að aðalstarfi. Hún segir alltaf nóg að 
gera. „En ég er líka dugleg að skapa 
mér mín eigin tækifæri. Þetta hefur 
ekki alltaf verið auðvelt og hef ég 
komið langt að. En þannig er lífið, 
fullt af hindrunum og áskorunum. En 
ef maður leggur sig hart fram og er 
iðinn þá uppsker maður.“ Það gangi 
upp fjárhagslega að starfa við tónlist, 
ef skipulagið sé í lagi. „En þó svo að 
maður þurfi að eiga í sig og á þá eru 
það andlegu verðmætin sem skipta 
mestu máli þegar upp er staðið.“

Hún segir að alltaf hafi blundað í 
sér að semja tónlist. „Sem barn lék ég 
mér oft við það að búa til eigin lög 
og spinna. En síðan varð hið klass-
íska tónlistarnám ávallt strangara og 
tók að endingu allan minn tíma. En 
ég er ótrúlega þakklát fyrir allt það 
stranga og góða klassíska nám sem 
ég fór í gegn um. Þar lærði ég mik-
inn aga, góð vinnubrögð og þroskaði 
tónlistarhæfileikana mína. En það 
var gaman að gefa sér aftur tíma til 
þess að sinna þeirri þörf minni að 
gera mína eigin tónlist og fara út fyrir 
hinn klassíska ramma.“

Eftir hina klassísku menntun fór 
hún aftur í nám, að nýju við gamla 
tónlistarskólann sinn í Kópavogi. Að 
þessu sinni nam hún raftónlist, og 
lauk þaðan framhaldsprófi og hlaut 
hæstu einkunn fyrir lokatónleika 
sína í vor. 

Vann plötuna sjálf frá a-ö
„Í raftónlistarnáminu lærði ég ým-
islegt, bæði að semja, nota hin ýmsu 
forrit, taka upp og hljóðblanda svo 
eitthvað sé nefnt. Og nýi geisladisk-
urinn minn Hefring sem kom út núna 
í október er partur af afrakstri síðustu 

ára.“ Hún vann plötuna að nánast 
öllu leyti sjálf, fyrir utan hljómjöfnun 
í lokin. Hún segir gaman að prófa sig 
áfram með ýmsa tækni, til dæmis í 
gegnum „pick up“ á sellóinu og að 
prufa sig áfram með ýmis forrit og 
effekta.

Á plötunni Hefring, en orðið 
merkir sjór eða alda, vann hún meðal 
annars með Steindóri Andersen 
kvæðamanni, í laginu Fold.

Fyrsta skrefið inn  
í heim tónsmíðanna
„Það er mjög fínt að vinna með Stein-
dóri. Hann er mjög hreinn og beinn 
í samskiptum sem er fínt. Ég kynnt-
ist honum í gegn um rímurnar fyrir 
löngu síðan og prufaði ég þá aðeins að 
spila með honum á sellóið. En síðan 
var það löngu seinna að hann bað 
mig um að spila með sér á tónleikum 
á Siglufirði sumarið 2009 til heiðurs 
honum sjálfum. Þá þurfti ég að semja 
og útsetja rímu og koma frammi fyrir 
fullt af fólki. Þegar ég hugsa núna til 
þessa þá fatta ég að það var kannski 
að vissu leyti fyrsta skrefið mitt aftur 
inn í tónsmíðaheiminn, sama haust 
byrjaði ég síðan í raftónlistarnáminu 
við Tónlistarskóla Kópavogs.“

Kristín Lárusdóttir segir að margt 
veiti sér innblástur í tónlistinni. Fyrst 
og fremst sé það fólkið í kringum 
hana og lífsreynslan. „Einnig nátt-
úran á Íslandi og öll sú orka sem hér 
er,“ bætir hún við.

Kristín segir að ýmislegt sé 
framundan hjá sér. Til að mynda 
leiki hún hjá Jóladagatalinu í Nor-
ræna húsinu 6. desember. „Þar kem 
ég fram með sellóin mín tvö og tölv-
una. Síðan er ég núna að byrja að 
vinna úr ýmsum hugmyndum og 
lögum sem ég á heima með von um 
aðra EP plötu fljótlega.“

Bílar elska 
Bílahótel!

P2 P1

P3

Kom
ur

Flugstöð

Brottfarir

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

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

Bókaðu bílinn núna á www.bilahotel.is.
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Bæjarfjall Kópavogs
Bæjaryfirvöld í Kópavogi standa 

fyrir könnun, þar sem bæjar-
búar geta sagt álit sitt á því 

hvert eigi að vera bæjarfjall Kópavogs. 
Könnuna má nálgast á vef bæjarins 
kopavogur.is. Bæjarbúar eru hvattir til 

að segja álit sitt, en könnunin stendur 
til 1. desember. Á vef bæjarins er bent 
á fimm tillögur: Vífilsfell, Bláfjöll, Sel-
fjall, Sandfell og Húsfell. Bæjarbúar 
eru einnig hvattir til að gera fleiri 
tillögur.
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Umfangsmikil leit að Y-númerunum:

„Minning um betri tíma þegar við 
vorum öll ung og þjökuð af æskufegurð“
Vel á annað þúsund manns 

hefur komið saman í hópi á 
samskiptavefnum Facebook, 

og reynir þar að grafast fyrir um 
eigendur allra bíla sem báru Y-númer. 
Sem kunnugt er þá voru bílar úr Kópa-
vogi á sinni tíð þeir einu sem fengu 
slík númer. Ingibjörg Hinriksdóttir, 
eða Ingó, er mörgum bæjarbúum vel 
kunn. Hún stofnaði hópinn. Hvað varð 
til þess? 

„Ég var að vafra um á netinu og rakst 
á mynd af ungri stúlku í Austurstræti 
einhvern tímann upp úr miðri síðustu 
öld og á bak við hana var bíll, líklega 
Ford Cortina, með númerinu Y1314 
og ég fór að spyrjast fyrir um það hver 
hafi átt þetta bílnúmer. Í framhaldinu 
spurði Ásta Þórarinsdóttir hvort það 
væri ekki ráð að stofna sérstakan hóp 
um Y-númer og ég gerði það.

Gríðarlegur áhugi
Ingibjörg segir að hópurinn hafi hlotið 
„eiginlega fáránlega góðar viðtökur. 
Og menn keppast enn við að fá að vera 
með í hópnum. Núna eru þetta um 1440 
manns sem eru í hópnum, og fer enn 
fjölgandi. Enda eru margir sem muna 
vel eftir Y-númerunum og það er alveg 
þess virði að eyða smá tíma í að spá og 
spökúlera í þessu.“ 

Ingibjörg segir það hafa komið 
nokkuð á óvart hversu margir hafi 
gaman að þessu. „Það er skjal inni í 
hópnum sem hægt er að vinna með og 
þar hafa verið skráð inn númer, tegund 
bifreiðar, gælunöfn þeirra og svo hver 
það er sem skráir inn upplýsingarnar. 
Þetta skjal hefur verið ansi skemmtilegt 
og núna erum við með eigendur allra 
bílnúmera frá Y-1 uppí 100 fyrir utan 
númerin Y-34, Y-58, Y-67, Y-82 og Y-89. 

Ef einhver lesandi þekkir þessi númer þá 
má sá hinn sami endilega bæta því við.“

Nostalgía
Ingibjörg segir að Y númerin hafi verið 
þáttur í bæjarvitundinni. „Því miður 
eru þessi númer horfin af sjónarsviðinu. 
Mér fannst þetta alltaf skemmtilegt og 
þegar maður fer að velta því fyrir sér 
þá var Y bara fyrir Kópavog en Garða-
bær, Hafnarfjörður og gott ef ekki Sel-
tjarnarnes líka máttu skipta með sér G 
númerinu. Það er líka enginn hópur 
til á FB sem heitir G-númer, hver átti 
hvað? Númerin urðu örugglega til þess á 
sínum tíma að auka á bæjarbraginn, en 
ætli þetta sé ekki bara einhver nostalgía 
og minning um betri tíma þegar við 
vorum öll ung og þjökuð af æskufeg-
urð.“

Þegar „kaggar  
voru kaggar“
Ingibjörg bætir því við að dæmi séu um 
að fólk hafi fengið sér einkanúmer með 
„Y“ eða endurvakið gamalt „Y“ númer 
með slíkum hætti. „Pabbi ekur t.d. um 
á Y-451 í dag. En svo er bara svo gaman 
að sjá hvað fólk er að leggja mikinn 
metnað í þetta og setur inn myndir úr 
fjölskyldualbúminu þar sem númerið 
sést á myndinni.“

Það sé sjarmerandi að sjá myndir 
af gömlum bílum, sem ekki lengur 
sjást á götunum. „Afi heitinn ók um 
á Moskvitz og Wartburg þó hann hafi 
seinna átt Cortinu. En mér finnst líka 
gaman að sjá gömul „teppi“, ameríska 
kagga á meðan kaggar voru ennþá 
kaggar.“

„Ingó“
Fjölmargir bæjarbúar hafa haft einhver 
kynni af Ingibjörg Hinriksdóttir, en hún 
gengur gjarnan undir nafninu „Ingó“. 
Hvernig kom það til?

„Æi það held ég að hafi komið til 
vegna þess að hér forðum þá var pabbi 
alþjóðlegur knattspyrnudómari og 
eitthvert skipti kom hann heim með 
stuttermaboli handa okkur systrum, við 
erum fjórar. Hann hafði látið merkja 
bolina með nöfnunum okkar; Bubba, 
Binna og Sigrún fyrir eldri systur mínar 
en ég er yngst og nafnið mitt Ingibjörg 
komst ekki fyrir á bolnum svo hann lét 
skrifa Ingó. Ég bar þennan bol stolt og 
nafnið festist við mig.

En ég held nú svo sem kannski líka 
að ég hafi átt að vera strákur og heita 
Ingólfur En það er enn óstaðfestari frétt 
en þessi hér að ofan.“

Fróðleiksperlur um Y-númerin
Það kennir margra grasa í Face-

book hópnum um Y númerin og 
þar fljóta margar fróðleiksperlur.

Þannig segir Regína Ásvaldsdóttir: 
„Afi og amma, Johan og Jakobína 
Schröder í Birkihlíð voru með Y 47. 
Fyrst á Willys jeppa og síðast var 
amma með númerið á Volkswagen, 
að mig minnir í kringum árið 2000.“

Agnar Kárason segir: „Ég man að 
Y 3 var Öskubílinn.“

Björn Gunnarsson segir: „Ég bjó 
í nokkur ár í Kópavogi en átti ekki 
bíl á þeim tíma. Síðustu 4 bílar sem 
ég hef átt á "nýju númerunum" hafa 
hins vegar verið með Y í númer-
inu. YA-xxx, LY-xxx, YV-xxx og 
KL-Yxx.“

Árgerð 1926 – enn á götunum 
með gamla Y-númerið
Ætla má að elsti bíllinn í bænum 

sem enn er á Y-númerum sé 
Oldsmobile, árgerð 1926, sem hefur 
verið í eigu Jóns Agnarssonar allt frá 
árinu 1943. Fréttablaðið ræddi við 
Jón um bílinn fyrir 7 árum síðan. 
Bæjarblaðið Kópavogur heyrði í 
Jóni í vikunni. Bílinn á hann enn. 

Hann er í fullu fjöri, 97 ára gam-
all, en er hættur að keyra. Bíllinn 
fer samt sem áður um götur bæj-
arins annað slagið. Agnar Jónsson, 
sonur hans, segist enn fara á honum 
annað slagið „til að halda honum 
liðugum.“ Bíllinn sé skoðaður og 
í fínu formi. 

Skjáskot úr umfjöllun Fréttablaðsins.



28 mm bjálki / Einföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -ÚTSALA
Á GARÐHÚSUM

VH
/1
3-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
20% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lagerAllt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Verð nú kr. 259.900

Verð áður kr. 359.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Verð nú kr. 269.900 - áður kr. 339.900
VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m²

Verð nú kr. 119.900 - áður kr. 199.900
VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 4,4 m²

Verð nú kr. 179.900 - áður kr. 279.900
VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 4,7 m²

www.volundarhus.is

Opið 11-22 alla daga

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 er allt brauðmeti úr heilkorni.

 

verid hjartanlega velkomin a dalveginn

Hlökkum
 til  

að sjá 
þig!

kaeru kopavogsbuar

Þið eruð sko líka hjartanlega velkomin á alla hina staðina okkar! Höfum líka opnað 
í Bæjarhrauni og þar er barnaherbergi!
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„Fyllti skottið af víni“
Vín hefur löngum verið 

mönnum hugleikið, meira 
að segja sjálfur Frelsarinn 

virðist hafa verið einn af aðdáendum 
víns. Hann lét sér ekki nægja að tala 
um það, hann breytti vatni í vín og líkti 
heilögu blóði sínu við þessar vinsælu 
veigar. Það er því við hæfi í aðdraganda 
jólanna að út sé komin bókin Vin – 
frá þrúgu í glas. Matarblaðamanni 
Kópavogs áskotnaðist nýlega eintak 
af bókinni. Hún er í einu orði sagt frá-
bær - skemmtileg, fræðandi og áhuga-
verð. Það var því með mikilli ánægju 
að blaðamaður hafði samband við 
höfundinn, Steingrím Sigurgeirsson 
stjórnmálafræðing, til að spyrja hann 
út í tilurð bókarinnar. Steingrímur er 
þriggja barna faðir og hefur sótt sér 
menntun víða um lönd, meðal annars 
í Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. 
Árum saman hefur hann ásamt konu 
sinni, Maríu Guðmundsdóttur, haldið 
úti matarvefnum Vínóteki, einu vin-
sælasta matarbloggi landsins.

Ræktar áhugamálið í 
gegnum skrifin
Fyrstu skrif Steingríms um vín birt-
ust í Morgunblaðinu árið 1989, sama 
ár og bjórinn var leyfður á ný. „Mig 
minnir að hann hafi fjallað um kampa-
vín og var skrifaður eftir heimsókn til 
Champagne þar sem að ég heimsótti 
nokkur kampavínshús, stór sem smá. 
Skömmu síðar byrjuðu nær vikulegir 
pistlar að birtast í sunnudagsblaðinu 
og nokkrum árum síðar fór maður að 
flétta matarskrifin saman við þetta. Ég 

var starfandi sem blaðamaður á þessum 
árum og einhvern veginn fannst manni 
það svo eðlilegt að byrja bara að skrifa 
um áhugamálið og rækta það og þroska 
í gegnum skrifin.“

Blaðamanni leikur forvitni á að vita 
hvaðan þessi mikli vínáhugi er kominn 
og ekki síður hvenær hann vaknaði? 
„Ég bjó nokkur ár í Þýskalandi þar sem 
ég stundaði nám og það má segja að 
þar hafi áhuginn kviknað fyrir alvöru. 

Þetta var í miðju víngerðarhéraði og 
Frakkland var handan við hornið. Það 
var svo í ferð til Búrgund sem að eitt-
hvað gerðist. Ég stoppaði hjá nokkrum 
vínhúsum í Beaune og Nuits-St. Ge-
orges og þarna í kjöllurunum smitaðist 
maður af ólæknandi bakteríu. Ég fyllti 
skottið af víni og þegar heim var komið 
keypti ég haug af vínbókum og byrj-
aði að lesa og síðan út í búð að finna 
öll þessi spennandi vín sem að maður 

var búinn að lesa um. Það má segja að 
síðan hafi ekki verið aftur snúið.“

Vínbók fyrir Íslendinga
Af hverju ákvaðstu að skrifa þessa bók 
og fyrir hverja er hún hugsuð? „Ég hef 
bara svo mikla þörf fyrir og svo gaman 
af að skrifa. Fyrsta bókin mín um vín 
kom út árið 2000 og æ síðan hef ég 
gengið með það í maganum að skrifa 
nýja bók sem væri ítarlegri og tæki 
mið af því sem að ég hefði verið að 
gera síðan. Þegar svo tækifærið gafst 
og Forlagið sýndi verkefninu áhuga var 
bara að bretta upp ermarnar og klára. 
Bókin er hugsuð fyrir alla þá sem hafa 
áhuga á vínum og vilja kynna sér vín og 
vínmenningu nánar en einnig fyrir þá 
sem eru lengra komnir á þessari braut. 
Hún er skrifuð þannig að þú getur bæði 
tekið hana upp og lesið frá upphafi til 
enda en einnig er hægt að grípa niður 
í henni hvar sem er og verða sér úti um 
einstaka fróðleiksmola. Auðvitað hefur 
verið gefinn út aragrúi vínbóka í heim-
inum í gegnum árinum en hver og ein 
þeirra tekur auðvitað mið af tilteknum 
aðstæðum og forsendum. Þessi bók 
er hugsuð út frá íslenskum aðstæðum 
og þeim spurningum sem oftast vilja 
brenna á íslenskum neytendum.“

Hvernig finnst þér úrvalið af vínum 
sem boðið er upp á hér á landi? „Það 
er alveg hreint prýðilegt ekki síst þegar 
stærð markaðarins er höfð í huga. Auð-
vitað má alltaf benda á eitthvað sem að 
manni finnst vanta en heilt á litið held 
ég að við getum sátt við unað. Íslenskir 
neytendur hafa úr ýmsu að moða.“

Allir geta lært á vín
Hvernig á maður að bera sig að ef 
maður vill læra á góð vín? „Ja, það var 
auðvitað að koma út þessi ljómandi 
góða bók sem er ágætt fyrsta skref. En 
auðvitað er þetta með vínið eins og flest 
annað. Ef maður vill læra inn á það þarf 
maður að nálgast það með markvissum 
hætti. Öðlast skilningi á því hvers vegna 
vínið er eins og það er og hvert rekja 
megi sérkenni þess. Er það þrúgan? Er 
það víngerðin? Er það uppruninn? Þeir 
sem vilja sökkva sér aðeins ofan í þetta 
þurfa auðvitað að lesa sér til en líka að 
smakka vín markvisst og velta þeim 
fyrir sér. Það er hægt að gera margt 
leiðinlegra.“

Steingrímur hefur lagt mikið á sig til 
að safna í þann reynslubanka sem hann 
deilir með lesendum í bókinni. Hvað 
ertu búinn að fara í vínsmökkunarferðir 
til margra landa og hvert? „Ég verð nú 
bara að segja hreinskilningslega að ég 
er fyrir löngu búinn að missa töluna 
á þeim. Ætli þær fari ekki að nálgast 
hundraðið á þessum tveimur áratugum 
sem maður hefur staðið í þessu. Auð-
vitað var auðveldara þegar að maður 
bjó á meginlandinu að setjast bara upp 
í bílinn og taka stefnuna á Frakkland en 
ég reyni engu að síður að heimsækja 
nokkur héruð á ári. Oftast hefur maður 
auðvitað farið til þessara þekktustu 
svæða á borð við Bordeaux, Búrgund, 
Toskana, Champagne og Alsace auk 
Rínar- og Móseldalsins. Bara ferð-
irnar til Bordeaux eru líklega komnar 
vel á annan tuginn. En það hafa líka 
verið heimsóknir til annarra þekktra 
evrópskra svæða á borð við Jerez, Ribera 
del Duero, Pénedes og Rioja á Spáni; 
Piedmont, Veneto, Sikileyjar, Púglíu 
og Lígúríu á Ítalíu; Douro og Vinho 
Verde í Portúgal; Wachau, Steiermark, 
Burgenland og fleiri svæði Austurríkis. 
Þá hef ég ferðast nokkrum sinnum um 
Kaliforníu en einnig Oregon og Was-
hington í Bandaríkjunum, ferðirnar til 
Chile og Suður-Afríku eru orðnar þrjár, 
ég hef í tvígang farið til Argentínu og 
einu sinni til Ástralíu þar sem ég fór 
um víngerðarsvæðin í Suður-Ástralíu, 
Viktoríu og New South Wales.“

Áttu þér einhverja víndrauma eftir öll 
þessi ferðalög? „Það eru auðvitað til vín 
sem alla vínáhugamenn dreymir um að 
smakka svo sem Cheval Blanc 1947 eða 
Mouton 1945. Ég er þar engin undan-
tekning. Ég hef lengi haft augastað á því 
að fara til Nýja-Sjálands, það er ennþá 
eftir, sömuleiðis Kalibríu á Ítalíu og 
það væri spennandi að sjá ekrurnar í 
Salta í Argentínu, sem eru einhverjar 
þær hæstu yfir sjávarmáli. Heimsókn 
til Beeka-dalsins í Líbanon væri líka 
ævintýri.“ Með þessum orðum ljúkum 
við spjalli okkar við þennan ljúfa og 
geðþekka vínmeistara. Ætli það sé ekki 
rétt að koma við í vínbúðinni í Firði á 
heimleiðinni og ná sér í góða flösku af 
rauðvíni – lesa sér til um þrúguna og 
vínið – smakka og njóta.

Matarsíða svavars

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.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á 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.

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.



Hafðu bílinn 
kláran fyrir 
veturinn!

Gæði, reynsla og gott verð!

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

www.bilanaust.is
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sími: 535 9000

118.  nóvember 2013

Ódýr veisla í næstu verslun
Þótt sauðfjárbúskaður verði seint 

talin til undirstöðuatvinnuvegar 
í Kópavogi eru samt 69 fjár á 

vetrarfóðrum í bænum samkvæmt 
upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. 
Hluti þeirrar íslensku þjóðmenningar 
sem tengist landbúnaði lifir því enn 
innan bæjarmarkanna. Sveitarfélagið 
á þannig hagsmuna að gæta í landbún-
aði, þótt þeir hagsmunir séu ef til vill 
ekki miklir og bændur fáir. Hins vegar 
gefur auga leið að neytendur eru þeim 
mun fleiri. Garðbæingar eru tæplega 
14 þúsund og Hafnfirðingar nærri 28 
þúsund. Hver Íslendingur innbyrti að 
meðaltali tæp áttatíu kíló af kjöti í fyrra, 
þar af um tuttugu kíló af lambakjöti. 
Þetta þýðir að í bænum voru borðuð 
meira en fimm hundruð tonn lamba-
kjöti.

Að öllu jöfnu stendur íslenskum 
neytendum ekki til boða ferskt lamba-
kjöt. Annað hvort þarf að kaupa frosið 
kjöt eða kjöt sem búið er að þíða. Þetta 
helgast auðvitað af því að ærnar bera 
á vorin og lömbin ganga svo á fjalli 
fram á haust. Í nokkrar vikur er hins 

vegar ferskt kjöt lambakjöt fáanlegt 
í verslunum. Það felast líka fjölmörg 
önnur og spennandi tækifæri í slát-
urtíðinni. Fersk lambalifur er ódýr og 
góður matur og fáanlega í verslunum 
í Kópavogi á haustin. Hér fylgir upp-
skrift sem er allrar athygli verð.

svavar@islenskurmatur.is

Beikonvafin lambalifur með lauksósu
HrÁeFNi:

500 grömm af ferskri lambalifur
Dálítið hveiti
Eitt bréf af beikoni (u.þ.b. 150 g)
Hálf lúka af söxuðu rósmarín.
Sjávarsalt og svartur pipar.

HrÁeFNi Í LaUKSÓSU:
Hálf lúka af söxuðu rósmarín
Rauðvínsglas
Tveir hvítlauksgeirar
Tveir rauðlaukar
Tvær matskeiðar af hveiti.
Tvær teskeiðar af hunangi (íslensku ef hægt er)
Vatn eftir þörfum

aðFerð:
•  Byrjið á að steikja beikonið á pönnu, snúið reglu-

lega þar til það tekur á sig gullinn lit. Takið þá 
pönnuna af hellunni og setjið beikonið á disk. Ekki 
þvo pönnuna.

•  Afhýðið og saxið rauðlaukinn og brúnið á annarri 
pönnu með dálítilli klípu af íslensku smjöri. Þetta 
er grunnurinn að sósunni. Bætið smásöxuðu 
rósmarín og söxuðum hvítlauk saman við. Hrærið 
öðru hvoru og bætið hunanginu út í smám saman. 
Hrærið hveitinu út í þar til allt hefur blandast vel 
og látið malla. 

•  Setjið pönnuna með beikonfitunni aftur á elda-
vélahelluna. Hreinsið lifrina, skerið í sneiðar og 
kryddið með salti og svörtum pipar. Veltið svo 
lifrarsteikunum upp úr dálitlu hveiti. Steikið á 
beikon-pönnunni í 3-4 mínútur á annarri hliðinni. 
Ekki snúa. Gott getur verið að bæta við dálítilli olíu 
ef þarf.

•  Haldið áfram með sósuna. Blandið rauðvíninu út í 
og látið malla í 2-3 mínútur.

•  Snúið lifrinni, bætið við söxuðu rósmarín og 
beikoninu. Látið malla í 2-3 mínútur. Þegar búið er 
að taka lifrina af pönnunni er soðinu af henni hellt 
út í sósuna á hinni pönnunni. Hrærið dálítið.

•  Sósuna má svo þynna eftir smekk með kaldárvatni.
Með þessu er gott að hafa kartöflubáta eða franskar 
og ferskt salat. Verði ykkur að góðu.



Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar efnir í 
þrettánda sinn til árlegrar ljóðasamkeppni undir 
heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.

Veitt verða vegleg verðlaun og fær verðlaunaskáldið auk 
þess til varðveislu, í eitt ár, göngustaf áletraðan með 
nafni sínu. Dómnefnd velur úr þeim ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er vel komið að senda ljóð í keppn ina en 
skilafrestur rennur út 21. desember. Ljóðum skal skilað 
með dulnefni. Nafn, heimilisfang og síma númer skálds
ins skal fylgja með í lokuðu umslagi, sem auð  kennt er 
með sama dul nefni. Ljóðin mega ekki hafa birst áður.

Utanáskrift er: Ljóðstafur Jóns úr Vör, 
lista- og menningarráð 
Kópavogs, 
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Greint verður frá niðurstöðum sam keppn innar og verð
laun veitt á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2014. 
Jón úr Vör bjó nánast allan sinn starfs aldur í Kópavogi 
en tilgangur keppn innar er að efla og vekja áhuga á 
íslenskri ljóðlist.

kopavogur.is

Ljóðstafur
jóns úr Vör
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Hvert er bæjarfjall 
Kópavogs?

kopavogur.is

Bæjarbúar geta nú sagt álit sitt á því hvert 
eigi að vera bæjarfjall Kópavogs. 
Könnun á því stendur yfir til 1. desember á 
vef Kópavogsbæjar.

Niðurstöðurnar verða kynntar í bæjarráði og 
tekur það ákvörðun um framhaldið. Gefnir eru 
upp fimm valmöguleikar en einnig er hægt að 
koma með aðrar tillögur.

Allir bæjarbúar eru hvattir til að taka þátt!
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staðurinn Minn

Einkamál Evu Lindar
Ég heiti Eva Lind og er 28 ára, alin 

upp fyrir norðan en núna á ég 
mína eigin íbúð (eða sem sagt 

skulda mína eigin íbúð) í Salahverf-
inu. Ég vinn í banka en er líka skráð 
í MA í bókmenntafræði háskólanum. 
Kannski ekki hefðbundnasta blandan 
af lífi enda gera skólafélagarnir grín að 
bankastarfinu og vinnufélagarnir skilja 
ekkert í bókmenntafræðinni. „Ég lærði 
að lesa þegar ég var sex ára, þurfti ekki 
að fara í háskóla til þess,“ er ofsagðasti 
brandarinn á kaffistofunni. En nóg um 
það. Ég bý með tveimur köttum sem 
mér dettur ekki í hug að halda því fram 
að ég „eigi“, systrunum Siggu Beinteins 
og Grétu Örvars. Engin börn. Ekki eig-
inmaður. Ekki einu sinni kærasti. Mig 
langar að eiga kærasta.

Ekki að ég sé eitthvað brjálæðis-
lega örvæntingarfull en samt, það 
er ekki eins og eigulegir, einhleypir, 
gagnkynhneigðir (lykilorð hér í þessu 
samhengi) menn séu bara vaðandi 
um allt. Mér finnst eins og allir sætir 
strákar sem ég hitti séu uppteknir eða 
samkynhneigðir. En Ólöf vinkona segir 
að það sé bara af því að ég verð alltaf 
eins og fáviti þegar ég hitti gagnkyn-

hneigða stráka sem eru á lausu. Það 
er líklega rétt hjá henni. Þetta er eins 
og einhverslags svikamylla. Þegar ég á 
ekki séns er ég bara hrikalega hress og 
fyndin og get sagt allskonar gáfulega 
hluti en við gagnkynhneigða stráka á 
lausu, sem eru ekki algjörir lúðar, er ég 
bara eins og hálfviti. Allt í einu segi ég 
bara vonda brandara og skoðanirnar 
sem ég held fram eru algjörlega út úr 
öllu korti. Ótrúlegt!

Elín vinkona er reyndar alveg æst í 
að ég skrái mig inn á einkamál. Hún 
kynntist Ödda kærastanum sínum þar. 

Allt í einu mætti hún bara í partý með 
glænýjan kærasta sem enginn hafði séð 
áður, og kynnti hann meira að segja 
sem kærastann sinn, ekkert eitthvað 
svona „vinur minn“ dæmi. Og hann er 
bara alveg ágætur og með áhugamál og 
vinnu og er ekkert frík.

Ég er ekki alveg komin þangað en 
það er samt alveg rétt hjá henni að 
auðvitað á maður að leita þar sem 
mennirnir eru. Og það er alveg frekar 
þægilegt að geta bara hakað í box að 
þeir eigi að vera einhleypir og gagn-
kynhneigðir. Verst að það er ekkert box 
sem er merkt „eigulegur“. Og ég á al-
veg mína spretti í daðri gegnum netið. 
Kíkti þarna inn með Ingu Láru áður 
en við fórum á djammið um daginn 
og fundum einn sem við vorum alveg 
vissar um að væri draumaprinsinn. 
„Heilbrigður 78“ er 1,80 á hæð, hress 
og heiðarlegur, hefur gaman að útivist 
og ferðalögum, er með allt sitt á hreinu 
og er að leita að vináttu, stefnumóti og 
kannski einhverju meira!

Þannig að við drifum okkur augljós-
lega niður í bæ þar sem við spurðum 
alla menn sem við hittum hvort þeir 
væru nokkuð „Heilbrigður 78“. Við 
fundum hann ekki.

Segjum það bæjó!
Eva Lind Karlsdóttir

Þórunn Björnsdóttir:

Kópavogsstrætó – tenging 
smábæjarins við umheiminn
Ein elsta bernskuminning mín 

er helgarferð í sumarbústað 
sem stóð í dásamlegu rjóðri 

við Kópavogslækinn, neðan við götu 
sem nú nefnist Blikahjalli. Þá var það 
heilmikið ferðalag að fara úr Bogahlíð-
inni í Kópavoginn. Fimm árum síðar, 
þegar fjölskylda mín fluttist á Digra-
nesveginn, hafði íbúafjöldinní bænum 
margfaldast. Innan um gömlu sum-
arbústaðina voru risin ný íbúðarhús 
en samt vorum við ennþá upp í sveit, 
langt frá Reykjavík. Tenging okkar við 
umheiminn var strætisvagnarnir sem 
óku fram hjá húsinu okkar tvisvar á 
klukkustund.

Kópavogsstrætó lék því stórt hlut-
verk í lífi mínu á uppvaxtarárunum. 
Við krakkarnir notuðum hann óspart 
þegar farið var í sundhöllina við Bar-
ónsstíg eða á skauta niður á tjörn. 
Við lærðum að standa upp fyrir full-
orðnum og vissum að það mætti ekki 
vera með læti í vagninum eða tala við 
bílstjórann undir akstri. Hins vegar 
töluðu allir aðrir í vagninum, sumir 
mjög hátt og einu sinni var fullur karl 
í vagninum sem söng fullum hálsi alla 
leiðina. Það þótti okkur krökkunum 
óskaplega fyndið, enda var hann ut-
anbæjarmaður sem enginn þurfti að 
skammast sín fyrir.

Fæstir áttu bíl á þessum tíma en 
flestir sóttu vinnu til Reykjavíkur. 
Meðal annars foreldrar mínir. Ekki 
stóðst tímaáætlun vagnanna alltaf og 
því varð það hlutverk mitt og yngri 
systkinanna að fylgjast með komu 
þeirra. Ef vagninn hafði lagt af stað frá 
Lækjargötu á heila tímanum, stóðum 
við í gluggakistunni við norðurglugg-

ann í svefnherbergi pabba og mömmu 
og létum vita með hrópum og köllum 
þegar grillti í vagninn á Álfhólsveg-
inum. Þá var tímabært að hlaupa út. Ef 
vagninn hafði hins vegar lagt af stað á 
hálfa tímanum fór hann suðurhringinn 
og þá var látið vita þegar sást til hans á 
Hlíðarveginum. 

Móðir mín var alltaf á síðustu 
stundu, enda fimm börn á heimilinu og 
hún jafnan önnum kafin. Yfileitt rauk 
hún af stað niður heimkeyrsluna með 
kápuna flaksandi á herðum og veifaði 
til vagnsins í þann mund sem hann 
renndi fram hjá húsinu. Ég efast um að 
hún hafi nokkru sinni beðið á strætó-
stöðinni öll þau ár sem hún ferðaðist 
daglega með strætó. Bílstjórarnir voru 
orðnir svo vanir þessu háttarlagi að þeir 
drógu verulega úr ferðinni þegar þeir 
nálguðust húsið. Einhverju sinni var 
móðir mín veik sem gerðist sárasjaldan 
og tók því ekki vagninn kl.12:20 eins 
og hún var vön. Tíu mínútum síðar 
hringdi dyrabjallan, þar stóð bílstjór-

inn og spurði hvort hann ætti að bíða 
mikið lengur. Úti á götu beið vagninn 
í gangi, fullur af fólki. Þetta fannst mér 
afskaplega neyðarlegt en mamma hló 
og fór með fullan disk af jólasmákökum 
handa bílstjóranum þegar henni var 
batnað.

Faðir minn vakti ekki minni athygli 
í strætó og framkoma hans var enn 
skammarlegri. Hann var nefnilega 
svo hávaxinn að hann gat ekki staðið 
uppréttur í þessum gömlu braggalaga 
strætisvögnum. Þar sem þeir voru iðu-
lega fullir og engin sæti laus, greip hann 
til þess ráðs fara aftast í vagninn, opna 
lúgu á þakinu og stinga höfðinu út. Ég 
var þess fullviss að hann væri aðhlát-
ursefni um allan Kópavog og gætti þess 
vandlega að fara aldrei í strætó á sama 
tíma og pabbi. 

Í minningunni frá æskuárum 
mínum í Kópavogi var ég alltaf að passa 
systkini mín, Jón, Grím og Þórhildi, en 
það þótti eðlilegt hlutskipti eldri systk-
ina í þá daga. Oftast gekk það ljóm-
andi vel en stundum leiddist okkur. Þá 
klæddi ég krakkana í úlpurnar, fór út 
á strætóstöð og bað þess að einhver af 
„góðu bílstjórunum“ sæti undir stýri. 
Sumir leyfðu manni nefnilega að „sitja 
í“ – það er að fara einn hring í bæ-
inn og heim aftur án þess að greiða 
fargjald. Fyrir 11 ára dagmömmu var 
það eftirsóknarverður hvíldartími og 
skemmtileg afþreying fyrir litlu systk-
inin sem sátu hin prúðustu og horfðu 
út um gluggann. 

Enn minnist ég þessara bílstjóra , 
smábæjarbragsins og náungakærleik-
ans sem ríkti í Kópavogsstrætó með 
mikilli hlýju og eftirsjá. 
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Saknarðu bæjarins?
Já, ég sakna stemningarinnar sem fylgir 
fólki bæjarins. En fyrir utan fólkið þá 
sakna ég mest sundlauganna, bakaríanna 
og Fossvogsdalsins, Kópavogsmeginn 
að sjálfsögðu.
Hver er stærsti sigur þinn?
Stærsti sigur minn er af rómantískum 
toga. En hann er að hafa kynnst manni 
sem ég gat hugsað mér að giftast og með 
honum ólum við af okkur fyrirfaramestu 
og sætustu sigrana, Hannes og Alex-
ander, syni okkar.
Hver er draumabíllinn?
Þegar ég var yngri þá var það Citroën-
braggi. Annars dreymir mig ekki um 
bíla. Væri hins vegar til í að hafa aðgang 
að hesti.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Það er enginn einn fallegasti staður á 
Íslandi. Þeir eru óteljandi; Hvalfjörður, 
Snæfellsnesið, austfirðirnir eins og þeir 
leggja sig, Eyjafjörðurinn, Jökulsárslón 
Húsavík, Hljóðaklettar, Strandir, 
Blöndós, Þingvellir, Eyrarbakki, Vest-
mannaeyjar, Vestfirðir, Vík.. En nei, þetta 
er ekki hægt því landið er allt svo fallegt 
að ég fæ illt í hjartað bara af því að hugsa 
um það.
En í Kópavogi?
Það hlýtur bara að vera í Blásölum því 
þar býr hún mamma mín sem er nota 
bene fædd sama ár og Kópavogur hlaut 
Kaupstaðarréttindi. Á heimili vinkonu 
minnar Sólveigar Hrannar Sigurðar-
dóttur gapi ég alltaf yfir fegurð bæjarins 
en hún á heima í Hálsaþingi og er með 
útsýni yfir Elliðavatn. Það þarf engar 
myndir á veggina í því húsi.
Hvað hefurðu verið að vinna í gegnum 
tíðina?
Á Íslandi vann ég einna lengst á Granda 

við fiskverkun yfir sumarmánuðina, ein 
sjö sumur. Í Finnlandi hef ég mestu unnið 
að menningartengdum verkefnum. Ég 
hef mikið unnið í norrænu samstarfi en 
líka kennt íslensku, íslenska bókmenntir 
og sögu. Eina barnabók þýddi ég sem 
heitir ,,Jólabokki á undarlegri eyju” sem 
fjallar um Jólabokka og álfana hans sem 
hitta fyrir Stúf þegar hann er að álpast 
eitthvað í Lapplandi. Svo fer allt í rugl 
þegar finnsku jólaverurnar fara með 
Stúfi til Íslands og Grýla stelur finnska 
jólaálfinum Smáva.
Hvað varð til þess að þú fórst að horfa 
í austur?
Tilviljanir. Vinkona mín Kristbjörg Edda 
Jóhannsdóttir eða Kidda hafði verið 
Nordjobbari í Finnlandi sumarið 1992. 
Mig langaði að fara í Nordjobb. Kidda 
sagði af fæstir sæktu um að komast til 
Finnlands og þ.a.l. væru mestu líkurnar 
að komast. Það gekk upp en ég vann 
á bæjarbókasafninu í Kopio í 6 vikur 
við að fara yfir safn íslenskra rita og 
bókmennta. Eitthvað hefur Kidda verið 
óspar á góðu ráðin því við vorum hvorki 
meira né minna en 7 Kópavogsbúar 
sem vorum Nordjobbarar í Finnlandi 
sumarið 1993; Elva Björk Sverrisdóttir 
og Erla Björk Ólafsdóttir bekkjarsystur 
mínar úr Snælandsskóla, Kjartan Einars-
son og Kristján Reynir Kristjánsson 
bekkjabræður mínir af félagsfræðibraut 
í MK, Íris Arna Jóhannesdóttir vinkona 
mín og systir fyrrnefndar Kiddu og Halla 
Garðarsdóttir sem ég þekkti vel úr MK.
Hvað kveikti áhuga þinn á finnsku og 
rússnesku?
Eftir að hafa unnið í Finnlandi sumarið 
1993 kom ég heim heilluð af því að hafa 
skilið akkúrat ekki neitt í tungumálinu. 
Það fannst mér spennandi og leit á sem 
ögrandi verkefni. Þegar ég horfi 20 ár 

til baka þá skil ég vel að þetta eru tilvilj-
anir. Ef ég hefði farið til Grænlands þá 
hefði ég kannski orðið svona hrifin af 
grænlensku, eða farið au-pair til Frakk-
lands og þá orðið heilluð af frönsku. En 
Finnland var það heillin og ég hóf nám 
í finnsku við Háskóla Íslands. Seinna 
kom að því að velja aukafag og þá varð 
rússneskan fyrir valinu.
Hvernig er að búa í Rússlandi?
Í Pétursborg búa um 5 milljón manns. 
Þar lærði ég að vera frek þó að frekjan í 
mér sé ekki orðin full fleyg ennþá. Þetta 
kristallaðist á þanna hátt að þegar ég fór 
með neðanjarðarlest úr hverfinu sem ég 
átti heima í niður á Nevskí prospekt sem 
er aðal gata borgarinnar. Þá þurfti ég að 
taka strætó frá Nevskí í skólann. Það var 
hægara sagt en gert því til að komast inn 
í strætóinn þá þurfti maður bara að troða 
sér. Og stundum tók fólk upp á því að 
ýta öðrum inn bara svona til að hjálpa 
til. Það mundi ekki ganga upp í vögn-
unum hjá okkur á Íslandi. En þarna var 
nákvæmlega ekkert persónulegt svigrúm 
í boði. Ef þú ætlaðir að mæta á réttum 
tíma þá var bara að troða sér eða vera 
troðið inn. Til að vega upp á móti þessi 
þá er Pétursborg er svo falleg og það er 
svo mikil harmonía í byggingarstílnum 
að þetta var allt þess virði. Og í stræt-
óferðunum ógurlegu var ekið fram hjá 
Vetrarhöllinni og yfir ánna Nevu með 
Pétur og Páls virkið (elsta hluta borgar-
innar) í augsýn. Maður lét sig hafa það 
að vera eins og síld í tunnu í strætó og 
láta stela af sér veskinu á fyrstu vikunum 
fyrir það eitt að upplifa þetta allt saman. 
Búandi í stórborg lærir maður líka að 
vera þolinmóður. Það tók mig minnst 
40 mínútur að fara í skólann. Það þykir 
mörgum á Íslandi langur tími. Annars 
var alveg frábært að búa í Rússlandi. 
Pétursborg er menningarborg, þar úir 
og grúir af leikhúsum, óperu-og ball-
ethúsum, listasöfnum, tónlistarsölum 
að frá töldum kirkjunum sem eru íðil-
fagrar og töfrandi. Hvort heldur ef fólk er 
trúað eða ekki þá getur fólk ekki annað 
en fundið fyrir smæð sinni í Sankti Ísaks-
kirkjunni. Pétursborgarbúar geta virkað 
harkalegir úti á götu og þjónustulund 
þeirra á ekkert í Bandaríkjamenn. En 
þegar þú kemur inn á heimili Rússa þá 
er farið með þig eins og gersemi, já eins 
og höfðingja. Já, Rússar eru gestrisin þjóð 
og mjög stolt.

En í Finnlandi?
Á fyrstu árunum í Finnlandi þurfti ég að 
venjast því að sjá ekki langt frá mér. Það 
getur verið erfitt fyrir Íslending sem er 
vanur víðáttu að búa í landi sem er þakið 
skóg. Mér þótti oft að ég hefði ekkert 
pláss fyrir hugsanir mínar innan um öll 
þessi tré. Nú held ég barasta að ég sé búin 
að venjast skóginum nema ég sé hætt að 
hugsa. Í Finnlandi fær maður að vera í 
friði með sjálfan sig á þann hátt að fólk 
er ekkert að vasast í því sem aðrir eru 
að gera. Það getur tekið 3 ár fyrir fólk úr 
sama stigagangi eða sama hverfi að fara 
að heilsast þegar það mætist út á götu. 
Það getur virkar kalt á Íslendinginn en 
Finninn meinar akkúrat ekki neitt með 
því. Ef Finninn hefur ekkert að segja þá er 
hann ekkert að finna upp á neinu. Landið 
er fullt af þöglum snillingum. Annars er 
erfitt að lýsa heillri þjóð en ef ég leyfi mér 
að alhæfa þá eru Finnar svona. Fastir fyrir 
og þrífast vel í vel niðjurnjörfuðu reglu-
verki. Fara ALDREI yfir á rauðu ljósi og 
skipuleggja ALLT fram í rauðan dauð-
ann. Þeir eru agaðir. Nemendur hreyfa 
ekki einn einasta vöðva í andlitinu þegar 
þeir eru á fyrirlestri (munið niðurstöður 
PISA rannsóknanna) og úti í strætóskýli 
í 25 gráðu frosti myndi Finna ekki detta 
það í hug að hreyfa sig til að halda á sér 
hita. Finnar eru líka uppátækjasamir, 
vandvirknir, traustir og skemmtilegir. 
Það er gott að búa í Finnlandi.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Mikilvægast fyrir Kópavog er að efla 

samkennd meðal íbúa sinna. Gera meira 
úr sögu bæjarins, halda sameiginlega 
vorhátíð grunnskóla bæjarins. Hvert er 
bæjarlag Kópavogs?
Hver er ungskáld Kópavogs?
Svo væri alveg hreint frábært ef í Kópa-
vogi væri haldin dagur Kópavogsbúa 
af erlendum uppruna þar sem haldin 
væri einshverskonar viðburður í Hamra-
borginni eða í Gerðasafni. Kópavogsbær 
á að passa upp á það að leikskólarnir, 
skólarnir og heilsugæslunni sé vel sinnt. 
Halda áfram öflugu starfi hjá íþrótta-
félögunum. Mikið væri gaman ef einu 
sinni á ári myndu Kópavogsbúar bjóða 
Reykvíkingum, Garðbæingum, Hafn-
firðingum að koma og týnast í Kópa-
vogi heilan dag. Þá bjóða Kópavogsbúar 
grönnum sínum upp á afslátt á matsölu-
stöðum og í búðum bæjarins, frítt inn 
á söfnin og í sundlaugar bæjarins. Og í 
lok dagsins myndu Kópavogsbúar veita 
utanbæjarmanni titilinn Heiðursgestur 
Kópavogs 2014.
Hvað er framundan hjá Áslaugu Her-
steinsdóttur?
Kennsla í háskólanum í Helsinki og í 
háskólanum í Tampere, skólaheimsóknir 
í skóla í Finnlandi þar sem ég segi frá 
Íslandi og öllu mögulegu og ómögulegu 
því tengdu. Eins og t.d. hvernig íslenska 
orðið brauð og finnska orðið leipä tengj-
ast í orðinu brauðhleifur.
Lífsmottó:
Svo lærir lengi sem lifir. 

Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä:

Maður lærir þolinmæði í stórborg
Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä er Kópavogsbúi frá blautu barnsbeini. Hún 
býr nú í Finnlandi ásamt finnskum manni sínum og tveimur sonum og 
sinnir þar háskólakennslu ásamt ýmsum fleiri störfum. Hún hóf skólagöngu 
sína í Kópavogi og var þar við nám þar til hún útskrifaðist úr MK en hélt 
fljótlega utan eftir það. Ferð í Nordjobb kveikti áhugann og ekki varð 
aftur snúið. Hún hefur í næstum fimmtán ár búið bæði í Rússlandi og 
Finnlandi og raunar víðar. Hún hefur mikinn áhuga á uppruna orða og 
er orðsifjabók Ásgeirs Blöndal hennar eftirlætis bók og hún vill frekar eiga 
hest en bíl. Hún segist sakna bæjarins og að Breiðablik eigi býsna mikið í 
henni. Henni finnst einna mikilvægast fyrir bæinn að efla samkennd meðal 
bæjarbúa. Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Áslaug fagnaði fertugsafmælinu með skemmtilegum hætti.



Er maginn vandamál?

Silicol gel er kísilsýra í örsvifi gegn 
maga- og ristilóþægindum

Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af silicol gel 
þrisvar sinnum á dag kemur starfsemi maga og 
þarma í jafnvægi án allra aukaverkana.  

Fæst í apótekum
Ýmus ehf - Dalbrekka 28 - 200 Kópavogur - www.ymus.is



Ávallt velkomin í ORMSSON-BT!

· 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

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

39" LED SJÓNVARP
· 1920x1080p – Full HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 200Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB, VGA
· USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum

HAIER · C800HF

HAIER · G610CF

HAIER · LET42A700P

Aðeins kr. 99.900,-

Aðeins kr. 79.900,-

Aðeins kr. 139.900,-

50" LED SJÓNVARP
Aðeins kr. 169.900,-

32" LED SJÓNVARP
· 1920x1080–FULL HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 100Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB

42" LED SJÓNVARP
· 3D
· 1920x1080–FULL HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 100Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB

Rétt verð: 159.900,-

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

6 STK. 3D GLERAUGU
FYLGJA

TILBOÐ!

„Haier – 
China’s First Global Brand.“
Forbes

„Haier – The #1
Global Major Appliances Brand 
For 4th Consecutive Year.“
Euromonitor International


