
Prjóna- og handavinnuklúbbur Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 17-19. Komdu í 
Listvang á 3. hæð og vertu með í skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni! 

Bókaspjall í Bókasafninu! 
Bókasafn Kópavogs býður í bókaspjall með rithöfundum og 
bókmenntafræðingum fimmtudaginn 5. desember kl. 20:00 
á 1. hæð safnsins. Rætt um nýju bækurnar! 
Laugardaginn 7. desember kl. 13:00 verður svo jólaföndur 
fyrir alla fjölskylduna í Kórnum á 1. hæð. 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

T ö l v u k e r f i

Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur. 
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK  
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is

16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10)
17.50 Geymslan (14:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í 
iðnaði (2:5)
20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
20.50 Mótorsystur (5:10)
21.10 Gátan ráðin (1:3)
(The Bletchley Circle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools 
Holland
23.20 Verðlaunamyndir 
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 
breyta lífi þínu?
23.40 Baráttan gegn kjarn-
orkuvopnum
01.30 Fréttir og dagskrárlokur

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:35 Everybody Loves Raymond
08:00 Cheers (16:25)
08:25 Dr.Phil
09:10 Pepsi MAX tónlist
15:30 Kitchen Nightmares 
16:20 The Good Wife (19:22)
17:05 Britain’s Next Top Model
17:55 Dr.Phil
18:40 America’s Funniest 
Home Videos (26:44)
19:05 Everybody Loves Ray-
mond (6:23)
19:30 Cheers (17:25)
19:55 Gordon Ramsay Ulti-
mate Cookery Course (2:20)
20:25 Psych (15:16)
21:10 Monroe (3:6)
22:00 Law & Order: UK (2:8)
22:50 The Borgias (7:10)
23:35 House of Lies (9:12)
00:05 Leverage (12:16)
00:50 Lost Girl (21:22)
01:35 Excused
02:00 Monroe (3:6)
02:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In the Middle 
08:30 Ellen (26:170)
09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (129:175)
10:15 Spurningabomban 
11:05 Glee (8:22)
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
12:35 Nágrannar 
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi
13:25 Covert Affairs (1:16)
14:10 Chuck (10:24)
14:55 Last Man Standing 
15:15 Big Time Rush 
15:40 Tricky TV (2:23)
16:05 Kalli kanína og félagar 
16:25 Ellen (27:170)
17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:15 The Big Bang Theory 
19:35 Modern Family 
20:00 2 Broke Girls (12:24)
20:20 New Girl (23:25)
20:45 Dallas 
21:30 Mistresses (3:13)
22:15 Miami Medical (9:13)
23:00 NCIS: Los Angeles 
23:45 Person of Interest (3:22)
00:30 Breaking Bad (1:8)
01:15 Grimm (19:22)
02:00 Fringe (21:22)
02:45 The Wizard of Gore (1:1)
04:15 Dallas 
04:55 2 Broke Girls (12:24)
05:20 Fréttir og Ísland í dag 

07:00 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
17:45 Spænski boltinn 
(Real Madrid - Betis)
19:25 Spænsku mörkin 
19:55 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
21:15 Einvígið á Nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 
sem haldið er árlega til 
styrktar góðs málefnis en þar 
keppa bestu kylfingar landsins 
í þrautakeppni.
22:00 Pepsi deildin 2013 
(Pepsí deildin 2013)
Útsending frá leik í Pepsí deild 
karla í fótbolta.
23:50 Pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

11:50 Scott Pilgrim 
13:40 Taken From Me
15:10 Margin Call 
16:55 Scott Pilgrim 
18:45 Taken From Me
20:15 Margin Call 
22:00 The Pelican Brief 
00:20 The Expendables 
02:05 The Imaginarium 
04:05 The Pelican Brief 

Sjónvarpsdagskráin > miðvikudaginn 21. ágúst

20:00 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
20:30 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
21:05 Grey’s Anatomy 
21:50 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
22:35 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
23:05 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
23:40 Grey’s Anatomy 
00:25 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
01:10 Tónlistarmyndbönd
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er margfaldur sigurvegari sem sterkasta og endingarbesta bílabónið
Rétta vetrarbónið á bílinn. Þolir tjöruþvott og sterkustu þvottaefni.
Gagnast sérlega vel þeim sem þvo bílana sína reglulega á bílaþvottastöðum

Prófaðu bónið og þú sannfærist

14:45 Ensku mörkin - neðri 
deild 
15:15 Sunderland - Fulham 
16:55 WBA - Southampton 
18:35 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending.
20:45 Ensku mörkin - úrvals-
deildin (1:40)
21:40 Messan 
22:40 Liverpool - Stoke 
00:20 Swansea - Man. Utd. 

22. nóvember 2013
16. tölublað 1. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Atvinnuliðin sækja í yngri flokkana
„Undanfarið hafa þetta verið 5-7 

strákar sem hafa verið á reynslu hjá 
atvinnuliðum erlendis, sá yngsti er 

15 ára,“ segir Daði Rafnsson, yfirþjálfari 
hjá knattspyrnudeild Breiðabliks í ítarlegu 
viðtali við bæjarblaðið Kópavog. Það sé 

nýmæli að fulltrúar frá erlendum liðum 
fylgist vel með yngri flokka starfinu hjá 
Blikunum og það færist í vöxt að ung-
lingar séu fengnir til reynslu hjá erlendum 
liðum. 

Hann segir að mikið uppeldis- og 

félagsstarf hjá Blikunum skili sér bæði 
í fleira afreksfólki auk þess sem margir 
njóti starfsins. „Það hafa verið að fara frá 
okkur 14-15 atvinnumenn og það lítur úr 
fyrir að það verði ekkert lát þar á.“ 

Sjá ítarlega umfjöllun á bls. 8.
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Pissað í 
hálfleik
Kópavogsbúar sátu límdir 

yfir landsleiknum á þriðju-
dagskvöld eins og flestir 

aðrir landsmenn. Þetta mátti meðal 
annars sjá á mælingum Orkuveitu 
Reykjavíkur á vatnsrennsli. Í ljós 
kom að notkunin fór úr 175 lítrum á 
sekúndu í 257 lítra í hálfleiknum. Þá 
hefur fólk staðið upp frá sjónvarp-
stækinu, létt á sér og sturtað niður. 

Eigandi Goldfingers: 

„Í sjokki“ vegna 
vændisauglýsinga
Jaroslava Davíðsson, sem sér um 

rekstur Goldfingers við Smiðju-
veg, segir það hafa komið sér á 

óvart að staðurinn birti auglýsingar á 
vændissíðum í útlöndum. „Við erum 
bara í sjokki. Ég hafði ekki hugmynd 
um þetta. “ 

Bæjarblaðið Kópavogur hefur í 
tvígang greint frá því að Goldfinger, 
ásamt fleiri stöðum, hafi birt aug-
lýsingar á vændisvefnum Cityoflove. 
com. Þar eru auglýsingar tveggja ís-
lenskra klúbba, ásamt auglýsingunni 
frá Goldfinger. Nýjustu auglýsingarnar 
voru settar inn á vefinn þarna í haust, 
en auglýsing Goldfingers er frá árinu 
2007. Á síðunni Cityoflove segir meðal 
annars að lítið mál sé að finna vænd-
iskonu hérlendis því klúbbarnir séu 
opnir lengi frameftir. 

Jaroslava segir að auglýsingarnar 
séu frá því að Ásgeir Davíðsson rak 
staðinn, en séu sér óviðkomandi. 

Auglýsingarnar  
enn á vefnum
Hún sagðist í samtali við blaðið fyrir 
síðustu helgi að hún ætlaði að láta 
fjarlægja auglýsingarnar. „Ég er á 
leiðinni til strákanna sem sjá um 
heimasíðuna okkar til að láta taka 
þetta út,“ sagði Jaroslava og bætti 
því við að hún ætlaði að láta hreinsa 
þetta allt út. Auglýsingarnar eru 
samt sem áður enn á vefnum. Síðast 
virðast hafa verið gerðar breytingar 
á íslenska hluta vefjarins nú í vik-
unni,16. nóvember, ef marka má 
aðrar auglýsingar sem þar eru inni. 

Hún bætti því við að sér þætti 
miður að Goldfinger væri tengdur 
við staði eins og Strawberries í 
Reykjavík, en þar gerði lögregla ný-
lega rassíu vegna gruns um að þar 
væri höfð milliganga um vændi, en 
Strawberries er einnig með auglýs-
ingar á sömu síðu. 

Leggjast 
gegn  
kampavíns-
stöðum
Bæjarráð Kópavogs tekur 

undir efnisatriði þingsálykt-
unartillögu um að koma í 

veg fyrir að skemmtistaðir geti gert 
út á nekt starfsmanna. Í þingsálykt-
unartillögunni er því beint til ráð-
herra að endurskoða lög og stjórn-
valdsfyrirmæli um leyfisveitingar 
til veitingastaða, til að sporna við 
starfsemi staða sem „gera út á nekt 
starfsfólks og aðgang að því í einka-
rými, svokallaðra kampavínsstaða,“ 
segir meðal annars í tillögunni,

Alþingi óskaði eftir umsögn bæj-
arráðsins um málið. Á fundi ráðsins 
7. þessa mánaðar lagði Ólafur Þór 
Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG, til 

að bæjarráð tæki undir efnisatriði 
tillögunnar, sem var og samþykkt. 

Skálkaskjól fyrir  
ólöglega starfsemi
Í greinargerð tillögunnar segir 
meðal annars að reynt hafi verið að 
þrengja að rekstrarumhverfi nektar-
staða „og koma í veg fyrir að þar sé 
seldur aðgangur að konum í ánægju-
skyni, hvort sem það er með áhorfi 
á nektardans eða með einkadansi. 
Betur má þó ef duga skal því að enn 
eru starfræktir staðir sem gera með 
einum eða öðrum hætti út á kyn-
ferðislega upplifun viðskiptavina 
sinna og dansa fáklæddar stúlkur á 
þessum stöðum en þó ekki naktar 
og því lítur út fyrir að ekki sé um 
brot á banni við nektardansi að ræða. 
Ljóst má þó vera að enn eru uppi 
þær aðstæður að staðirnir eru gott 
skálkaskjól fyrir ólöglega starfsemi 
sem kann að þrífast þar í skjóli lög-
legrar starfsemi sem virðist nú til 
dags að miklu leyti felast aðeins í að 
selja dýrt kampavín. “

Sjálfstæðismenn deila um félagslegar íbúðir: 

Gunnar og Ármann 
á öndverðum meiði
Gunnar I Birgisson, bæjarfull-

trúi Sjálfstæðisflokksins, og 
Ármann Kr. Ólafsson, bæj-

arstjóri, deila um hugmynd Gunnars 
um félagslegar íbúðir. 

Gunnar er formaður framkvæmda-
ráðs bæjarsins. Hann lagði til á fundi 
framkvæmdaráðsins á dögunum að 
tekin yrði frá lóð í Vatnsendahlíð þar 
sem bærinn myndi reisa blokk með 
22 félagslegum íbúðum. Tillagan var 
felld. Gunnar greiddi atkvæði með 
henni, Pétur Ólafsson, fulltrúi Sam-
fylkingarinnar á móti, en Ómar Stef-
ánsson sat hjá þar sem tillagan hafði 
ekki verið kynnt fyrir fundinn. 

Pétur sagði að ekki væri æskilegt að 

reisa fjölbýlishús eingöngu fyrir fé-
lagslegar íbúðir. Nær væri að bæjarfé-
lagið keypti stakar félagslegar íbúðir í 
fjölbýli í bænum í samræmi við þann 
viðmiðunarfjölda, sem félagsmálaráð 
vinnur eftir. Ármann Kr. Ólafsson 
tók undir þetta. Gunnar sagði þá að 
afstaða Samfylkingarinnar sýndi í 
raun afstöðu hennar gagnvart þeim 
sem ættu í mestum erfiðleikum í 
húsnæðismálum. Í því var vafalaust 
fólgin pilla til Ármanns líka.  

Málinu var vísað til bæjarráðs og 
þaðan til bæjarstjórnar. Hún sam-
þykkti að visa tillögunni til nýstofn-
aðrar nefndar um húsnæðismark-
aðinn.

Edda Heiðrún málaði jólakortið
MS félag Íslands, hags-

munafélag fólks með 
MS sjúkdóminn selur nú 

fyrir jólin jólakort sem skarta lista-
verki eftir leik- og listakonuna Eddu 
Heiðrúnu Bachman. Edda Heiðrún 
málaði myndina með pensil í munni, 
en hún ber heitið „Hvert örstutt spor“. 
Kortið er 12x15 cm að stærð. Kortinu 
fylgir textinn „Gleðileg jól og farsælt 
komandi ár“ en einnig er hægt að fá 
kortin án texta. MS félagið selur 8 
kort í pakka á 1000 krónur. Hægt er 
að panta kortin í síma 568-8620 eða 
með tölvupósti á netfangið msfelag@
msfelag.is. 

Sala jólakortanna er mikilvæg í fjár-
öflun samtakanna, segir í tilkynningu, 

en félagið býður fólki með sjúkdóm-
inn og aðstandendum ýmis námskeið, 
fjölbreytt fræðsluefni og heldur jafn-

framt fræðslufundi um hvaðeina sem 
tengist MS-sjúkdómnum. Þá veitir 
félagið einnig ýmsa þjónustu. 

Sjálfstæðismenn ræða prófkjör

Fulltrúaráð sjálfstæðisfélag-
anna í Kópavogi kemur saman 
til fundar á miðvikudaginn 

kemur til að ákveða framboðsmál 
flokksins fyrir komandi bæjarstjórn-
arkosningar. Ákveðið hefur verið að 
halda prófkjör, en formið hefur ekki 
verið ákveðið, hvort það verði opið 
eða lokað, þ. e. einungis fyrir félags-
menn sem greitt hafa félagsgjöld. 

Þá er þess að vænta að á fundinum 
verði tekin ákvörðun um hvenær 
prófkjörið verður haldið og hvenær 
framboðsfrestur rennur út. 

Fjögur sjálfstæðisfélög starfa í 
bænum: Sjálfstæðisfélagið í Kópa-
vogi, málfundafélagið Baldur, kven-
félagið Eddurnar og ungliðafélagið 
Týr. Alls eru 170 manns í fulltrúaráði 
flokksins í bænum. 

Vændiskaupadómar 
verða ekki birtir
Dómar yfir tíu mönnum sem 

fyrir nokkrum vikum voru 
dæmdir fyrir vændiskaup 

verða ekki birtir. Málin yfir mönnunum 
voru dæmd í héraðsdómi Reykjaness 23. 
október, en fullyrt hefur verið að meðal 
sönnunargagna hafi verið myndbands-
upptökur úr Hamraborg í Kópavogi. 

„Dómarnir verða ekki birtir,“ segir 
Jón Höskuldsson dómari við héraðs-
dóm Reykjaness í svari við fyrirspurn 
bæjarblaðsins Kópavogs. Hann vísar 
til reglna sem dómstólaráð setti sér um 
vefbirtingu dóma. Þar segir í 2. grein að 
dómar verði ekki birtir í sakamálum, 
ef refsingin er sekt, sem er lægri en svo 
að málinu megi áfrýja til Hæstaréttar. 

Upphæðin sem miðað er við, er nú 800 
þúsund króna sekt. 

Dragi úr gildi laganna
Gagnrýnt hefur verið að nöfn dæmdra 
vændiskaupenda hafi ekki verið birt, 
þar sem það dragi úr fælingarmætti 
laganna. Reglur dómstólaráðs um 
birtingu dóma tóku gildi 1. Janúar 
2011. 

Í lögum um dómstóla segir að dóm-
stólaráð megi setja starfsreglur um 
samræmda framkvæmd við héraðs-
dómstóla og að ráðið geti ákveðið að 
reglurnar séu bindandi. Í lögunum er 
ekki að finna fyrirmæli um vefbirtingu 
dóma.
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Fjárhagsáætlun næsta árs samþykkt: 

Óbreytt útsvar en ýmsar hækkanir á gjöldum
Bæjarstjórn Kópavogs hefur sam-

þykkt fjárhagsáætlun bæjarins 
fyrir næsta ár. Þar er meðal 

annars kveðið á um að útsvarið verði 
óbreytt,14,48% og að fasteignagjöld 
verði lækkuð. Gert er ráð fyrir því 
að skuldir verði greiddar niður og að 
afgangur verði af rekstri bæjarsjóðs á 
næsta ári. 

Síðari umræða um fjárhagsáætlun-
ina fór fram á dögunum. Þar lögðu 
bæjarfulltrúar fram ýmsar breytingar-
tillögur við frumvarp um fjárhagsá-

ætlunina. Flestar breytingar komu frá 
bæjarfulltrúum minnihlutans í bæjar-
stjórn, en fulltrúar meirihlutans lögðu 
einnig til breytingar. Hér er stilklað á 
stóru í umræðum um fjárhagsáætlun-
ina og ýmis verkefni sem bæjarstjórnin 
fjallaði um. 

Leikskólagjöld hækka
Bæjarstjórn samþykkti að hækka 
leikskólagjöld í bænum um 2%. Í 
frumvarpi til fjárhagsáætlunar hafði 
meirihlutinn lagt til að gjöldin hækk-

uðu um 3%.  Á móti var samþykkt að 
auka fjárframlög til leikskólanna um 
4,5 milljónir króna. Bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna 
lögðu til að Kópavogsbær myndi auka 
fjárveitingar til leikskólanna um 13 og 
hálfa milljón króna, og láta gjaldskrár 
standa óbreyttar. Því hafnaði meirihluti 
Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks 
og Y-lista. 

Einkaskólar fá meira
Bæjarstjórn samþykkti að auka styrki 
til einkarekinna leikskóla í bænum 
um 5,3 milljónir króna. Bæjarfulltrúar 
minnihlutans sátu hjá. Fjórir einka-
reknir leikskólar starfa í Kópavogsbæ. 
Tveir þeirra Aðalþing og Kór eru með 
þjónustusamning við bæinn. 

Vildu auka greiðslur  
til dagforeldra
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
lögðu til að bærinn verði 47 millj-
ónum króna til dagforeldra, þannig 
að foreldrar myndu greiða sama gjald 
hjá þeim og greitt er fyrir börn á leik-
skólum. Bæjarfulltrúar minnihlutans 
greiddu atkvæði með tillögunni, en 
meirihlutinn felldi hana. 

Skólamáltíðir  
hækka í verði
Bæjarstjórnin samþykkti að verð á 
skólamáltíðum hækki á næsta ári, í 
samræmi við vísitöluhækkanir. Áður 
hafði verið lagt til að bærinn legði 
meira fé til skólamáltíða,17 milljónir 
króna alls, og að verð fyrir máltíð yrði 
lækkað í 400 krónur. Það var fellt. Þá 
var einnig felld tillaga um systkinaaf-
slátt á skólamáltíðum. 

Frestuðu umræðu um 
hækkun á tómstunda-
styrkjum
Bæjarfulltrúi Vinstri grænna lagði til 
að veittur yrði 25 þúsund króna íþrótta- 

og tómstundastyrkur. Þetta myndi 
kosta bæinn um 50 milljónir króna á 
ári. Samþykkt var tillaga Ármanns Kr. 
Ólafssonar bæjarstjóra um að þetta yrði 
rætt í starfshópi sem endurskoðar slíka 
styrki. 

Sömu örlög hlaut tillaga Samfylk-
ingarinnar um að niðurgreiðsla æf-
ingagjalda yrði aukin um 32 milljónir 
á ár. Styrkir yrðu 20 þúsund krónur á 
barn, og féð mætti enn fremur nota til 
að greiða niður tónlistarnám. 

Hækka gjöld á  
eldri borgara
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
lögðu til að hætt yrði að innheimta gjald 
fyrir fyrir akstur vegna heimsendingar 
á mat til aldraðra. Þetta hefði kostað 
bæinn 5,2 milljónir samkvæmt til-
lögunni. Þessu hafnaði meirihlutinn. 
Þá lagði Ólafur Þór Gunnarsson, bæj-

arfulltrúi Vinstri grænna til að matur 
til eldri borgara yrði ekki hækkaður í 
verði. Tillögunni var hafnað. 

Aukin framlög til  
Vinnuskólans felld
Lagt var til að framlög til Vinnuskóla 
Kópavogs yrðu aukin um 23 milljónir 
króna. Tillagan var felld. Allir sem 
sóttu um pláss í Vinnuskólanum síðasta 
vor, á aldrinum 14-17 ára, fengu vinnu. 
17 ára unglingar voru með um 1070 
krónur á tímann í Vinnuskólanum síð-
asta sumar, og gátu unnið sér inn 217 
þúsund krónur yfir sumarið. 

Vilja ekki kynjaða  
hagstjórn
Tillaga Ólafs Þórs Gunnarssonar, 
bæjarfulltrúa VG um að 5 milljónir 
króna yrði varið til kynjaðrar fjáhags-
áætlunargerðar var felld.  Fram hefur 
komið að jafnréttis- og mannréttinda-
ráð Kópavogs telur að auka þurfi fjár-
veitingar til að ná markmiðum jafn-
réttisstefnu bæjarins, eða breyta henna 
að öðrum kosti. Ragnheiður Kristín 
Guðmundsdóttir, formaður ráðsins 
og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sagði 
í viðtali við bæjarblaðið Kópavog að 
jafnréttisfulltrúi þyrfti að vera í fullu 
starfi hjá bænum. Þá yrði áhugavert ef 
tekin yrði upp kynjuð hagstjórn.

Kópavogur
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„Við erum að horfa á sterka kvennaflokka og fjölda sem hefur aldrei sést á 
Íslandi. Félagið hefur orðið miklum mun sterkara fyrir vikið. Félagsstarfið 
verður öflugra, því fleiri sem iðkendurnir eru. Þetta hangir saman,“ segir Daði 
Rafnsson, yfirþjálfari knattspyrnudeildar Breiðabliks í viðtali hér í blaðinu. Það 
eru gleðilegar fréttir af ungliðastarfinu hjá Breiðabliki. Daði lýsir því hvernig 
stúlkum hefur snarfjölgað í fótboltanum, með því einfaldlega að tekin var 
ákvörðun um að verja tíma og fjármunum í að auka jafnrétti í félaginu með 
markvissum hætti. Allt þetta skilar sér í betra félagi, ekki bara fyrir stelpurnar 
heldur strákana líka.

Við getum heimfært þessa reynslu upp á samfélagið. Ef við aukum jafnrétti, 
þá verður samfélagið betra. Bæði fyrir karla og konur.

Í blaðinu að þessu sinni er viðtal sem ég tók við Gro Harlem Brundtland, 
fyrrverandi forsætisráðherra Noregs. Hún er virt í heimalandi sínu og miklu 
miklu víðar. Hún bendir á, fyrir utan hina sjálfsögðu kröfu um mannréttindi, 
hversu miklu máli það getur skipt efnahagslega að karlar og konur eigi raun-
verulega sömu möguleika. Atvinnuþátttaka norskra kvenna er mikil. Aðeins 
munurinn á atvinnuþátttöku þeirra og meðaltalinu í Evrópu, skilar meiru 
til þjóðarframleiðslunnar í Noregi heldur en allur olíuiðnaðurinn. En enda 
þótt íslenskar konur taki þátt í atvinnulífinu með ekkert ósvipuðum hætti og 
norskar kynsystur þeirra, og sjálfsagt með enn meiri hlutfallslegum áhrifum 
á efnahagslífið hér, þá eru samt sem áður enn viðvarandi vandamál. Þannig 
hafa konur aldrei náð því að verða helmingur þingmanna hér, svo dæmi sé 
tekið og hlutfall karla og kvenna í sveitarstjórnum er ójafnt. Kynbundinn 
launamunur er mikill og viðvarandi, sem og kynbundið ofbeldi. Gro Harlem 
Brundtland hefur enda áhyggjur af bakslagi í jafnréttisbaráttunni. Að við 
tökum árangri okkar sem gefnum, og pössum ekki upp á hann. Þess utan að 
jafnréttinu er bara alls ekki náð.

Á sama tíma og stjórnmálaflokkar hér í bænum undirbúa framboð sín fyrir 
bæjarstjórnarkosningarnar í vor þá fáum við fréttir af prófkjöri sjálfstæðis-
manna í Reykjavík. Þar röðuðust karlar í öll efstu sætin. 

Í bæjarstjórn Kópavogs er staðan nú þannig að einungis þrír af ellefu full-
trúum bæjarbúa eru konur. Konur eru helmingur bæjarbúa, en langt innan 
við þriðjungur kjörinna fulltrúa. 

Jafnrétti kemur ekki af sjálfu sér. Það kostar baráttu og aðgerðir. Þessi barátta 
er sameiginlegt verkefni okkar karla ekkert síður en kvenna. 

Við sjáum dæmi um markvissar aðgerðir í ungliðastarfinu hjá Breiðabliki. 
Það skilar sér í auknu jafnrétti. Sumir stjórnmálaflokkar hafa einnig beitt sér 
í þessum efnum. En það er fullt tilefni til að ganga miklu lengra. Annars er 
hætt við því að það verði heldur leiðinlegt um að litast á kjörseðlinum í vor 
og í pólitíkinni á næsta kjörtímabili. Samfélag jafnréttis er líka svo miklu 
miklu betra og skemmtilegra.

Ingimar Karl Helgason

Hvar eru konurnar?

Leiðari

Enn sótt í vasa barnafjölskyldna
Fjárhagur Kópavogsbæjar hefur 

vænkast nokkuð eftir erfið ár 
í kjölfar hruns bankakerfisins. 

Það má þakka góðri og skynsamlegri 
fjármálastjórn á fyrrihluta þessa kjör-
tímabils þar sem forgangsröðun var 
skýr og jöfnuður hafður að leiðar-
ljósi. Það var því tækifæri við gerð 
fjárhagsáætlunar núna í haust til að 
skila einhverju til baka af því sem 
þurfti að skera niður síðastliðin ár.  

Mikill ágreiningur kom upp í 
bæjarstjórn Kópavogs um forgangs-
röðun. Við, bæjarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar lögðum mikla áherslu 
á að fyrst yrði létt undir með þeim 
hópi sem fór verst út úr kreppunni og 
bera þyngstu byrðarnar, þ. e. barna-
fjölskyldunum. Það vildum við gera 
með því að lækka þjónustugjöld eða 
láta þau standa í stað. Við vildum 
hins vegar að fasteignaskattur héldist 
óbreyttur og árshátíð Kópavogsbæjar 
yrði slegið á frest. Kostnaður vegna 
þess er sá sami og við tillögur okkar 
til að koma til móts við barnafjöl-
skyldum. 

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, 
Framsóknarflokks og lista Kópavogs-
búa vildu hins vegar nota svigrúmið til 
að lækka fasteignaskatt og halda halda 
árshátíð fyrir 19 milljónir. Þess má geta 
að lækkun fasteignaskatts segir afskap-
lega lítið fyrir fjölskyldurnar í bænum, 
kannski nokkur hundruð krónur á 
mánuði fyrir þá sem eiga húsnæði og 
mest fá þeir sem stærstu húsin eiga. 

Tillögur okkar sem voru felldar fólu 
í sér að foreldrar sem eru með börn hjá 

dagforeldrum greiði sama gjald og á 
leikskólum, óbreytt gjöld fyrir leikskóla 
og dægradvöl, lækkun matarverðs í 
skólamötuneytum auk systkinaafláttar, 
niðurgreiðsla æfingagjalda hækki í 
20 þús. kr á barn og nái til tónlistar-
náms líka og auk þess lögðum við til 
að eldri borgarar sem fá heimsendan 
mat þurfi ekki að borga fyrir aksturinn 
á matnum. 

Það er alveg ljóst að hefðu tillögur 
okkar náð fram ganga hefði það 
þýtt góða kjarabót fyrir barnafjöl-
skyldurnar. Þá hefðu þeir sem verst 
fóru út úr kreppunni fengið meira í 
vasann. Meirihlutinn í bæjarstjórn 
valdi hins vegar að nýta það svigrúm 
sem til staðar var til að rétta hús-
eigendum nokkur hundruð á mánuði 
og efna til árshátíðar í anda ársins 2007 
fyrir starfsmenn bæjarins einhvern 
tíma í vor. 

Meirihlutinn í bæjarstjórn sam-
þykkti einnig að hækka öll þjónustu-
gjöld á barnafjölskyldur strax um 
næstu áramót. Þær munu því áfram 
bera þyngstu byrðarnar í Kópavogi.  

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson, bæjarfulltrúi
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Hefurðu búið erlendis?
Já, ég bjó í fjögur ár í Englandi. Þar kynnt-
ist ég manninum mínum sem var við 
nám í grafískri hönnun í Bath Academy. 
Hann heimsótti mig aðra hvora helgi yfir 
veturinn þau tvö ár sem ég var í Brighton 
og var marga klukkutíma á leiðinni; kom 
á föstudegi og fór á sunnudegi. Mér var 
mjög mikilvægt að eygja sjóndeildar-
hringinn og anda að mér hafgolunni í 
Brighton.

Hver er stærsti sigur þinn?
Að vera enn sem komið er lifandi þrátt 
fyrir nokkur alvarleg veikindi og að hafa 

valið mér einstakan lífsförunaut sem er 
samstarfsmaður minn í listinni. Við 
eigum það sameiginlegt að hafa alist 
upp í sterkum tengslum við náttúrunna, 
ég á Ísafirði og hann við suðurströnd 
Englands. Við höfum mikinn áhuga 
á að gera tilraunir með liti í myndlist 
og vorum þegar framarlega á því sviði 
þegar við vorum enn við nám úti. Þar 
var okkur boðið að taka þátt í opinberum 
sýningum. Stebbi er reyndur grafískur 
hönnuður og kemur úr listafjölskyldu 
í báðum ættum. Langafi hans, William 
Wyllie, var þekktur sjávarmálari (marine 

artist) og bjó í turnhúsi við hafnarinnsigl-
inguna í Portsmouth.

Hver er fallegasti staðurinn í Kópavogi?
Ströndin. Kársnesið er okkur mjög kært 
þar sem við höfum búið frá 1980. Við 
erum frjáls náttúrubörn; það að vita af 
ströndinni og sjónum, að geta horft út í 
fjarskann, sjóndeildarhringinn, er okkur 
lífsnauðsyn enda bæði alin upp við sjávar-
sinfóníu og litaspil hafs og himins.

Hvað kveikti áhuga þinn á myndlist?
Ég er vissulega alin upp við áhuga á 
myndlist og handverki. Til voru lista-
verkabækur heima og mér fannst 
snemma mjög gaman að teikna og lita.
Þegar fyrir fermingu heimsótti ég ömmu 
Sigurveigu hérna í Reykjavík (systir 
Júlíönu Sveins) og ósjaldan fylgdi ég 
henni eftir um bæinn á myndlistarsýn-
ingar, aðallega í Listamannaskálanum, 
sem vöktu verulega athygli mína og 
áhuga. Ég man hvað ég var undrandi 
yfir myndum Sverris Haraldssonar þar 
sem hann notaði ekki venjulegan pensil 
heldur spraututækni.
Þegar ég var í KÍ og næstu tvö árin þegar 

ég vann við kennslu, sótti ég teikninám-
skeið í Myndlista- og handíðaskólanum 
hjá Braga Ásgeirssyni og lærði málun hjá 
Hafsteini Austmann í Myndlistarskóla 
Reykjavíkur í Ásmundarsal.
Síðan lá leiðin til Bretlands þar sem ég 
sótti námskeið í Bath hjá kennara sem 
kenndi einnig við Akademíuna, tók síðan 
inntökurpróf í Bath Academy sem stóð 
yfir í tvo- þrjá daga og komst inn. Aðeins 
25% þeirra sem sóttu um fengu inngöngu.

En starf með börnum, hvað kveikti 
áhugann þar?
Mér var alltaf sagt að ég yrði að læra 
eitthvað hagnýtt. Ég var samt búin að 
ákveða fyrir löngu að verða listamaður. 
Ég vildi t.d. ekki fara í menntaskólana 
eftir landspróf af því að ekkert myndrænt 
og verklegt væri kennt þar. Hið fræði-
lega og verklega vega alltaf salt í huga 
mínum og lífi, hvert öðru háð. Flestir 
úr landsprófinu á Ísafirði fóru í MA en 
mig langaði ekki þangað því ég hafði séð 
svo margt spennandi í Reykjavík sem 
heillaði mig og skyldfólk mitt var líka 
þar. Ömmusystir mín bjó t.d. á þriðju 
hæð í Eskihlíð og þaðan gat ég horft yfir 
Vatnsmýrina og Tívolí sem ég sótti mikið 
þegar ég var í heimsókn þar sem krakki. 
Víðáttan og möguleikarnir í Reykjavík 
áttu mjög vel við mig.
Akureyri hentaði mér því ekki þó það 
væri fallegur staður. Mér var sagt að 
Kennaraskólinn legði einnig áherslu á 
hið verklega og fljótlega uppgötvaði ég 
myndlistarskólana sem ég hafði ekki verið 
upplýst um, þar eð fólk vildi frekar að 
ég færi í Kennaraskólann. Ég var elst af 
6 systkinum og vön að höndla börn frá 
unga aldri. Þurfti fljótt að halda aftur 
af og passa bróður minn, Lúðvík, sem 
er einu árinu yngri en ég og var meira 
en lítið uppátækjasamur og skotfljótur. 
Rauk eitt skiptið inn í vörubíl Kaupfé-
lagsins, veiddi lykilinn undan mottunni 
þar sem hann sá bílstjórann fela hann, 
tókst að starta bílnum við fyrstu tilraun 
og ók af augum beint á Kaupfélagið, vegg 
sem reyndar var aðeins í tveggja metra 
fjarlægð. Hann var þá fjögurra ára.
Smám saman fann ég og skyldi að fólk 
getur haft alls konar hæfileika sem það 
hefur ekki uppgötvað. Ég er fylgjandi 
því að hafa námið nógu fjölbreytt lengi 
vel svo að nemendur fá tækifæri til að 
uppgötva hæfileika sína. Brottfall í fram-
haldsskólum er sorglega mikið og illa 
farið með mannauðinn.

Hvað með skáldskapinn?
Hvaðan kemur áhuginn á sagna- og 
ljóðagerð?
Sem barn og unglingur lá ég yfir bókum 
og les enn mikið um hvaðeina. Ég hef 
spunnið frásagnir fyrir mín eigin börn 
og yngri börn sem ég hef kennt. Það er 
gaman að færa í búning reynslu sína af 
heiminum.
Ég kenndi í 15 ár við Fossvogsskóla, 
allt frá byrjun hans. Þetta var tilrauna-
skóli og átti mjög vel við mig. Því fylgdi 
mikil tilraunavinna og nýsköpun. Við 
Sverrir Guðjónsson unnum þar margt 
vel saman. Mér var stýrt inn í þennan 
skóla af Menntamálaráðuneytinu þegar 
ég kom frá Bretlandi og gerðu þeir rétt í 
því. Ég kenndi almenna kennslu og einnig 
myndmenntina. Í átta ár kenndi ég ein-
göngu myndmennt og skólinn vann þá 
oft til verðlauna á því sviði.
Lengi hef ég hlotið þjálfun í að skrifa 
persónulegar skýrslur um nemendur 
mína sem almennur- og ekki síst sem 
sérkennari. Þessi reynsla hefur vakið 
enn dýpri vitund um þarfir og hegðun 
barna og þjálfað um leið textagerð. Vegna 

löngunar til að nálgast barnið sóttist ég 
eftir meiri þekkingu og frekara námi til 
að fullnægja þessari þörf.
Að loknum þessum árum fór ég í fram-
haldsnám og kenndi í 9 ár við Dalbraut-
arskóla með námi. Skólann sóttu börn 
og unglingar af öllu landinu sem voru 
tímabundið í innlögn á BUGL vegna 
vanlíðunar og mikilla örðugleika. Það 
var mikilvæg reynsla og mig langaði til 
að skoða nánar hvernig hlúð væri að of-
virkum nemanda í almenna skólanum. 
Bókin ‘Birgir, hvernig skólinn kemur til 
móts við ofvirkan og misþroska dreng’ 
(Æskan, 2002), var byggð á rannsókninni.
Síðar kenndi ég við Brúarskóla sem var 
þá nýr sérskóli sem tók við börnum af 
Stór- Reykjavíkursvæðinu og úr ná-
grannasveitarfélögum. Þar fékk ég tæki-
færi til að vinna með þessi börn og er ég 
þakklát fyrir þá reynslu sem ég bý að.

Er hægt að lifa af listinni?
Engan veginn fjárhagslega en andlega 
verð ég að segja, ef maður er í nánum 
tengslum við náttúruna. Allavega ættum 
við hjónin erfitt með að lifa án listarinnar.

Hvað kom til að þú / þið fóruð að semja 
barnabækur?
Tengsl mín og áhugi fyrir börnum og að-
stæðum þeirra og mikill áhugi mannsins 
míns fyrir að taka þátt í þessari vinnu. 
Hann er alinn upp við bókmenntir 
og kann utanað heilu rullurnar. Með 
hættuna á hælunum hefur verið lengi í 
smíðum og tekið nokkrum breytingum. 
Margir hafa lesið handritið, bæði full-
orðnir og börn, og gefið mér góð ráð. Ég 
hef fundið fyrir mikilli jákvæðni.

Hver er galdurinn í því að semja 
skáldverk?
‘Bara galdrar, auðvitað’, eins og krakk-
arnir segja og við erum sammála. Allt 
stöffið í kringum okkur er galdur.

Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Að skilgreina hvað og hvers vegna eitt 
frekar en annað þurfi forgang. Að fara 
sér varlega. Að meta mannauðinn mik-
ils, varðveita og efla tengslin við íbúana, 
græða upp Kópavog og hugsa vel og með 
varúð um landið í góðri samvinnu við 
önnur sveitafélög.

Hvað er framundan hjá Margréti Þ. 
Jóelsdóttur?
Myndlistin. Vinna áfram með Stebba að 
tilraunum með liti og við ljósmyndun. 
Stefna að sýningu. Vinna meira í smá-
sögunum mínum og gefa þær út ásamt 
verðlaunasögunni ‘Karlarnir í kjallar-
anum’ (TMM, 2001). Koma á framfæri 
ljóðabók sem ég hef unnið að lengi en 
er nú tilbúin og myndskreytt af Stebba.

Lífsmottó:
Að lifa lífinu lifandi og vinna að ögrandi 
verkefnum.

Margrét Þórhildur Jóelsdóttir:

„Allt stöffið í kringum okkur er galdur“

25 ÁR

Heimsent: 
1.590 kr. + 900 kr. heimsendingargjald

·  Nautakjöt í ostrusósu
·  Kjúklingur í karrýsósu
·  Djúpsteiktar rækjur með 

súr/sætri sósu
·  Núðlur með grænmeti.

Margrét Þórhildur Jóelsdóttir listakona og sérkennari, lifir og hrærist í 
listinni ásamt manni sínum Stephen Alan Fairbairn, en þau eiga tvö börn. 
Hún er fædd á Ísafirði þar sem „brimið fyllti stundum portið af grjóti og 
gekk yfir húsið“ og víðar áður en hún kom sér fyrir í Kópavoginum, þar 
sem hún hefur búið í yfir 40 ár. Margrét hefur sinnt myndlistinni af elju en 
einnig sent frá sér bækur, ljóð og smásögur. Hún hefur mikið starfað með 
börnum, meðal annars á BUGL. Hún hefur nýverið sent frá sér bókina 
Með hættuna á hælunum sem er hugsuð fyrir lesendur frá níu ára aldri, en 
margt í sögunni gefur tilefni til samræðna barna og fullorðinna. Margrét 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
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Daði Rafnsson, yfirþjálfari knattspyrnudeildar Breiðabliks segir öflugt barna- og unglingastarf vera að skila sér:

Á nýjum slóðum í íslenskri knattspyrnu
„Breiðablik er orðið stabílt úr-

valsdeildarfélag í karlaflokknum. 
Við höfum unnið titla á undan-

förnum árum, en við höfum líka verið 
að selja 14-15 atvinnumenn. Það lítur 
út fyrir að það verði ekkert lát þar á,“ 
segir Daði Rafnsson, yfirþjálfari hjá 
knattspyrnudeild Breiðabliks. „Það var 
einu sinni sagður brandarinn:  Hvað er 
grænt og fellur á haustin. Þetta er ekki 
svona lengur.“

Við mæltum okkur mót yfir kaffi-
bolla þar sem blaðamaður Kópavogs 
spurði hann spjörunum úr um ung-
liðastarfið hjá knattspyrnudeildinni og 
þeim árangri sem deildin hefur náð á 
ýmsum sviðum. Þannig hafa margir 
Blikar, bæði karl og kvenkyns, náð 
sæti í landsliðinu eða haldið utan til 
atvinnumennsku. Árangurinn hefur 
vakið verðskuldaða athygli.

Allir fá að spila
„Já, árangurinn hefur vakið mikla 
athygli. Bæði er athyglin á íslenskan 
fótbolta, en ekki síður er farið að líta 
til okkar sem fyrirmyndar.“ Daði tekur 
sem dæmi að þjálfari frá sænsku úr-
valsdeildarliði hafi komið hingað og 
fylgst dögum saman með æfingum hjá 
Blikum á þess að nokkur vissi af. Þá 
hafi komið hingað stúlknalið frá Iowa 
í Bandaríkjunum, þar sem þjálfarinn 
vildi koma hingað aftur og kynna sér 
starfið betur.

„Við á Íslandi leyfum öllum að vera 
með. Þá nýtum við allan grunninn. 
Allir fá að spila. Það er gjarnan þannig 
erlendis að knattspyrnumenn sem 
farnir eru að sýna hæfileika tíu, tólf 
ára gamlir, sem eru bestir þá, eru teknir 
til hliðar. En við leyfum öllum að spila. 
Það er ekkert sem segir að hæfileik-
aríkir knattspyrnumenn geti ekki 
blómstrað seinna en á þessum aldri.“

Knattspyrnudeild Breiðabliks er 
sennilega sú stærsta á landinu. Um 1300 
stelpur og strákar æfa fótbolta með fé-
laginu. Þetta er afleiðing af þróun sem 
hófst fyrir nokkrum árum. Daði segir 
frá því að í Hruninu hafi þurft að taka 
málin til nokkurrar endurskoðunar. 
Fram að því hafi verið 4-6 erlendir 
leikmenn með meistaraflokki karla, 
en ljóst hafi verið að ekki væru til pen-
ingar. „Þá þurftum við að spila á ungu 
strákunum, og leiðin hefur legið upp 
á við síðan.“ Einnig hafi verið ákveðið 
að efla uppeldisstarfið til muna.

Kvennaflokkurinn  
þrefaldaðist
„Aðstaðan hér hefur batnað mjög 
mikið undanfarin ár. Ég nefni til dæmis 
knattspyrnhúsin. Nú er hægt að spila 
fótbolta allt árið um kring. Og það er 
líka aukin áhersla í samfélaginu á að 
krakkar stundi fótboltann. Við höfum 
séð það hérna í Breiðabliki undanfarin 
ár að það að höfða meira til stelpna 
skiptir miklu. Okkur fundust kvenna-
flokkarnir vera heldur litlir og við 
gátum aukið áhersluna þar. Það hefur 
skilað sér í því að iðkendafjöldinn 
þrefaldaðist á örskömmum tíma. Við 
erum að horfa á sterka kvennaflokka 
og fjölda sem hefur aldrei sést á Ís-
landi. Félagið hefur orðið miklum mun 

sterkara fyrir vikið. Fleiri iðkendur 
þýðir öflugra félagsstarf. Þetta hangir 
saman.“
Metnaður í þjálfun
- En hvernig hafið þið farið að því að 
efla áhugann hjá krökkunum? Daði 
segir að tekin hafi verið meðvituð 
ákvörðun um að leggja frekari áherslu 
á knattspyrnu stúlkna.

„Við sáum það í kvennaboltanum 
að um leið og við fengum hæfa og 
góða þjálfara. Þá sprakk þetta út og 
stelpunum fjölgaði um 50-60 á einu 
ári. Ef maður sýnir metnað þá bregð-
ast krakkarnir vel við,“ segir Daði og 
bætir því við að hjá Blikunum starfi nú 
24 vel menntaðir þjálfarar sem sinni 
flokkunum.

„Þegar við erum að skoða þjálfara, 
þá skiptir ekki síður máli að viðkom-
andi hafi metnaðarfullar og góðar æf-
ingar og kunni knattspyrnufræðin, en 
líka að viðkomandi geti hvatt krakk-
ana áfram. Þetta er lífsstíll. Þetta er 
vinna, eins og við sjáum á kennslu-
störfum og fleira. Þetta er lífstíll. Við 
erum ótrúlega heppin með fólk með 
þessa reynslu, þekkingu, áhuga og 
getu sem eru að taka á móti krökk-
unum. Þetta eru fremstu barna- og 
unglingaþjálfarar landsins og þótt 
víðar væri leitað.“

Sókn í atvinnumenn
„Undanfarið hafa þetta verið 5-7 
strákar sem hafa verið á reynslu hjá 
atvinnuliðum erlendis, sá yngsti er 15 
ára,“ segir Daði Rafnsson. Það sé ný-
mæli að fulltrúar frá erlendum liðum 
fylgist vel með yngri flokka starfinu 
hjá  Blikunum og það færist í vöxt að 
unglingar séu fengnir til reynslu hjá 
erlendum liðum.

Hann segir að mikið uppeldis- og 
félagsstarf hjá Blikunum skili sér bæði 
í fleira afreksfólki auk þess sem margir 
njóti starfsins. „Það hafa verið að fara 
frá okkur 14-15 atvinnumenn og það 
lítur úr fyrir að það verði ekkert lát 
þar á.“
- Er fylgst með stelpunum í sama mæli 
og strákunum?

„Það er öðruvísi. Atvinnumennska 
kvenna er ekki komin jafn langt og í 
karlaboltanum. Það eru minni pen-
ingar í spilinu. En þær eru að ná langt. 
Til dæmis Sara Björk og Þóra Helga. 
Ég veit ekki hvort margir átta sig á því 
að þeirra sænska lið hefur leikið til 
undanúrslita í meistaradeildinni. Þær 
eru að spila á sama stalli og Messi og 
Ronaldo karlamegin. En peningarnir 
eru ekki í kvennaboltanum í sama 
mæli. Hins vegar megi vel búast við 
því að breytingar séu að verða á þessu. 

„Það stefnir allt í það. Það hafa orðið 
breytingar á síðustu tíu árum. Sænska 
deildin er öflug, sömuleiðis sú þýska. 
Í Bandaríkjunum er metnaður til að 
halda úti öflugri deild. Tækifærunum 
er að fjölga fyrir stelpur. Ég tek sem 
dæmi að 18 ára stúlka var keypt til fé-
lags í Frakklandi er að fá 60 milljónir í 
árslaun. Stelpur sem eru að byrja núna 
fá allt önnur tækifæri en þær sem núna 
eru að leika með erlendum liðum. En 
þær þurfa lika að leggja harðar að sér. 
Ég held að íslenskar stelpur og íslenskir 
strákar eigi góða möguleika á að ná 
árangri í þessari grein.“

„Mikilvægt að  
nýta allan grunninn“
Daði segir að litið sé til Danmerkur 
og Hollands við uppbyggingu ung-
mennastarfsins. En einnig til félaga hér 
innanlands. Til að mynda hafi hann 
kynnt sér hvernig staðið sé að málum í 
fimleikunum hjá Gerplu auk þess sem 
hann sé  nú að fara að kynna sér körfu-
boltastarf hjá Stjörnunni í Garðabæ. 
„Við erum opin fyrir því hvað aðrir eru 
að gera og reynum að læra af því sem 
aðrir gera vel.“

Það sé jafnframt mikilvægt að nýta 
allan grunninn. „Það fá allir að spila, 
sama hvað þú heitir og sama hvað þú 
getur, allir fá að spila upp alla yngri 
flokkana. Þar af leiðandi nýtum við 
allan okkar grunn af fótboltamönnum, 
en víða erlendis er farið að velja leik-
menn út í atvinnumennsku við tíu tólf 
ára aldur. En síðan hafa komið fram 
rannsóknir sem sýna að velmegun 
í samfélögum skiptir máli. Þannig 
ættu Norðmenn eiginlega að standa 
sig best. Við skorum sömuleiðis mjög 
hátt. Við eigum að ná árangri og eiga 
góða möguleika,“ segir Daði. En þá 
kviknar vitaskuld spurningin um Bras-
ilíuenn. „Þetta er þjóðsaga. Strákarnir 
þar sem okkur er sagt að séu tíndir 
upp af ströndinni og settir í lið. Þetta 
er ekki svona. Þeir eru teknir í rosa-
lega síu mjög snemma og fara eigin-
lega í verksmiðju. Þeir eru þjálfaðir 
í atvinnumannaumhverfi frá því að 
þeir eru smástrákar. Þetta byggir allt 
á þjálfun og grunni.“

Frjór jarðvegur í starfinu
Daði bætir því við að grasrótin skipti 
máli. Ætla megi að á bak við hvern 
leikmann sem fari í atvinnumennsku 
séu 100 aðrir iðkendur.

„Afrekshlutinn skiptir okkur miklu 
máli. Ég held að þetta hangi saman. 
Við erum með öflugt afreksstarf, en 
það sprettur úr frjóum jarðvegi sem 
er öflugt félagsstarf. Á bak við alla iðk-
endur er mikið sjálfboðastarf. Fólk er 
að dæma leikina, það eru foreldrarnir 
sem sinna þessu af mikilli elju. Þarna 
er fjöldi manns sem og þjálfararnir. 
Svo get ég ekki sleppt því að nefna 
stjórnarfólkið sem gefur mikið af sér. 
Ég held að þetta útskýri að miklu leyti 
af hverju okkur gengur vel. Samfélagið 
styður við okkur. Erum að búa til mjög 
frjóan jarðveg og um leið félagslegan 
vettvang. Fólk finnur að það tilheyrir 
öflugu samfélagi. Við sjáum þetta til 
dæmis á heimaleikjum. Til að mynda er 

áberandi góð aðsókn á leiki í kvenna-
flokki. Aðsóknin hefur verið að slá flest 
met undanfarin ár.“

Afreksstarfið sé hins vegar afleiðing 
af uppeldis- og félagsstarfinu. „Þarna 
leggjast allir mjög á eitt, og nokkrir ná 
á toppinn, en það þýðir ekki að allir 
hinir verði eftir. Það er nóg að gera fyrir 
alla,“ segir Daði. Árangurinn sé enginn 
tilviljun. „Menn hafa lagt mikið á sig 
og byggt gríðarlega vel undir þetta.“

Daði spáir því að árangurinn geti 
orðið mjög góður í framtíðinni. Hann 
bendir á að bæði Blikarnir og FH hafi 
sigrað andstæðinga í Evrópukeppni, 
lið sem búi yfir tíu sinnum meira fjár-
magni en lið hér búa við. „Það stefnir 
allt í að þetta verði mjög áhugavert 
næstu tíu tuttugu árin.“

Tvöfalt stærri  
en næsta félag
Um 1300 manns æfa með Blikunum, 
en að jafnaði eru mun færri við iðkun 
hjá öðrum félögum. „Við erum orðin 
þrefalt stærri heldur en flestir, og við 
erum bara búin að sprengja þetta utan 
af okkur,“ segir Daði og nefnir sem 
dæmi vöxtinn að nú séu Blikarnir 
farnir að kaupa tíma í íþróttamann-
virkjunum af Kópavogsbæ. Yfirleitt 
sé tímum úthlutað, en starfsemin hafi 
vaxið hratt. „Sem er gott að því leyti að 
áhuginn á starfinu er mikill. Við erum 
eiginlega á nýjum slóðum í íslenskri 
knattspyrnu og reynum að laga okkur 
að því.“

Önnum kafnir krakkar
Einu sinni var það svo að krakkar, 
einkum strákar raunar, voru í fót-
bolta á sumrin, en handbolta eða 
öðrum íþróttum á veturna. Hefur 
knattspyrnan tekið yfir?

„Þetta er orðið tólf mánaða sport. 
Flestir krakkarnir eru í einhverju öðru 
líka. Krakkar í dag hafa mjög mikið að 
gera. Það þarf hreinlega að hvíla þau, 
því álagið er stundum orðið það mikið. 
En á móti kemur að þau hafa miklu 
meiri tækifæri til að stunda það sem 
þau hafa áhuga á. Ég tek bara dæmi af 
sjálfum mér. Þegar ég var tólf ára, þá 
var æfing einu sinni í viku yfir vetur-
inn. Það var bara skipt í lið og spilað 
og ef það var leikur á sama tíma, þá féll 
æfingin niður. Árangurinn var líka eftir 
því. Krakki sem  nú er á þessum aldri 
fær að æfa 3-4 sinnum í viku á upphit-
uðum gervigrasvelli með öflugum og 
menntuðum þjálfurum. Þetta er orðið 
allt annað.“
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Eldað 600 rétti á skjánum
Einn þeirra matreiðslubóka-

höfunda sem trónað hefur á 
toppnum á Íslandi síðustu ár 

er Kópavogsbúinn Jóhannes Felixsson. 
Við þekkjum hann betur sem Jóa Fel. 
Hann hefur skrifað all nokkrar bækur 
– kökubókin hans seldist í u.þ.b. 60.000 
eintökum. Jói Fel rekur líka keðju bak-
arís og veisluþjónustu, svo ekki sé nú 
talað um eina vinsælustu matreiðslu-
þætti í íslensku sjónvarpi, sem hann á 
heiður af. Nýjasta bókin hans, Grillað 
með Jóa Fel, kom út í vor. Hreint frábær 
grillbók!

Jói Fel er þekktur sem vöðvabúnt, 
kaupsýslumaður og matgæðingur. Allt 
sem hann snertir virðist verða að gulli. 
En hver er þessi maður? Matarblaða-
maður Kópavogs ákvað að kafa dýpra 
og fékk Jóa Fel í viðtal. Hann er fæddur 
og uppalin í Safamýrinni í Reykjavík en 
býr nú í Kópavogi. Hann er giftur Unni 
Helgu Gunnarsdóttur og á tvö börn, 

Rebekku Rún og Jóa Fel yngri, auk 
tveggja fóstursona, þeirra Ágústar og 
Tómasar. Þannig að fjölskyldan er stór. 

Þrjátíu ár í faginu
Jói Fel er afar viðfelldin í viðkynn-
ingu, hæglátur og brosmildur. Þrátt 
fyrir mikið amstur tók hann sér tíma til 
að svara nokkrum spurningum blaða-
manns. Beinast lá við að spyrja út í hvar 
allt þetta Jóa Fel ævintýri byrjaði? „Ég 
lærði í Nýja Kökuhúsinu og byrjaði þar 
16 ára gamall og er því búinn að vera 
í faginu í 30 ár“ svarar Jói. „Einnig tók 
ég konditori skólann í Danmörku og 
var svo í Sviss hjá Notter sem er einn 
færasti skreytinga maður í heimi.“

Jói Fel er án efa eitt þekktasta vöru-
merki íslenskrar matargerðarlistar, en 
hvað skyldu bækurnar og sjónvarps-
þáttaraðirnar vera orðnar margar? „Ég 
er búinn að gefa út sex bækur. Fjórar 
Hagkaupsbækur og svo hef ég gefið 

út tvær bækur sjálfur. Ég er búinn að 
vera í sjónvarpinu stanslaust  í 10 ár og 
í allt eru þetta 15 seríur og næstum tvö 
hundruð þættir, held að ég hafi eldað 
allt sem hægt er að elda enda eru þetta 
um 600 uppskriftir.“

Trúr upprunanum
Aðalstarfið er þó hvorki að vera mat-
reiðslubókahöfundur né sjónvarps-
kokkur. Jói Fel er bakari í grunninn, 
en kannski fyrst og fremst farsæll 
kaupsýslumaður. En hvaðan sprettur 
allt þetta veldi, þessi ástríða og mikli 
mataráhugi? „Bakaríið er orðið 16 
ára gamalt og erum við með 5 búðir 
starfandi á höfuðborgarsvæðinu. Það 
vinna u.þ.b. 70 manns hjá okkur í dag 
og fer þeim sífellt fjölgandi, sem betur 
fer. Áhuginn á mat vaknaði mjög fljót-
lega eftir fermingu og langaði mig þá 
að verða kokkur. Ég ákvað að fara í 
starfskynningu í bakaríi þegar ég var 

að ljúka grunnskóla og þá var ekki aftur 
snúið.“

En þá liggur beint við að spyrja, 
hvers vegna fór bakarinn út fyrir veröld 
brauðsins? „Áhuginn kom mjög fljótt 
og áður en langt um leið var ljóst að 
bakstur var ekki nóg fyrir mig og ég 
eldaði mikið sjálfur. Bakstur og matur 
eru mín áhugamál og tengjast þau mjög 
mikið. Eitt leiddi af öðru og áður en ég 
vissi var ég byrjaður að elda í sjónvarpi. 
En af því að ég var ekki lærður kokkur 
voru uppskriftirnar frekar einfaldar. 
Mest bara góður heimilismatur og held 
ég að það hafi virkað á áhorfendur. 
Kannski hjálpaði það mér að vera ekki 
lærður, enda ábyggilega ekki eins góður 
og lærður kokkur en kannski tókst mér 
á móti að tengjast áhorfendum betur?“

Það var kominn  
tími á grillbók
Jói Fel á að baki farsælan feril í sjón-
varpi, en ekki síður sem höfundur 
matreiðslubóka. En hvers vegna ákvað 
hann að gefa út grillbók í ár? „Grill 
matur er í uppáhaldi hjá mér eins og 
mjög mörgum. Ég var kominn með 
mjög margar uppskriftir enda alltaf að 
skrifa eitthvað og ákvað að setja þær 
í eina góða bók. Áður en ég vissi var 
kominn næstum 400 bls. bók, þó svo 
að nokkrar fengu að sitja eftir.“

Matarblaðamaður getur ekki annað 
en fundið til samkenndar, enda var 
hann líkt og Jói Fel með höfuðið 
fullt af hugmydnum og heilu minn-
isblokka staflana fulla af uppskriftum. 
Þess vegna gaf blaðamaður út Íslensku 
hamborgarabókina í vor. Þótt sú bók sé 
ekki endilega sumar- eða grillbók, enda 
pönnusteiktir hamborgarar allt eins 
góðir, opnaði þessi reynsla nýja sýn á 
grillmenningu landans. En hvað finnst 
Jóa Fel  um grillmenningu Íslendinga? 
„Íslendingar eru mikil grillþjóð og setja 
næstum allt á grillið. Flest allir eru með 
gasgrill, enda erfitt að grilla á kolagrilli 
á Íslandi þar sem það er alltaf svolítill 
vindur hjá okkur. Menningin verður 
betri með árunum, stærri, feitari og 
betri steikur eru málið. Heimalagaður 
kryddlögur og góðar sósur, minningin 
mín eru bara lambalærisneiðar og 
kótilettur.“

Ísland stendur framarlega 
En hvað um matarmenningu Ís-
lendinga að öðru leyti? „Íslenskir mat-
reiðslumenn í dag eru þeir fremstu í 
heiminum og eru því mörg veitingahús 
á Íslandi mjög góð. Þó svo að við fáum 
ekki allt það hráefni sem við viljum 
eru flestir farnir að elda góðan og 
alþjóðlegan mat, enda margar góðar 
matreiðslubækur sem hafa komið út 
undanfarin ár.“

En á Jói Fel sér einhver átrúnaðargoð 
eða fyrirmyndir í matargerð? „Fyrst 
kemur að sjálfsögðu upp í hugan 
hún mamma, sem eldaði ofan í mig 
í næstum 20 ár og gerði mig að þeim 
manni sem ég er í dag. Gamli meist-
arinn minn Birgir Páll í kökuhúsinu 
er þarna líka á blaði og svo Jón Péturs-
son sem er harðasti varnarmaður sem 
við íslendingar höfum átt í fótbolta. 
Af þeim lærði ég að vera mjúkur og 
harður í einum manni.“

Með þessum orðum er rétt að 
kveðja Jóa Fel, því hvað lýsir þessum 
snillingi betur en einmitt það að hann 
sé mjúkur og harður í senn? Hið harða 
vöðvabúnt, séði kaupsýslumaðurinn, 
vinnuþjarkurinn, en um leið svo þægi-
legur, einlægur og fölskalaus að þjóðin 
gat ekki annað en fallið í stafi þegar 
hann fór að birtast á skjánum. Blaða-
maður getur ekki stillt sig um það 
að spyrja, svona rétt í lokin, hvernig 
finnst stráknum úr Safamýrinni að 
vera orðinn Kópavogsbúi? „Ég er bú-
inn að vera hérna í 15 ár og tek undir 
með Gunnari Birgissyni, það er gott 
að búa í Kópavogi.“ 

Góðar uppskriftir ganga kynslóð fram af kynslóð. 

Minningin um uppáhaldskökuna sem amma bakaði 
fylgir okkur alla tíð. Bragðið, lyktin úr ofninum ...

Kökurnar verða ljómandi með Ljóma. 

Ljóma smjörlíki er eingöngu 
framleitt úr jurtaolíum og án 
transfitu.

Ljóminn á skilið 
það lof sem hann fær

Taktu þátt í Ljómaleiknum á Facebook – Facebook.com/ljomasmjorliki 
Glæsileg Kenwood hrærivél í verðlaun.
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Ert þú að kljást við... 
...offitu?    

...verki?    

...háan blóðþrýsting?

...orkuleysi?

...depurð eða kvíða?

Lausnina finnur þú í Heilsuborg

Heilsulausnir 

Stoðkerfislausnir 

Hjartalausnir 

Orkulausnir 

Hugarlausnir 

Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  • 108 Reykjavík  • Sími 560 1010  •  www.heilsuborg.is

Ert þú óviss með næstu skref?
Pantaðu tíma í Heilsumat og hjúkrunarfræðingur fer yfir 
stöðuna á þinni heilsu og aðstoðar með næstu skref.

Kynningarfundur 
miðvikudaginn 16. október kl. 17:30 
– Allir velkomnir

1122.  nóvember 2013

svavar@islenskurmatur.is

Aðventulax með heslihnetuflögum (fyrir fjóra)
HrÁeFNi:

800 – 1000 g. laxaflak  
(mega alveg vera tvö minni flök)

Góð olía

Sítrónupipar

Sjávarsalt

100 g. heslihnetuflögur

Aðventulax
Íslensk jól eru fyrst og fremst kjöt-

hátíð. Þessa uppljómuðu skamm-
degisdaga hámum við í okkur 

reykt kjöt í formi hamborgarhryggja 
og hangikjöts. Oftar en ekki berum við 
svo fram þungar sósur og sykurbrún-
aðar kartöflur ... og svo er ís á eftir og 
smákökur með kaffinu.

Auðvitað er ekkert að því að lyfta 
sér dálítið upp um jólin, borða vel 
og njóta lífsins. Margir fá hins vegar 
svo mikið samviskubit að þeir nánast 
svelta sig frá því í janúar og fram á vor 
eða falla fyrir alls kyns gylliboðum og 
töfrakúrum.

Góður matur er hins vegar eitthvað 
sem hægt er að njóta árið um kring, sé 
það gert af hófsemd og jafnvægi. Víða 
um lönd borðar fólk fisk um jólin og 
enn eimir eftir af kaþólskri jólaföstu 
hér á landi. Skýrasta dæmið er líklega 

skötuátið á Þorláksmessu. Einhvern 
tíma var sagt að fleira væri matur en 
feitt kjöt. Sem er alveg rétt. Það er líka 
fleira jólaföstufiskur en kæst skata. 

Við Íslendingar búum svo vel að 
hafa aðgengi að besta og ferskasta 
fiski í heimi. Ja, nú tekur maðurinn 
stórt upp í sig, kann einhver að hugsa. 
En það er hæglega hægt að standa 
við þessa fullyrðingu. Landið okkar 
er eyja sem umlukin er einhverjum 
bestu fiskimiðum í heimi. Það eru fáir 
staðir í heiminum þar sem úrvalið af 
fersku sjávarfangi úr næsta nágrenni 
er meira. Þá er ótalin fiskur úr vötnum 
og ám og sá fiskur sem er alinn. Hér 
er uppskrift að aðventulaxi með hesli-
hnetum, hollum, fljótlegum og góðum 
rétti sem er tilvalið að gera eftir langan 
dag í jólakökubakstri og nýta sér það 
að maður er með heitan ofn. 

aðFerð:
•  Skolið laxinn undir köldu vatni. Ekki roð-

fletta. Snyrtið flakið og gætið þess vandlega 
að engin bein séu í flakinu. 

•  Leggið flakið á stykki eða eldhúsbréf og 
látið renna af því.

•  Smyrjið eldfast mót eða ofnskúffu.
•  Setjið flakið í mótið eða skúffuna með roðið 

niður. Smyrjið með olíu og kryddið vand-

lega með sítrónupipar. Látið liggja í eina til 
tvær klukkustundir. 

•  Dreifið heslihnetuflögunum jafn og fallega 
yfir fiskinn. Þær ættu að haldast á sínu stað 
vegna olíunnar, en ef ekki, bætið þá við 
dálítilli olíu ef þarf. Stráið sjávarsalti yfir.

•  Setjið fiskinn inn í 180 – 200 gráðu heitan 
ofninn. Bakið í 3 – 8 mínútur eftir þykkt 
flaksins. Við viljum að fiskurinn sé enn 
hrár í miðjunni þegar við tökum hann út. 
Mikilvægt er að fylgjast vel með á meðan. 
Við viljum að heslihnetuflögurnar ristist 
en brenni ekki. Það getur þurft að færa 
laxinn upp eða niður í ofninum eða hækka 
eða lækka hitann til að ná honum einmitt 
passlega bökuðum á sama augnabliki og 
heslihneturnar eru ristaðar. 

•  Berið fram með grænmeti og léttri sósu. 
Verði ykkur að góðu.

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.
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Svanfríður Jónasdóttir bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar:

Horfinn göngustígur uppí klettum
En þegar ég var stelpa á Borg-

arholtsbrautinni á sjötta og sjö-
unda áratug síðustu aldar fórum 

við vinkonurnar oft uppí kletta. Þá var 
ekki búið að sprengja Borgarholts-
brautina niður í holtið og þar var afar 
náttúrulegur göngustígur, hlykkjóttur 
með steinnibbum, sem tengdi vestur-
bæinn við ýmsa mikilvæga staði og 
atburði barnæskunnar.

Þegar ég flutti í Kópavoginn, árið 
1956 var þar fjöldi ungra foreldra, oft 
með stóra barnahópa, að berjast í að 
koma sér upp þaki yfir höfuðið. Sumir 
bjuggu í skúrum á meðan nýbyggingin 
var gerð fokheld. Og svo voru þeir sem 
áttu heima í gömlum sumarbústöðum 
eða skúrræflum um lengri tíma. Inn-
anum voru svo hálfbyggð hús og hús-
grunnar. Ég áttaði mig á því einhvern 
tímann þegar sýndar voru fréttamyndir 
af stríðshrjáðri borg og við blöstu hálf-
hrunin hús að þetta var mjög líkt því 
umhverfi sem ég ólst upp við í Kópa-
vogi, nema í Kópavogi voru húsin hálf-
byggð en ekki hálfhrunin, sprengigígar 
rímuðu við opna húsgrunna og spíta-
brakið var svipað. 

Systkinahópar á þessum tíma voru 
gjarnan stórir, oft 4 – 6 börn, og vandi 
fyrir foreldra að hafa yfirsýn yfir það 
hvað börnin voru að fást við. Þetta 
var ævintýraveröld fyrir okkur sem 
vorum að alast upp við þessar að-
stæður, engir leikvellir og lítið eftirlit, 
en þeim mun fjölbreytilegara umhverfi, 
frelsi og sannarlega hættur á hverju 
leiti. En þó það væri gaman að hanga 
í stillönsum og iðka jafnvægisæfingar 

uppá veggjum hálfbyggðra húsa, jafn-
aðist ekkert á við það að hlaupa og 
stökkva á milli steina uppí klettum. 

Við litu ekki svo á að það væri 
sérstök hætta í því fólgin að príla í 
stillönsum eða stökkva í klettum. Hitt 
vakti meiri hroll að alltaf gengu sögur 
um karla sem væru á kreiki í klettunum 
og best væri að mæta ekki. Sama mátti 
segja um ýmis meint glæpasamtök, en 
einkum var það þó þegar kirkjan var 
í byggingu  að þær sögur fengu vængi 
að þar hefðu bækistöð ægileg félög Það 
var líka hluti af þeirri dulúð og háska 
sem fólst í því að vera uppí klettum 
eða eiga leið þar um í vetrarmyrkrinu. 

Stígurinn var mjög mikilvæg sam-
gönguæð. Eftir honum lá leið okkar 
uppí kletta og yfir holtið. Líklega hlúði 
takmörkuð lýsing að þeim hryllings-
sögum sem voru hluti af barnakúltúr 
þessa tíma. Ég man eftir ferðalögum 
okkar systra eftir göngustígnum síðdegis 
á leið í eða úr dansskóla í félagsheim-
ilinu. Það voru sannarlega háskaferðir.  

Þegar ég byrjaði í Gaggó Kóp. 
gengum við þennan stíg daglega uppá 
háls þar sem sjoppan var og áfram upp 
í skóla. Einnig þegar leið okkar lá í fé-
lagsheimilið á ,,dansæfingar“ eins og 
skólaböllin hétu í þá daga, eða til að 
sjá Syngjandi töfratréið einu sinni enn 
í Kópavogsbíó.   Skólinn var tvísetinn 
og við því stundum á heimleið seint 
á daginn. Þá gat verið ógnvekjandi 
að paufast eftir stígnum með vondan 
grun í farteskinu. En þá gat það líka 
gerst þegar komið var á háhæðina og 
vesturhimininn blasti við svo yfir-
þyrmandi fagur að maður nánast stóð 
á öndinni, að hamingjan seitlaði um 
mann og öruggt að ekkert illt gat hent 
í svo fallegum heimi.

Ég veit ekki hvort það er réttnefni 
að kalla þennan horfna göngustíg eft-
irlætisstað. Hann var hinsvegar mikil-
vægur fyrir okkur börnin sem gengum 
allra okkar ferða og áttum sífellt leið 
uppí kletta, í félagsheimilið, sjoppuna 
á Hálsinum eða í skóla. Hann var hluti 
af Kópavogi bernsku minnar.
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staðurinn Minn

EinkaMál Evu lindar

Ég var að byrja í ræktinni. Ég 
reyndar á ótrúlega erfitt með 
orðið „ræktin“ þannig að ég 

segi yfirleitt bara leikfimi. Andri vinur 
minn vildi reyndar tala um að trimma 
sem mér finnst ótrúlega retró og hresst. 
Allavega. Ólöf og Inga Lára keyptu sér 
árskort í september og eru búnar að 
vera alveg æstar í að fá mig með svo 
ég ákvað að tékka á þessu núna. Átti 
samt einu sinni mánaðarkort í ræktina 
heima þegar ég var svona 18 ára og fór 
tvisvar í en það er hægt að breytast.

Ólöf er náttúrulega klikkuð þegar 
kemur að svona dóti, hún er búin að 
fara á hverjum degi síðan hún keypti 
kortið. Ég held hún hafi ekki farið í 
sturtu heima hjá sér síðan í sumar. 
Það var hún sem stakk uppá því að við 
færum í spinning um daginn. Ég sló til.

Það var vond hugmynd. Tónlistin er 
svo eins og úr annarri vídd. Mig langar 
í alvöru að vita hvar kennararnir finna 
þessi lög, og sérstaklega þessar útsetn-
ingar. Þetta er uppskrap vondra popp-
laga í algjörlega hræðilegum útsetn-
ingum eins og þeim sé ætlað að halda 

uppi stuðinu á einhverjum skelfilegum 
næturklúbbi. Og svo er hún svo brjál-
æðislega hátt stillt að kennarinn þarf að 
öskra allt sem hann segir en það heyrist 
samt eiginlega ekki því míkrofónninn 
er eiginlega alveg uppí honum og hann 
er líka móður og másandi. Svo lætur 
hann sér ekki nægja að öskra fyrirmæli 
heldur er alltaf að öskra einhver svona 
meint pepp öskur.

Sem er ekkert við hliðina á því hvað 
þetta er djöfulleg íþrótt. Ekki misskilja 
mig samt, mér finnst mjög gaman 
að hjóla en í spinning er ekkert sem 
minnir á hjólreiðar annað en fótstigin. 
Og svo skil ég ekki til hvers er ætlast 
af manni. Kennarinn segir manni að 
hjóla af stað í léttum gír en öskrar svo 
á mann að þyngja gegnum allt lagið. 
Ég gerði það mjög samviskusamlega en 
þegar abbalagið var hálfnað gat ég ekki 
stigið hjólið áfram, þó ég væri stand-
andi á því. Ég reyndi þetta aftur í næsta 
lagi og lenti aftur í því sama. Sem að 
segir mér að spinningsalurinn er fullur 
af fólki sem er að ljúga. Eða kannski 
ekki ljúga en það er kennari þarna 

sem er á fullu að setja fyrir óvinnandi 
verkefni og fullur salur af fólki sem 
segir ekki neitt heldur bara óhlýðnast 
fyrirmælunum. Ég veit ekki með ykkur 
en ég get þetta ekki.

Ólöf hins vegar er þannig gerð 
að hún getur ekki gert ekki eins og 
henni er sagt. En hún líka gubbaði. 
Á bakið á frægum poppara. Í miðri 
eurovisionsyrpu. 

fotspor.is



opnar hér innan skamms

TILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²  

kr. 2.500.000,- án fylgihluta.

kr. 2.800.000,- með fylgihlutum 

og byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

Tvö svefnherbergi 5,1 m2 og 7,7 m2 og 3 m2 baðherbergi,18 m2 alrými og 11 m2 yfirbyggð verönd.

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -ÚTSALA
Á GARÐHÚSUM

VH
/1
3-
05

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

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Verð nú kr. 289.900 - áður kr. 339.900
TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

Verð nú kr. 259.900 - áður kr. 329.900

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

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²
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Gro Harlem Brundtland: 

Jafnréttið verðmætara en olían
Jafnrétti kynjanna skilar meiru til þjóðarbúsins í Noregi  
heldur en allur olíuiðnaðurinn samanlagt.

„Rannsóknir sýna að framlag 
kvenna hér er mikið. Raunar svo 
mikið að þátttaka kvenna í at-

vinnu- og efnahagslífinu, bara þátttakan 
sem er umfram meðaltal annars staðar, 
hefur meiri áhrif á þjóðarframleiðsl-
una í Noregi, en sem nemur gervöllum 
olíuiðnaðinum,“ segir Gro Harlem 
Brundtland, fyrrverandi forsætisráð-
herra Noregs.

Ég ræddi við hana í hléi á alþjóðlegri 
ráðstefnu, Women, Power and Politics, 
sem haldin var í Osló um síðustu helgi, 
í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá því 
að norskar konur fengu kosningarétt. 
Brundtland flutti ræðu á ráðstefnunni 
sem hlaut afar góðar viðtökur og mikið 
lófaklapp.

Brundtland segir að jafnrétt kynjanna 
snerist ekki aðeins um mannréttindi, 
heldur sýndi þetta dæmi, og raunar 

mörg önnur, að jafnrétti væri ekki síður 
mikilvægt efnahagsmál. Hún nefndi 
einnig önnur ríki. Ef atvinnuþátttaka 
bandarískra kvenna yrði á við atvinnu-
þátttöku karla, þá myndi þjóðarfram-
leiðsla Bandaríkjanna aukast um 5 pró-
sent. Sambærilegt hlutfall í Japan yrði 
9 prósent, og 12 prósent í Sameinuðu 
Arabísku furstadæmunum.

Brundtland segir að breytingar verði 
ekki yfir nótt. Hún rifjar upp stöðu 
mála um miðja tuttugustu öld. Þá hafi 
blasað við norskum stúlkum að verða 
húsmæður. „Þær fengu meira að segja 
færri tíma í stærðfræði en strákar, en á 
móti lærðu þær að elda mat. Að verða 
heimavinnandi húsmóðir var það sem 
ætlast var til af stúlkum.“

Þetta hafi nú breyst, en það hafi 
ekki gerst baráttulaust. Hún hafi nú 
áhyggjur af bakslagi í jafnréttisbarátt-
unni. „Stelpur og strákar halda kannski 
að þau geti gleymt jafnrétti kynjanna. 
Það sé búið að ná því og ekki þurfi 

að hugsa meira um það. En þetta er 
hættulegt hugarfar,“ segir Gro Harlem 
Brundtland. „Við þurfum stöðugt að 
halda vöku okkar og vinna að jafnrétti,“ 

segir hún og bætir við, að þótt margir 
áfangar hafi náðst í Noregi, sé jafnrétti 
kynjanna ekki náð. Hún bendir einnig 
á að kynbundinn launamunur ríki enn 
og að vísbendingar séu um að hann fari 
vaxandi.

Gro Harlem Brundtland nefnir að 
margt hafi verið gert til að bæta stöðu 
kynjanna. Það hafi þurft markmið, lög-
gjöf og pólitískan vilja til að fylgja þessu 
eftir. Jafnréttið komi ekki af sjálfu sér.

Hún bendir meðal annars á lög um 
kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja og 
rúmt fæðingarorlof. „Atvinnuþátttaka 

norskra kvenna er með því mesta sem 
þekkist og á sama tíma er fæðingartíðni 
í Noregi einnig ein sú hæsta í Evrópu. 
Það á ekki að setja konur í þá stöðu að 
þurfa að velja hvort þær vilji starfsframa 
eða eignast börn. Þetta er sameiginlegt 
verkefni karla og kvenna. Við höfum 
efni á því. Ekki vegna olíunnar, heldur 
vegna þess að slík stefna eykur atvinnu-
þátttökuna og bætir samfélagið. Nú fara 
90 prósent norskra karla í fæðingarorlof. 
Þetta hefur í för með sér að stjórnendur 
fyrirtækja líta sömu augum á karla og 
konur þegar kemur að barneignum.“

Gro Harlem Brundtland varð fyrsta 
konan til að gegna embætti forsætis-
ráðherra í Noregi. Hún myndaði sína 
fyrstu ríkisstjórn árið 1981, en hún 
var formaður Verkamannaflokksins. 
Þetta vakti heimsathygli. Það vakti 
ekki síður athygli þegar hún mynd-
aði sína aðra ríkisstjórn, þar sem átta 
af átján ráðherrum voru konur, en 
slíkt var fordæmalaust þá, um miðjan 
níunda áratuginn. Brundtland varð 
forsætisráðherra þrisvar, en hún lét 
af embætti árið 1996. Þá hætti hún 
formlegum afskiptum af stjórnmálum 
í Noregi og varð sérstakur sendi-
maður hjá Sameinuðu þjóðunum. 
Hún hefur  jafnframt setið í „öldunga-
ráði“ heimsins ásamt mönnum á borð 
við Jimmy Carter fyrrverandi Banda-
ríkjaforseta og Nelson Mandela, fyrr-
verandi forseta Suður-Afríku.

Ráðstefnan Women, Power and 
Politics var haldin í tilefni af því að 
100 ár eru liðin frá því að norskar 
konur hlutu kosningarétt. Til 
stendur að fylgja ráðstefnunni eftir 
með málþingi í Norræna húsinu hér 
á landi nú um helgina. 

Á ráðstefnunni í Osló voru 
haldin fjölmörg erindi og mjög 
fróðlegar umræður  urðu um ýmis 
efni og úr mörgum heimshlutum, 
jafnt Noregi sem Nepal. Fjallað 
hefur verið um marga fleti jafn-
réttisbaráttunnar, bæði stjórnmála-
þátttöku, kynbundið ofbeldi, áhrif 
fjármálakreppunnar, kynjakvóta og 
margt fleira.

Meðal þátttakenda í ráðstefnunni 
voru Shirin Ebadi, handhafi frið-
arverðlauna Nóbels, Helen Clark, 
fyrrverandi forsætisráðherra Nýja-
Sjálands og margar fleiri.

Shirin ebadi er handhafi friðarverðlauna nóbels. Hún er frá Íran en er land-
flótta. Hún fjallaði meðal annars um karlaveldið í Íran, þar sem femínistar 
hafa verið dæmdir í margra ára fangelsi fyrir að krefjast sjálfsagðra réttinda. 
Hún lýsti því hvernig íslam er notað til að réttlæta völd karla yfir konum. Þeir 
túlki Kóraninn sér í hag. en konur geti líka virkjað andstöðu sína í gegnum 
trúarbrögðin. Hún hvetur konur úr sínum heimshluta til að kynna sér íslam 
vandlega og nýta sér sína túlkun.

radhika balakrishnan er doktor í hagfræði og starfar í bandaríkjunum. Hún 
fjallaði um áhrif fjármálakreppunnar á ráðstefnunni. Hún lítur á hlutina í víðu 
samhengi. Hún segir að efnahagsstefna ríkja verði að grundvallast á mann-
réttindum. Áherslan þurfi að vera á að breyta kerfinu sem veldur kreppunni 
og misskiptingu. niðurskurðarstefnan sem nú tíðkast í mörgum evrópuríkjum 
sem viðbragð við kreppunni sé mistök. með niðurskurði í opinberri þjónustu 
sé dregið úr réttindum og vegið að almenningi. bæði körlum og konum.



að Bitruhálsi 2
(áður Ostabúðin Bitruhálsi)

Ný sælkerabúð
Ný og glæsileg sælkerabúð hefur verið opnuð að 

Bitruhálsi 2 sem áður hýsti Ostabúðina Bitruhálsi. 

Á boðstólum verður fjölbreytt sælkeravara þar sem 

allir ættu að finna eitthvað fyrir sig. 

Opnunartími: 11:00-18:00 virka daga, 
10:00-15:00 á laugardögum. 

Fylgist með tilboðum og fleiru á:
www.facebook.com/saelkerabudin

Bitruhálsi 2 - 110 Reykjavík - Sími 578 2255

Dómhildur 

er á staðnum 

og gefur góð 

ráð varðandi 

veislumat og 

annað góðgæti.

Ostabollakökur

Ostur  -  Steikur  -  Álegg  -  Jólagjafir 

Gjafavara  -  Ostabakkar  -  Ostakörfur

Nespresso  -  Hráskinka -  Kryddbar

Ostakökur  -  Ostabollakökur  -  Pate

T-bone steikur  -  Meðlæti  -  Olíur  

Sjávarréttir  -  Pasta  -  Sultur  -  Kex

Reyktur lax  -  Grafinn lax  -  Corrizo 

Jólakörfur  -  Súkkulaði  -  Villibráð  

Fyrirtækjagjafir  -  Parma  -  Te 




