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Fleiri leita aðstoðar fyrir jólin
Fólki sem leitar aðstoðar hjá Mæðra-

styrksnefnd Kópavogs nú fyrir jólin 
hefur fjölgað frá því í fyrra. „Það 

voru um 400 sem fengu aðstoð hjá okkur 

fyrir síðustu jól, en mér sýnist að þeir 
hafi verið heldur fleiri nú,“ segir Anna 
Kristinsdóttir, formaður Mæðrastyrks-
nefndar Kópavogs. 

Nefndin starfar árið um kring, fyrir utan 
tveggja mánaða hlé yfir sumartímann. Á 
síðasta starfsári fengu yfir 1100 manns 
aðstoð hjá nefndinni.  Sjá bls.2

börnin á leikskólanum baugakór hlakka til jólanna og hafa verið dugleg við undirbúning, líkt og jafnaldrar þeirra á öðrum leik-
skólum bæjarins.  Sjá myndir á bls. 2, 4, 6, og 12.
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Óbreytt gjöld
Bæjarstjórn Kópavogs hefur 

samþykkt að gjaldskrár í 
skólum hækki ekki um ára-

mót, eins og lagt var til í fjárhagsá-
ætlun sem meirihlutinn lagði fram í 
haust. Það þýðir að leikskóla- og mat-
argjald verður óbreytt í leikskólum og 
matargjald verður óbreytt í grunn-
skólum. Verðskrá dægradvalar verður 

sömuleiðis óbreytt. Bæjarstjórn sam-
þykkti jafnframt að hækka ekki mat 
fyrir eldri borgara, heimilishjálp eða 
heimkeyrslu á mat til þeirra. Fram 
kemur á vef bæjarins að markmiðið 
sé að draga úr verðbólgu og liðka fyrir 
kjarasamningum. Bæjarstjórn hvetur 
jafnframt önnur sveitarfélög og opin-
bera aðila til að gera slíkt hið sama. 

Hún  býr við hörmuleg 
kjör sem flóttamaður 

þegar hjartagóð kona í 
Bolungarvík hjálpar 

henni til Íslands. Tólf 
árum síðar  hringir 

síminn og henni er sagt 
að barnið sé á lífi. 
Þetta er saga um 

ráðgátu, kærleika og 
mögnuð örlög.

 Þegar Ranka fæðir barn í Júgóslavíu 
er henni sagt að það sé dáið  

ÚTKALL BÓKAÚTGÁFA

- á Íslandi fær hún óvæntar fréttir

Íhugar að snúa aftur
Guðríður Arnardóttir, oddviti 

Samfylkingarinnar, útilokar 
ekki endurkomu í stjórn-

málin síðar, en hún hyggst ekki gefa 
kost á sér í bæjarstjórn í vor. Hún 
ræðir brotthvarf sitt úr stjórnmálum 
og einkalífið í viðtali hér í blaðinu. 
Hún segir að fall meirihlutans, þegar 
upp úr slitnaði í samstarfi Samfylk-
ingar, VG, Næst besta og Kópavogs-
listans, hafi haft mikið um það að 
segja að hún gæfi ekki kost á sér nú. 

„Það grátlegasta við þetta allt saman 
var að fýluframboðið, Listi Kópa-
vogsbúa sem hafði það sem sitt helsta 
markmið að koma gamla meirihluta 
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks frá 
völdum skyldi svo velja það koma 
þeim til valda að nýju. Þau létu kaupa 
sig fyrir vegtyllur langt umfram at-
kvæðamagn. Nú mælist þetta fram-
boð vart í skoðanakönnunum, enda 
grunar mig að kjósendur þessa lista 
hafi talið sig illa svikna.“  Sjá bls.6. 

Skjólstæðingum fjölgar
Yfir fjögur hundruð fjölskyldur 

og einstaklingar hafa leitað 
ásjár hjá Mæðrastyrksnefnd 

Kópavogs nú fyrir jólin. Anna Kristins-
dóttir, formaður nefndarinnar, segir 
við blaðið að heldur fleiri hafi leitað til 
nefndarinnar nú fyrir jólin en í fyrra. 
Það veki athygli sína að fleiri einstak-
lingar séu í hópi þeirra sem leiti eftir 
aðstoð, og líka ungt fólk „jafnvel náms-
menn“. 

Um tólf konur starfa að jafnaði hjá 
Mæðrastyrksnefnd bæjarins, en Kven-
félag Kópavogs og Freyja, félag fram-
sóknarkvenna, standa að nefndinni. 

Anna segir að margir hafi fengið 

aðstoð. Starfsár félagsins sé frá apríl 
til apríl, og á síðasta starfsári hafi 1100 
leitað til nefndarinnar. 

„Starf okkar í nefndinni felst í því að 
aðstoða barnafjölskyldur og einstak-
linga sem þurfa á að halda og eru bú-
settir í bæjarfélaginu,“ segir Anna. 

Bréf fór frá nefndinni í nóvember til 
allra fyrirtækja í bænum. „Mörg þeirra 
brugðist vel við, en alltaf er þörfin brýn 
og erum við þákklátar öllum þeim sem 
geta lagt okkur lið,“ segir Anna og 
bætir við að almenningur geti einnig 
látið nefndinni í té fatnað eða annað, 
sem geti komið sér vel hjá þeim sem 
minnst hafa. 

Met á skjalasafninu
Fjöldi gesta á Skjalasafn Kópa-

vogsbæjar hefur aldrei verið 
fleiri en í ár. Þá hafa heldur 

aldrei fleiri skjöl verið afhent 
Skjalasafni Kópavogs á einu ári. Þetta 

eru meðal annars skjöl stofnana og 
embætta bæjarins en einnig skjöl úr 
einkasöfnum fólks, fyrirtækja og fé-
laga. „Kópavogsbúar mega endilega 
hafa skjalasafnið sitt í huga ef í þeirra 

fórum eru ljósmyndir, bréf, dagbækur 
eða heimilsbókhald sem sagt getur 
sögu daglegs lífs í Kópavogi á liðnum 
árum,“ segir Gunnar Marel Hinriks-
son, skjalavörður. Sjá bls. 10

Rekstur tryggður
Sunnuhlíð hefur glímt við mikinn 
rekstrarvanda, en það hefur ekki 
aftrað íbúum frá því að sinna 
jólaundirbúningnum, eins og 
þessi mynd úr jólabakstrinum 
sýnir. Heilbrigðisráðherra hefur 
verið afdráttarlaus í yfirlýsingum. 
„Ef staðan kallar á úrræði til 
að fólkið á Sunnuhlíð sé öruggt 
á sínu heimili, að svo miklu 
leyti sem það snýr að ríkinu, þá 
munum við að sjálfsögðu tryggja 
það,“ sagði hann í samtali við 
Morgunblaðið í vikunni.

 Völvan spáir í næsta ár
„Ég sé áfram ólgu á Ríkisút-

varpinu og ljóst að þar eru 
ekki öll kurl komin til grafar, 

og Hannes Hólmsteinn Gissurar-
son fær óvænta upphefð á nýjum 
vettvangi. En um stund gleymist 

allt þegar ný stjarna stígur fram á 
sjónarsviðið fyrir Íslands hönd í 
Eurovision,“ segir Völva blaðsins 
meðal annars en hún spáir í þessi og 
önnur stórtíðindi næsta árs. 

Sjá bls.14. 

Á aðventu koma margir skólar og leikskólar í heimsókn í kirkjur Kópavogs. Leikskólinn Álfheiði kemur árlega í 
Hjallakirkju og flytur helgileik fyrir börn og foreldra. elsta deildin leikur og allir viðstaddir taka undir í söng. Hér má 
sjá leikhópinn í desember 2013.

bæjarfulltrúar Vinstri grænna og samfylkingar. Þau mótmæltu gjaldskrár-
hækkunum þegar fjárhagsáætlun meirihlutans var lögð fram, ásamt Hjálmari 
Hjálmarssyni, bæjarfulltrúa Næst besta flokksins.

Skötuveisla Lionsmanna
Lionsklúbbur Kópavogs og Lions-

klúbburinn Muninn halda sína 
árlegu skötuveislu í Lionssalnum 

Lundi, daginn fyrir Þorláksmessu,22. 
desember. 

Boðið verður upp á bæði sterka og 
milda skötu, tindabikkju, stöppu, en auk 

þess annan fisk og ýmiss konar meðlæti, 
þar á meðal tvær tegundir af hnoðmör. 

Allur ágóðir af veislunni rennur í 
styrktarsjóði klúbbanna. Veislan kostar 
3.500 krónur á mann, en tólf ára og 
yngri fá frítt. Veisluþjónustan Coctail 
sér um matseld og framreiðslu og býður 

auk þess upp á sérstakan jólalíkjör og 
heimalagaðan jólasnafs, segir í frétta-
tilkynningu. 

Veislan fer fram Lundi í Auðbrekku 
25-7, og verður matur framreiddur í 
hádeginu frá hálftólf til tvö og svo um 
kvöldið frá klukkan hálfsex til níu. 



Tilboð 15.500,-
Fullt verð 20.300,-

Tilboð

Tilboð

Tilboð 29.775,-
Fullt verð 39.700,-

Unglingastóll

Kr. 15.900,-

Tilboð 19.875,-
Fullt verð 26.500,-

Tilboð 15.900,-
Fullt verð 26.900,-
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 Það þarf þorp til að  
ala upp barn og vernda
Nú nálgast jólin og flestir eru á 

þönum við að ljúka jólainn-
kaupum. Verslanir eru opnar 

langt fram á kvöld ef ekki allan sólar-
hringinn. Stór hluti starfsmanna í versl-
unum, ekki síst á þessum árstíma, eru 
börnin og ungmennin okkar. Þau eru að 
stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðinum 
og eru að læra svo margt. Og börn læra 
það sem fyrir þeim er haft. En hvernig 
skyldum við leiðbeina þessum börnum 
og koma fram við þau þegar þau eru að 
veita okkur þjónustu? Ungur maður, sem 
víða hefur starfað, tjáði mér fyrir nokkru, 
að aldrei hefði hann um ævina mætt eins 
miklum dónaskap af fullorðnu fólki og 
þegar hann var 15 ára að vinna á kassa 
í Hagkaup. 

Sjálf hef ég oft orðið vitni af því 
hversu dónalegt fullorðið fólk getur leyft 
sér að vera við börn. Það leyfir sér að 
koma fram við börn með ókurteisi og 
yfirgangi, á þann hátt sem það aldrei 
myndi koma fram við fullorðna. Það 
kemur fram við börn annarra á þann 
hátt sem það vill sjálfsagt ekki að aðrir 

komi fram við þeirra eigin börn. 
Ett sinn er ég kom inn í Bónus á 

Smáratorgi sá ég konu hella sér yfir 
unglingsdreng sem var að kljást við inn-
kaupakerrur sem voru á víð og dreif. Ég 
gekk til konunnar og spurði hana hvort 
hún sæi ekki að drengurinn væri að gera 
sitt besta, spurði hvort hún myndi tala 
svona við fullorðið fólk! Konunni brá, 
átti sjálfsagt ekki von á þessu, en játaði 
svo að hún hefði nú verið fullharkaleg. 
Ég snéri mér að drengnum og óskaði 
honum góðs gengis. Drengurinn leit á 
mig, brosti og sagði kurteslega: „þetta 
er fyrsti dagurinn minn„. . . . 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
er útbreiddasti mannréttindasamn-
ingur heims. Sáttmálinn var lögfestur á 
Íslandi í byrjun árs 2013 og á við um öll 
börn til 18 ára aldurs. Þar er kveðið á 
um þau réttindi sem börn eiga að njóta. 
Samkvæmt sáttmálanum eiga þau rétt 
á sérstakri á umönnun og vernd af því 
að þau eru börn. Þau eiga rétt á vernd 
gegn hvers kyns ofbeldi. Niðrandi tal 
og skammir eru ekkert nema obeldi. 

Ég bið þig lesandi góður að hafa 
þetta í huga þegar þú í jólaösinni nýtur 
þjónustu barns. Ef barnið veit ekki hvað 
einhver ávöxturinn heitir er það vegna 
þess að enginn hefur leiðbeint því. 
Ekki gera lítið úr barninu, leiðbeindu 
því frekar og hjálpaðu. Börnin okkar 
eiga rétt á því að við komum vel fram 
við þau, sýnum þeim kurteisi, skiln-
ing, hlýju og virðingu. Munum líka að 
sýna ávalt aðgát í nærveru sálar, ekki 
síst barnssálar. Látum okkur varða og 
skiptum okkur af ef við sjáum brotið á 
barni. Það þarf þorp til að ala upp barn 
og vernda. Bros og hlý orð kosta ekkert, 
en ylja og gleðja. 

Megið þig öll eiga gleðilega jólahátíð. 
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Fjölmiðlar hafa undanfarin ár fylgst mjög grannt með starfi mæðrastyrks-
nefnda, en lítið hefur borið á slíkum fréttum nú í haust og vetur. Þetta 
er umhugsunarvert, ekki síst í ljósi þess að skjólstæðingum nefndanna 

fer fjölgandi. Það á til að mynda við hér í Kópavogi, eins og fram kemur í 
blaðinu. Óeigingjarnt starf þessara kvenna hefur gríðarleg áhrif og hjálpar 
fólki sem er í hvað erfiðastri stöðu í samfélaginu. 

Það er slæmt að ríkisstjórnarmeirihlutinn á Alþingi skuli á þessum tímum um 
leið leggja sig fram um að auka bilið í samfélaginu, bæði með skattalækkun 
sem fáir finna fyrir nema hálaunafólk, og því að minnka framlög til tekju-
jöfnunar í formi barna- og vaxtabóta. Þetta eru vondar fréttir fyrir þá sem 
minna mega sín, barnafólk og þá sem reyna að koma þaki yfir höfuðið. Að 
ógleymdum öllum þeim sem ekkert munu finna fyrir svonefndri „leiðréttingu“ 
verðtryggðra húsnæðislána. 

En það er samt ljós í myrkrinu. Fólk sem hefur orðið fyrir þeirri ógæfu að 
missa vinnuna fær desemberuppbót eftir allt saman og sjúklingaskattur rík-
isstjórnarinnar verður ekki að veruleika að þessu sinni, svo nokkuð sé nefnt. 
Ef við lítum okkur nær, þá eru líka góðar fréttir að gjaldskrár hér í bænum 
skuli haldast óbreyttar á næsta ári. Þetta skiptir miklu máli fyrir þá sem minna 
mega sín og ekki síður barnafólk og gamla fólkið.

Góðu fréttirnar urðu ekki til af sjálfu sér. Þær eru til komnar vegna mikillar 
baráttu. Hvort heldur á Alþingi eða hér í bænum. Þetta eru um leið mikil-
væg dæmi um mismunandi áherslur í stjórnmálum og hvernig ákvarðanir 
stjórnmálamanna snerta okkur hvert og eitt. 

Þetta er síðasta tölublaðið á viðburðarríku ári. Við komum sterk til leiks strax 
eftir áramót, með öflugan fréttaflutning og áhugavert efni af öllum sviðum 
mannlífsins, sem hingað til.

Ég óska öllum lesendum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Ingimar Karl Helgason

Gott og slæmt

Leiðari

Höfundur er
Margrét Júlía Rafnsdóttir,  

varabæjarfulltrúi og  
verkefnastjóri hjá Barnaheillum-  

Save the Children á Íslandi.

Gleðileg jól !
Þegar dregur nær hátíðum, og 

dagurinn er stystur, verður 
manni oft litið um öxl og horfir 

yfir árið. Hér í Kópavogi hafa hlutirnir 
gengið bærilega fyrir sig, og má segja 
að bærinn sé að ná vopnum sínum 
smátt og smátt eftir erfitt tímabil í 
kjölfar hrunsins. Þegar þannig er fara 
menn kannski helst að hugsa með sér 
hvernig sé þá hægt að slaka á í niður-
skurði eða bæta í þá málaflokka þar 
sem vöntunin er mest. 

Við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 
2014 lögðu vinstri græn fram margar 
tillögur, sem flestar snéru að því að 
styrkja velferðarkerfið og bæta þjón-
ustu við bæjarbúa. Þar bar hæst tillögur 
okkar um að hækka ekki gjöld á for-
eldra leikskóla og grunnskólabarna og 
hækka ekki matarkostnað eldri borg-
ara. Flestar þessar tillögur voru felldar, 
en svo bar við að nokkrum dögum 
síðar lögðu meirihlutaflokkarnir fram 
nær samhljóða tillögur sem auðvitað 
voru samþykktar. Ég hef lengi alið þá 
von í brjósti að menn gætu að jafnaði 
vegið og metið hvert mál á kostum þess 
og göllum fremur en að horfa fyrst til 
þess hvaðan tillögurnar koma. Því 

miður var það ekki svo í þetta skipti, en 
minnihlutinn greiddi svo götu málsins 
þegar það var lagt fram af meirihlut-
anum tveimur vikum síðar. 

Vinstri græn lögðu fram mjög 
merka tillögu við fjárhagsáætlun, en 
við lögðum til að Kópavogur yrði fyrsta 
sveitarfélagið sem legði eldri borgurum 
til s. k. lýðheilsustyrki. Við lögðum til 
að bærinn legði hverjum eldri borg-
ara til upphæð sem svarar 10.000 kr. á 
ári. Hugmyndin að baki styrknum er 
að hvetja eldri borgara til hreyfingar 
og heilsueflandi lífstíls. Ákveðið var 
að vísa tillögunni til endurskoðunar 
á styrkjakerfi vegna íþrótta og tóm-
stundamála. Vonandi bera nefndar-
menn í þeim starfshóp gæfu til að 
leggja til þessa nýjung á næsta ári. 

Á næsta ári verða sveitarstjórnar-
kosningar. Vinstri græn munu þar 
bjóða fram krafta sína til að koma að 
stjórn bæjarins. Ég hef fyrir nokkru 
tilkynnt að ég gef áfram kost á mér til 
að leiða lista VG í Kópavogi. VG bjóða 
fram öðruvísi sýn. Við viljum öflugt 
velferðarkerfi, við viljum að umhverfis-
mál verði í forgrunni og að jafnræði sé 
með konum og körlum þegar kemur að 
stjórnmálum. 

Við viljum taka þátt í að byggja  
upp öflugan bæ, þar sem allir fá að  
njóta sýn. Ég óska Kópavogsbúum 

gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. 

Hátíðarkveðja
Skólar í Kópavogi koma vel út úr PISA

Þær ánægjulegu fréttir berast 
okkur nú í lok árs að grunn-
skólar í Kópavogi koma vel 

út úr PISA rannsókn OECD og er 
niðurstaðan betri fyrir okkur nú en á 
árinu 2009. Í rannsókninni er mældur 
lesskilningur, læsi á stærðfræði og 
læsi á náttúrufræði og ef Kópavogur 
er borinn saman við sveitarfélög 
af svipaðri stærðargráðu á hinum 
Norðurlöndunum kemur í ljós að 
nemendur úr Kópavogi standa jafn-
fætis eða framar nemendum í hinum 
sveitarfélögunum. 

Nánar verður greint frá útkomu 
grunnskólanemenda Kópavogs á 
næstu vikum en ljóst er að þetta er 
enn ein sönnunin fyrir því að við 
erum á réttri leið. Aðrir mælikvarðar 
sýna það sama; viðhorfskannanir 
meðal foreldra leikskólabarna og 
útkoman í samræmdum prófum, 
svo dæmi séu nefnd. Í lánshæfismati 
Reitunar, íslensks lánshæfismatsfyr-
irtækis, er staðfest að vel hafi gengið 
að greiða niður skuldir bæjarins og í 
fjárhagsáætlun okkar fyrir næsta ár 
er ráðgert að rekstrarafgangur verði 
yfir 600 milljónir króna. Slíkar tölur 
hafa ekki sést frá hruni. 

Við þurfum þó ekki að rýna í tölur 
og rannsóknir til að sjá að við höfum 
unnið vel úr tækifærum okkar. Fram-
kvæmdir eru að lifna við, fyrirtæki að 
flytja í bæinn og úthlutun lóða hefur 
aukist jafnt og þétt síðustu misseri. 
Víða má sjá byggingarkrana og á 
Rjúpnahæð er stundum talað um 
kranaskóg, svo öflug er uppbyggingin. 

Margt hefur áunnist á árinu. Nýlega 
var samþykkt nýtt aðalskipulag Kópa-
vogs til ársins 2024. Vinnan hefur 
staðið yfir í um fjögur ár enda er verið 
að skipuleggja megin línur í skipulagi 
bæjarins langt fram í tímann. Meira er 
lagt upp úr því að horfa til einstakra 
hverfa en áður auk þess sem þétting 
byggðar hefur meira vægi en áður 
hefur sést. Það er í samræmi við þær 
áherslur sem verið er að vinna með 
í nýju svæðisskipulagi fyrir höfuð-
borgarsvæðið. Þétting byggðar getur 
verið mjög hagkvæm fyrir samfélagið 
þar sem hægt er að nota þá innviði 
sem þegar eru til staðar eins og skóla, 
leikskóla, götur og íþróttamannvirki. 

Ekki er annað hægt en að vera 
bjartsýnn fyrir hönd Kópavogsbæjar. 
Ég stend við þá skoðun mína að Kópa-
vogur hefur alla burði til þess að verða 
best rekna sveitarfélag landsins í lok 
næsta kjörtímabils. 

Ég óska Kópavogsbúum gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári. 

Höfundur er
Ólafur Þór Gunnarsson,  

bæjarfulltrúi VG í Kópavogi

Höfundur er
Ármann Kr. Ólafsson,  

bæjarstjóri Kópavogs

Jólagjöf  
Marbakka
Börn, foreldrar og starfsmenn 

leikskólans Marbakka í 
Kópavogi hafa undan-

farið staðið saman að söfnun, til 
styrktar bástöddum í Afríkuríkinu 
Úganda. Í þetta sinn söfnuðust 55 
þúsund krónur sem voru afhentar 
Hjálparstofnunar kirkjunnar. Fjár-
mununum verður síðan varið til 
að kaupa vatnsgeymi í landinu. 
Söfnunin var að frumkvæði for-
eldrafélagsins. Börnin bjuggu til 
listaverk, sem síðan voru seld fyrir 
frjáls framlög.Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Í stjórnmálum Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir og Rannveig Guðmundsdóttir, 
gegnheilar og kraftmiklar hugsjónar-
konur. Annars eru fyrirmyndir mínar í 
lífinu margar, hver á sinn hátt. Ég lít sér-
staklega til kvenna sem hafa farið ótroðnar 
slóðir og synt uppstreymis ef því er að 
skipta.
Hvað kveikti áhuga þinn á stjórnmálum?
Anna Sigríður Guðnadóttir blómavin-
kona mín og flokkssystir. Áhuginn var 
reyndar alltaf til staðar en Anna Sigga náði 

að kveikja neistann sem varð til þess að 
ég gaf kost á mér á sínum tíma.
Fannst þér leiðinlegt að hætta?
Nei, ákvörðunin er algjörlega mín, ég 
var búin að ákveða það fyrir löngu og 
tengist meirihlutaslitunum 2012. Ég hef 
ekki náð vopnum mínum síðan þá og á 
meðan svo er verður maður að gera eitt-
hvað annað. Ég er enn fúl og spæld út 
í fyrrum samherja, fannst ég svikin og 
illa komið fram við mig. Tengist auðvitað 
þessum galla mínum, langrækninni ... er 
að vinna í þessu ... en þangað til mér tekst 

að loka þessu máli ætla ég ekki að standa 
í framlínu í pólitík.
Hvað tekur við?
Hið ljúfa líf og frelsi, mig langar að hella 
mér út í verkalýðsbaráttuna og hef gefið 
kost á mér til formanns félags framhalds-
skólakennara, svo ég er komin í framboð 
enn á ný – bara á nýjum vettvangi.

Hvernig var að komast að því að þú værir 
með krabbamein?
Áfalll vissulega en fljótlega leit ég á þetta 
sem verkefni sem ég ætla mér að leysa. Að 
greinast með lífshættulegan sjúkdóm setur 
lífið í annað samhengi og óneitanlega 
hefur maður gengið í gegnum endurmat 
á svo mörgu í tilverunni.
Hvaða áhrif hefur það haft á líf þitt?
Þetta hefur vissulega breytt mér og eigin-
lega mínum nánustu líka. Ég sé lífið í öðru 
samhengi. Það getur enginn gengið að því 
vísu að verða 100 ára en einhvern vegin þá 
gera allir ráð fyrir því þar til annað kemur 
í ljós. Og ég er mjög meðvituð um að það 
er ekki sjálfgefið að maður verði gamall 
og þá er um að gera að nýta tímann vel og 
njóta hvers dags. Það geri ég og ætla mér 
að nýta hverja stund og auðvitað verða 
gömul líka.
Hvenær reyndi mest á í stjórnmálunum?
Þegar meirihlutinn féll í byrjun árs 2012 
þá reyndi mikið á. Þetta voru erfiðar vikur 
sem liðu frá því slitnaði upp úr meirihlut-
anum og þar til nýr meirihluti var mynd-
aður. Það grátlegasta við þetta allt saman 
var að fýluframboðið, Listi Kópavogsbúa 
sem hafði það sem sitt helsta markmið að 
koma gamla meirihluta Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks frá völdum skyldi svo 
velja það koma þeim til valda að nýju. 
Þau létu kaupa sig fyrir vegtyllur langt 
umfram atkvæðamagn. Nú mælist þetta 
framboð vart í skoðanakönnunum, enda 
grunar mig að kjósendur þessa lista hafi 
talið sig illa svikna þegar þau leiddu gömlu 
flokkana aftur til valda. Og nú nýtur Sjálf-
stæðisflokkurinn góðs af – það hefur verið 
tíðindalítið í bæjarstjórn síðan meirihlut-
inn féll og sannast að þótt bæjarstjóri Sjálf-
stæðismanna sé litlaus og atkvæðalítill eru 
engar fréttir góðar fréttir.
Sérðu fyrir þér að snúa aftur í stjórn-
málin síðar?
Alveg eins. Framtíðin er óráðin, nú langar 
mig að hella mér í verkalýðsbaráttuna, í 
brjósti mínu logar alltaf þessi baráttuandi 

sem verður að fá útrás í einhverjum bar-
áttumálum. Það er svo margt sem mig 
langar að hafa áhrif á á þeim vettvangi 
en hef kannski ekki getað almennilega 
sem kjörinn fulltrúi í sveitarstjórin, ég 
hreinlega brenn í skinninu ...
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Mig langar svo mikið að Kópavogur kom-
ist einhverntíma upp úr þessu gamla fari 
íhaldssemi og stöðnunar, þar sem metn-
aðurinn er lagður í fjölda byggingarkrana 
en skapandi hugsun er ekki til staðar. 
Við vorum komin svo vel á veg í þessum 
meirihluta sem hóf kjörtímabilið og 
við vorum með svo margt spennandi í 
deiglunni. Friðun Fossvogsleira, Kópa-
vogsleira, friðun gamla Hressingarhæl-
isins á Kópavogstúni, ný nálgun í lista 
og menningarmálum, ferðamálum, mál-
efnum atvinnuleitanda og fleira og fleira
Hvaða stundir í lífinu eru gleðilegastar?
Þær eru margar stundirnar sem ég tel 
dýrmætar, svona í því smáa með fjöl-
skyldunni. En til að vera alveg heiðarleg 
þá er það fátt sem toppar góðan reiðtúr á 
góðum degi í góðum félagsskap
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?
Heiðbjart sumarkvöld, hlýtt og lognstillt, 
á góðum hesti í góðum félagsskap .. það 
er nú fátt dýrðlegra í þessum heimi. Þá er 
ekkert rúm fyrir áhyggjur eða bölmóð ... 
þar ríkir gleðin ein.
Hvernir er jólaundirbúningnum háttað?
Það er nú efni í langa ritgerð. Hér á þessu 
heimili er allt í mjög föstum skorðum. 
Bakaðar að minnsta kosti átta sortir, 
sörur og siggur og hvað það heitir nú allt 
saman. Ég reiti upp jólaskrautið svona 
jafnt og þétt út aðventuna og lokahnykk-
urinn er Þorláksmessa í fjölskylduskötu-
veislu. Eftir þá hátið er jólatréð skreytt og 
síðustu gjöfunum pakkað inn. Hlustað 
á Bubba eða Baggalút kannski frekar í 
seinni tíð og sötraður jólabjór. Á að-
fangadag er möndlaugrautur í hádeginu, 
snæddur úr sparistellinu og með jóla-
skeiðum merktum ártali hvers og eins í 
fjölskyldunni. Á aðfangadagskvöld hefst 
borðhald á slaginu 18 og það er ham-
borgarhryggur í aðalrétt og sherrytriffli 
í eftirrétt. Allt ákaflega hátíðlegt, heilagt 
og hefðbundið.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað gerðir þú þá?
Ég á nú erfitt með að sjá mig fyrir mér 
brasa við eitthvað annað .. ég hef sinnt 
ýmsu í gegnum tíðina og yfirleitt haft 
gaman af öllu sem ég hef komið nálægt.
Hvað er framundan hjá Guðríði Arnar-
dóttur?
Á árinu 2014 ... framboð til formanns 
félags framhaldsskólakennara, kosið í 
lok janúar ... ég lýk minni lyfjameðferð 
fljótlega á nýju ári – ætla að ganga á fjöll 
og hlaupa 5 km næsta sumar, skora sjálf 
mig á hólm eins oft og ég get og njóta 
hvers dags. Síðast en ekki síst, sigrast á 
langrækninni og safna hári.
Lífsmottó:
Að gæða hverja stund gleði og njóta

Guðríður Arnardóttir

„Ætla mér að nýta hverja stund“

Gleðileg 
jól

gamur.is    5775757   gamur@gamur.is

Starfsfólk Íslenska Gámafélagsins óskar viðskiptavinum sínum
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og velfarnaðar á nýju ári.
Við þökkum samstarfið á liðnu ári og hvetjum Íslendinga áfram
til stórra afreka í endurvinnslumálum.

Hugsum áður en við hendum.
Starfsfólk Íslenska Gámafélagsins.

Skáru út laufabrauðið
Krakkarnir á leikskólanum Sól-

hvörfum hafa haft í nógu að 
snúast á aðventunni. Meðal annars 
hafa verið skreyttar piparkökur og 
skorið út laufabrauð, auk þess sem 

jólatréð var skreytt og elstu börnin 
settu helgileik á svið í Lindakirkju. Svo 
gleymdist vitaskuld ekki jólaballið og 
jólasveinninn. 

Guðríður Arnardóttir hefur verið oddviti Samfylkingarinnar á kjörtímabil-
inu, en ætlar að draga sig í hlé, að minnsta kosti í bili. Hún er fædd í 
Vestmannaeyjum en flutti í Kópavoginn þegar hún byrjaði að búa. Hún á 
þrjú börn ásamt manni sínum og eitt barnabarn. Hún hefur mestan áhuga 
á hestamennsku og dönsku postulíni. Guðríður tekst á við krabbamein, en 
það sé langt í frá ástæðan fyrir því að hún dragi sig út úr stjórnmálunum. 
Hún segist vera kjarkmikil en um leið langrækin. Hún vandar fyrrum 
samherjum ekki kveðjurnar og vonar um leið að Kópavogur komist upp 
úr fari íhaldssemi og stöðnunar. Guðríður Arnardóttir er í yfirheyrslunni 
að þessu sinni.





8 20.  desember 2013

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

Einföld og ánægjuleg matarjól
Kannski eru fleiri en ég sem upp-

lifa haustin sem drungalegan, 
blautan og kaldan tíma á milli 

sumars og jóla. Sjálfur man ég sjaldnast 
hvaða mánuður er – bara að mánað-
arheitið endar á ber. Þetta er tímabilið 
þar sem börnin liggja í raðflensu, maður 
er alltaf með kvef og finnst eins og mið-
stöðin í bílnum hljóti að vera smíðuð úr 
gömlu sovét-góssi, hún er svo lengi að 
taka við sér. En sem betur fer er nóg að 
gera hjá flestum á þessum árstíma þannig 
að drunginn nær ekki fastari tökum á 
sálartetrinu en svo að við getum rifið 
okkur fram úr á morgnana og haldið út í 
daginn. En svo einn daginn þegar maður 
stígur þreytur út úr bílnum heima hjá sér 
eftir erfiðan vinnudag, falla snjóflyksur 
niður úr dimmum kvöldhimninum og 
dansa eins og litlir englar. Það verður 
skyndlega allt svo hljótt og bjart og 
maður lítur í kringum sig í forundran, 
því gráminn hefur vikið fyrir fegurð 
vetrarins eins og hendi sé veifað. Innra 
vaknar til lífsins þessi einstaka tilfinn-
ing lífshamingju sem helst er tengd 
björtum sumarnóttum úti í íslenskri 
náttúru. Það er eins og hvítur snjórinn 
gæði allt einhverjum nýjum yl og lit . . 
. og þá skyndilega uppgvötvar maður 
að það eru komnar jólaseríur á víð og 
dreif um bæin. Það er eins og þær hafi 
hálfvegis vaxið á húsunum án þess að 
nokkur yrði þess var. Allt leggst á eitt 
eins og himintunglin á óskastundu. Það 
eru að koma jól!

Jólakvíði . . . 
Lang flest hlökkum við til jólanna. Þau 
eru tími gleði og hamingju, heimsókna 
og faðmlaga. Svo ekki sé nú minnst á 
pakkana og matinn. Samkvæmt nýlegri 
Gallup-könnun erum tveir af hverjum 
þremur í hópi tilhlakkendanna. Tæpum 
fimmtungi virðist standa nokkuð á sama 
en 14% segjast hlakka til jólanna . . . en 
kvíða þeim um leið. Aðrir hlakka ekki 
neitt til en kvíðir bara fyrir. Um þrjú pró-
sent landsmanna fylla þennan hóp sam-
kvæmt nýjasta Þjóðarpúlsinum. Þetta er 
sorgleg tölfræði. Yngra fólkið hlakkar 
almennt meira til en þeir sem eldri 
eru, tilhlökkunin er meiri hjá konum 
en körlum. Meiri menntun og hærri 
tekjur þýða líka meiri tilhlökkun og 
minni kvíða. Mesta jólabarnið gæti sem 
best verið kona á þrítugsaldri með yfir 
800 þúsund í mánaðarlaun og að auki 

háskólapróf upp á vasann. Að minnsta 
kosti samkvæmt Gallup. En það er fleira 
merkilegt í þessum niðurstöðum. 

. . . leggst ekki  
jafnt á alla . . . 
Gallup virðist ekki hafa fundið einn 
einasta Framsóknarmann sem kvíðir 
jólunum, né nokkurn stuðningsmann 
Bjartrar framtíðar. Enda sjálfsagt erfitt 
að vera með kvíðahnút í maganum þegar 
maður fylgir flokkum að málum sem 
kenna sig við birtu, sókn og framtíð. 
Sjálfstæðismenn virðast heldur ekki 

bera kvíðboga fyrir hátíð ljóss og friðar 
– og er það vel. Öðru máli gegnir um 
stuðningsmenn fyrrverandi ríkisstjórn-
arflokka. Þar er jólakvíðinn greinilegur, 
segir Gallup, hjá fjórum prósentum 
Vinstri grænna og fimm prósentum 
Samfylkingarfólks. Við fyrstu sýn gæti 
maður haldið að depurð vegna síðustu 
alþingiskosninga eða stress vegna kom-
andi bæjarstjórnarkosninga spilaði þarna 
rullu. En sú skýring stemmir einsfaldlega 
ekki við gögnin, því tíu prósent kjósenda 
Pírata, sem aldrei hafa verið í meirihluta 
nokkurs staðar, kvíða jólunum. 

. . . og er ekki  
nýtt fyrirbæri. 
Það er miður að fólk skuli kvíða jólunum, 
jafnvel þótt hópurinn sé ekki stærri. 
Þessar tölur stemma á heildina litið 
við sambærilegar niðurstöður Gallup 
fyrir tveimur árum. En af hverju ætli að 
þetta sé? Það er auðvitað ómögulegt að 
segja til um það, áföll, sjúkdómar og ást-
vinamissir geta gert þessa annars ham-
ingjuríku daga sem flestir eyða í faðmi 
fjölskyldunnar að sárum minnisvarða 
um það sem var. Við slíku er fátt hægt 
að gera annað en minna fólk á að vera 
gott hvað við annað, kannski alveg sér-
staklega á jólunum. Munum að jólin eru 
tími til að eyða með vinum og fjölskyldu, 
tími til að gleðjast og tími til að fyrirgefa. 

Jólakvíði er hins vegar ekki alveg nýtt 
fyrirfæri í Íslandssögunni. Landnáms-
maðurinn Eiríkur rauði þjáðist af jóla-
kvíða. Sagt er frá því að hann einn vetur 
vetur í Brattahlíð verið óglaðari en hann 
átti vanda til. Þorfinnur karlsefni var þá 
á Grænlandi og gengur á Eiríki, finnst 
hann fálátur og vill fá að vita hvað veldur 
ógleðinni. Í ljós kemur að Eiríkur átti 
frekar litlar matarbirgðir og kveið því að 
geta ekki haldið almennilega veislu um 

jólin. Þorfinnur bauð honum þá malt, 
mjöl og korn sem hann átti í skipu sínu. 
„Gerið veislu slíka sem stórmennsku ber 
til,“ á Þorfinnur að hafa sagt við Eirík. 
Úr varð mikil jólagleði „svo sköruleg að 
menn þóttust trautt hafa séð annað eins.“

En það er ástæðulaust  
að stressa sig . . . 
Sé það jólakvíði af svipuðu tilefni og sá 
sem Eiríkur þjáðist af sem enn hrellir 
Íslensdinga, þá getur matarblaðamaður 
kannski hjálpað til. Númer eitt er að 
muna að jólin eru tími til að njóta. Ætli 
maður sér að gera allt fyrir jól eða hafa 
hlutina of fína og fullkomna er hætt við 
að allt snúist í höndunum. Það þarf ekki 
allt að vera hreint, strokið eða nýmálað. 
Jólagjafirnar þurfa ekki að vera dýrar 
og maturinn þarf ekki að líta út eins 
og ljósmynd í matreiðslubók. Það sem 
skiptir máli er að njóta. Hér fylgir með 
uppskrift að einföldum humarborgara 
úr Íslensku hamborgarabókinni. Mér 
finnst hann afskaplega jólalegur og hann 
er dásamlega góður. Farið samt varlega 
þegar þið mótið hann úr heitu hráefninu. 
Gott er að nota hamborgarapressu. 

. . . því jólin koma samt. 
Jólamaturinn er ekki eitthvað sem maður 
ætti að stressa sig yfir. Í Kópavogi er fjöldi 
góðra matvöruverslana og tvær frábærara 
fiskbúðir. Úrvalið er því nægilegt. Einföld 
máltíð og fljótleg máltíð – eins og t. d. 
humarborgarinn – getur verið uppistaðan 
í hátíðlegri máltíð ef kveikt er á nokkrum 
kertum og skreytt dálítið. 

Það dugar í sjálfu sér alveg að fara út í 
búð á aðfangadagsmorgun og kaupa allt 
sem þarf í jólamatinn. Óskúraða gólfið 
verður svo bara nokkuð huggulegt við 
kertaljós, það er hugurinn sem gildir 
með pakkanna og jólakötturinn tekur 
mann ekkert í alvörunni þótt maður sé 
bara í gömlu sparifötunum – ekki heldur 
þótt það sé ekki hreint á þegar maður 
skríður upp í á jólanótt. Munum bara að 
jólin eru til þess að njóta. Eitt að lokum. 
Á mínu heimili hefur orðið til sá ágæti 
siður að búa til pitsu með jólaafgöngum. 
Við gerum þetta venjulega um hádegið á 
annan. Botninn er einhvern vegin svona: 
Hálft kíló af hveiti, tvö bréf af þurrgeri, 
smá olía, smá sykur og smá salt. Bætið 
við vatni þar til deigið verður passlegt 
og hnoðið. Það er magnað hvað jólasteik 
og rauðkál fer vel á heimagerðri pitsu. 

Hvítlauks- og humarborgari
HrÁeFNi:
•  600 g humarhalar. 
•  Lúka af steinselju. 
•  2 hvítlauksrif. 
•  Ekta íslenskt smjör. 
•  Sjávarsalt og svartur pipar. 
•  Klettasalat. 
•  4 blöð af Lambhagasalati eða Grand salati. 
•  Sítróna. 
•  Gunnars majónes eða heimalagað. 
•  1 camembert ostur. 
•  4 hamborgarabrauð (eða ítalskt flatbrauð). 

aðFerð
•  Mýkið smjörið vel, en þó ekki bræða það alveg. Saxið steinseljuna og hvít-

lauksrifin og blandið við smjörið.
•  Saxið camembert ostinn eins og hægt er. Gott er að stinga honum smá-

stund í frysti svo auðveldara sé að skera hann.
•  Veltið humrinum upp úr smjörblöndunni og saltið og piprið. Steikið á 

pönnu, bakið í funheitum ofni eða grillið í tvær til fjórar mínútur. Setjið 
heilan humarinn í skál og hristið camembertinn saman við. Osturinn ætti 
að bráðna nægilega í hitanum frá humrinum til að loða við hann.

•  Mótið borgara.
•  Gerið brauðin klár, smyrjið þau og hitið. Setjið klettasalat á brauðbotninn, 

þá humarinn og svo eitt stórt blað af Lamb- hagasalati ofan á. Þar ofan á er 
gott að setja majónes og loks er sítrónan kreist yfir allan borgarann. 

Piparkökuhús í öllum stærðum og gerðum hafa vakið athygli gesta í smáralind fyrir jólin. Katla hefur staðið fyrir 
samkeppni um flottustu húsin, og ekki ber á öðru en að margir hafi lagt sig rækilega fram, eins og þessi piparköku-
burstabær ber með sér.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Kæru Kópavogsbúar
Mikilvægi sjálfboðaliðans 

í íþróttahreyfingunni er 
ómetanlegt. Án hans væru 

trúlega fá íþróttafélög til staðar hér-
lendis og örugglega ekkert í þeirri mynd 
sem við þekkjum. Þetta er ekki öllum 
ljóst. Margir virðast halda að stjórnar-
menn í íþróttafélögum séum launaðir 
starfsmenn. 

Hjá HK starfa yfir 130 manns í ná-
lægt fimmtíu stöðugildum. HK er því 
stór vinnuveitandi í bænum. Þetta eru 
störf þjálfara og starfsfólks í húsum, 
þeirra sem sjá um rekstur félagsins og 
framkvæmdir á þess vegum. Það þiggur 
hins vegar enginn laun fyrir stjórnar-
störf, eða störf í ráðum og nefndum á 
vegum HK. Þar eru allir sjálfboðaliðar. 

Sjálfboðaliðinn er hornsteinn starfs-
ins. Bak við það býr sú ríka félagsvitund 
sem ávallt hefur gefið því svo mikið 
gildi að vera HK-ingur. Að leggja til fé-
lagsins tíma sinn og orku er ein virkasta 
birtingarmynd þess íþróttaanda sem við 
viljum byggja félagið á. Óeigingjarnt 
starf þeirra er ein af meginstoðum þess 
hve öflugt HK er orðið og félagið er 
þeim óendanlega þakklátt. 

HK er orðið eitt af fjölmennustu 
íþróttafélögum landsins. Iðkendur fé-
lagsins telja yfir tvö þúsund og þeim 
fer hratt fjölgandi. Mikilvægt er að 
koma skýrum skilaboðum til allra fé-
lagsmanna um starf félagsins, stefnu 
og markmið. Virk kynning er besta 
hvatningin til aukinnar þátttöku. 

Nýlega kom út bæklingur sem hefur 
verið sendur inn á öll heimili í Kópa-
vogi. Þar er svarað grundvallarspurn-
ingum um félagið. Hvað er HK? Hver 
á HK? Hvers vegna HK? Og síðast en 
ekki síst, hvað get ég gert? 

Félagið er í örum vexti og þess vegna 
er alltaf þörf fyrir fleiri hendur. Allir 
eru að sjálfsögðu velkomnir að koma 
og taka þátt í þessu skemmtilega og 
gefandi starfi. 

Að hafa skýra stefnu er ekki síður 
mikilvægt fyrir íþróttafélag en aðrar 
skipulagsheildir. Veturinn 2011/ 2012 
gekk félagið skipulega að því að setja 
sér íþróttastefnu. Fengnir voru aðilar 
úr öllum deildum á hugarflugsfund þar 
sem lagðar voru upp þær línur sem átti 
að byggja á. Niðurstaða þess fundar var 
að marka ætti eftirfarandi stefnuþætti: 

afreksstefnu, þjálfunarstefnu, uppeldis-
stefnu, jafnréttisstefnu, næringarstefnu 
og félagsvitundarstefnu. Í kjölfarið voru 
skipaðir rýnihópar innan félagsins, 
með sérfræðinga á sviði viðkomandi 
stefnuþáttar innanborðs, til að útfæra 
þær nánar. 

Með innleiðingu á formlegri, ítarlegri 
og samræmdri íþróttastefnu HK verður 
félagið enn öflugri liðsheild. Þannig 
verða gæði starfsins tryggð þvert á allar 
deildir félagsins. Vel unnið upplýsinga-
efni, gátlistar og skilgreint vinnulag, 
mun leiða til þess að minni tími stjórn-
amanna, umsjónaraðila, yfirþjálfara og 
þjálfara fari í að leita sér grunnupplýs-
inga um starfið. Nýir iðkendur, þjálf-
arar, starfsmenn, stjórnarmenn og 
aðrir munu í upphafi fá greinagóðar 
upplýsingar um félagið, skipulag þess 
og stefnu, sem eykur líkur á að þeim 
finnist þeir velkomnir í félagið. Það 
eykur einnig félagsvitund þeirra og 
gerir félagið öflugra og sterkara á öllum 
sviðum. 

Mikil tímamót verða um þessi ára-
mót. Í síðustu viku var undirritaður 
samningur við Kópavogsbæ um að 
HK taki yfir rekstur á Kórnum. Með 
þessum samningi má segja að fullbirt 
sé framtíðarsýn á mannvirkjamál hjá 
HK. Félagið mun áfram reka Fagralund 
ásamt Kórnum. Kópavogsbær mun taka 
við rekstri á Digranesi. Síðastnefnda 
atriðið mun þó ekki hafa áhrif á það 
íþróttastarf sem er starfrækt í Digra-
nesi. HK verður áfram með æfinga- og 
keppnisaðstöðu þar. Fyrirhugað er hins 
vegar að byggja upp keppnisaðstöðu 
fyrir meistaraflokka knattspyrnu og 
handbolta í Kórnum. 

Fram undan eru spennandi tímar hjá 
HK. Tímar breytinga, uppbyggingar, 
aukinna gæða í starfi og enn betri ár-
angurs. 

Ég óska öllum Kópavogsbúum gleði-
legra jóla og farsældar á komandi ári. 

Sigurjón Sigurðsson
Formaður HKV m - F é l a g  V é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a    -    S t ó r h ö f ð a  2 5    -    1 1 0  R e y k j a v í k    -     5 7 5  9 8 0 0    -     w w w. v m . i s

Veiðikortið 2013

Veiðikortið 2013 fór í sölu á skrifstofu Vm í desember. sjá nánar á heimasíðu Vm. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða á 3.000 kr. 

Stjórn og starfsfólk VM  
óskar félagsmönnum sínum og 
fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári. 
Þökkum árið sem er að líða

5    desember 2012    tímarit vm 
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Saga daglegs lífs
Árið 2013 var viðburðaríkt 

í starfi Héraðsskjalasafns 
Kópavogs. Í upphafi árs 

stóð enn uppi jólasýning safnsins 
um Kópavogskirkju, en 16. desember 
2012 var 50 ára vígsluafmæli hennar. 

Safnanótt var haldin á höfuð-
borgarsvæðinu 8. febrúar og var 
aðsókn framar vonum. Þar sem þá 
var nýlokið átaki Félags héraðs-
skjalavarða og Íþróttasambands Ís-
lands í söfnun skjala íþróttafélaga 
voru skjöl tengd íþróttastarfsemi í 
Kópavogi til sýnis ásamt því að fé-
lagar úr Tafldeild Breiðabliks buðu 
gestum að spreyta sig í skáklistinni. 

Um vorið kom út annað smárit 
safnsins og Sögufélags Kópavogs, 
Kampar í Kópavogi, eftir Friðþór 
Eydal. Þar segir frá herskálabyggðum 
bandamanna í landi Kópavogs í 
seinni heimsstyrjöld. 

Á Kópavogsdögum stóð 
safnið ásamt Sögufélaginu fyrir 
fræðslugöngu um miðbæjarsvæðið 
og um sumarið,20. júlí, var farin vel 
heppnuð rútuferð um austurlönd 
Kópavogs, Lækjarbotna og Sand-
skeið. Í september var safnið gestgjafi 
á ráðstefnu Félags héraðsskjalavarða 
á Íslandi. 

Um haustið kom út þriðja smá-
rit Sögufélagsins og skjalasafnsins, 
Vatnsendi, úr heiðarbýli í þétta 
byggð eftir dr. Þorkel Jóhannesson 
(1929-2013). Þorkell þekkti vel til 
sögu Vatnsenda, hann var þar í sveit 
í fjölda sumra og hafði aflað sér 
skjallegra heimilda um svæðið úr 
mörgum áttum. Í ritinu segir frá því 
hvernig jörðin varð fyrir skerðingu 
vegna virkjanaframkvæmda, ein af 
þeim fyrstu hér á landi, hvernig hún 
var einnig ein sú fyrsta sem lagði 
stóran hluta lands síns undir sum-
arbústaðabyggð, áhrifum af nábýl-
inu við útvarpsstöðina og því hvernig 
hún hefur á undraskömmum tíma 
breyst úr sveit í borg. Þorkell lést 
sunnudaginn 15. desember síðast-
liðinn. 

2. desember var undirritaður leið-
sögumaður um sögu Kópavogs í rút-
uferð MS-félagsins um bæinn. Það er 
órjúfanlegur hluti starfs skjalasafna 

að efla þekkingu á og kynna sögu 
sinna umdæma, enda er það hlutverk 
þeirra bundið í reglugerð. Náið og 
gott samstarf við Sögufélagið stuðlar 
einnig að því. Heimsóknir grunn-
skólabarna í skjalasafnið hafa verið 
vaxandi þáttur í starfsemi þess og fá 
börnin fræðslu í því hvert hlutverk 
skjalasafna er sem og fá þau að kynn-
ast sögu Kópavogs og hvernig hún er 
varðveitt í skjölum. 

Hér hefur verið stiklað á stóru 
um nokkra þætti í starfsemi safns-
ins á árinu, sem hefur að sönnu 
verið viðburðaríkt. Vert er einnig 
að geta þess að skjalaafhendingar 
hafa aldrei verið fleiri til safnsins en 
í ár, þar er um að ræða bæði skjöl 
stofnana og embætta Kópavogsbæjar 
en einnig, og ekki síður mikilvægar, 
eru þar afhendingar einkaskjalasafna 
einstaklinga, félaga og fyrirtækja sem 
eru órjúfanlegur hluti sögu bæjarfé-
lagsins. Kópavogsbúar mega endi-
lega hafa skjalasafnið sitt í huga ef 
í þeirra fórum eru ljósmyndir, bréf, 
dagbækur eða heimilsbókhald sem 
sagt getur sögu daglegs lífs í Kópavogi 
á liðnum árum. 

Fjöldi gesta sem sótt hafa safnið 
heim hefur að sama skapi aldrei verið 
meiri en í ár. Síðan safnið flutti í nýtt 
húsnæði að Digranesvegi 7 (gamla 
pósthúsið) vorið 2012 hefur aðsókn 
stóraukist, bæði í fyrra og í ár. Starfs-
menn safnsins eru afar þakklátir fyrir 
hve vel Kópavogsbúar hafa tekið 
skjalasafninu sínu á nýjum stað, sem 
er miðstöð heimilda um sögu þeirra 
bæjarfélags. 

Gunnar Marel Hinriksson
skjalavörður
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Bæjarstjórn Kópavogs og starfsfólk bæjarins

óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
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Gleðin ríkir í Glóð
Íþróttafélagið Glóð var stofnað 24. 

október 2004 og er því að hefjast 
tíunda starfsár félagsins. 

Um það leyti sem félagið var 
stofnað var að hefjast vakning í ís-
lensku samfélagi að hreyfing væri 
nauðsynleg eldra fólki sem yngra. 
Á landsmóti UMFÍ, sem haldið var 
á Sauðárkróki 2004, var eldri ung-
mennafélögum boðin þátttaka. Í 
félagsstarfinu var Margrét Bjarna-
dóttir þjálfari með stóran hóp fólks 
sem var í góðri þjálfun og var ákveðið 
að setja upp sýningu sem yrði sýnd 
á landsmótinu. Um 40 einstaklingar 
fóru á þetta landsmót og fengu að sýna 
í útjaðri mótssvæðisins. Þegar komið 
var heim af þessu landsmóti settumst 
við Margrét niður og ræddum stofnun 
íþróttafélags, en hún hafði reynslu m. 
a. af að stofna Gerplu. Fyrsti formlegi 
fundurinn að stofnun félagsins var 

haldinn 17. ágúst 2004. Stofnfund-
urinn var síðan haldinn 24. október 
sama ár eins og fyrr segir. Með stofnun 
félagsins gafst eldra fólki, sem vildi til-
einka sér nýjan lífsstíl – lífsstíl aukinna 
lífsgæða, kjörið tækifæri„. 

Nú gætu lesendur spurt, fyrir hvað 
stendur Glóð og hver eru helstu 
verkefnin. Segja má að Glóð standi 
öðru fremur fyrir þessum nýja lífsstíl. 
Grunngildi eru frá upphafi Hreyfing - 
Fæðuval - Heilsa. Margar rannsóknir 
sýna að hreyfing og fæðuval hafa áhrif 
á heilsu fólks t. d. velmegunarsjúk-
dóma eins og sykursýki II, beinþynn-
ingu og háþrýsting. Helstu verkefnin 
eru að efla þennan lífsstíl í vitund fólks 
og auka þannig lífsgæðin með nám-
skeiðum þar sem fer fram markviss 
þjálfun. Starfsemi Glóðar byggist á 
jákvæðu hugarfari og sjálfboðavinnu. 

Félagið hefur á að skipa góðum og 

öflugum þjálfurum. Aðalþjálfarar hafa 
verið Margrét Bjarnadóttir, Óli Geir 
Jóhannesson og Ásta Gylfadóttir en 
fleiri hafa komið inn tímabundið. 

Félagsmenn eru nú hátt í 200, sá 
yngsti á fá ár í fertugt en sá elsti er 
á tíræðisaldri. Flestir félagar búa 
í Kópavogi, en Glóð er öllum opin 
óháð búsetu. 

Það er alltaf nóg að gera í Glóð. 
Fyrsta verkefnið í haust að taka á 

móti um 50 norrænum dönsurum 
um miðjan september. Þá var haldið 
námskeið í skyndihjálp, línudansball, 
sjö námskeið eru núna í dönsum, 
ringóæfingar o. fl. 

Á nýju ári er fyrsta verkefnið aðal-
fundurinn þann 22. janúar kl.20.00 
í Gjábakka, Fannborg 8. Svo verður 
dagskráin frá því fyrir áramót svipuð 
áfram út apríl. Einnig eru fyrirhuguð 
ýmiss ný verkefni, lífsstílsverkefni, 

þátttaka í mótum, sýningar o. fl. Glóð 
hefur vanhagað mjög um aðstöðu 
fyrir æfingar og einnig fyrir daglegan 
rekstur en er samt þakklát bæjarstjórn 
Kópavogs fyrir þá aðstöðu sem félagið 
hefur haft um árabil. Nú stendur þetta 
til bóta og áætlað er að félagið fái að-
stöðu í íþróttahúsinu Digranesi a. m. 
k. fyrir daglegan rekstur og funda-
aðstöðu núna í janúar. Áfram verður 
félagið með æfingaaðtöðu í íþrótt-
tahúsi Kópavogsskóla, Smáranum, 
Boðanum, Gullsmára og Gjábakka. 
Afmælissýning Glóðar verður svo 
haldin í Smáranum í vor, laugardaginn 
10. maí. Þar verður sýnt brot af því 
besta sem verið er að vinna í félaginu 
og góðir gestir koma og krydda til-
veruna. Allir viðburðir verða auglýstir 
þegar nær dregur. Árið verður án efa 
viðburðaríkt og gefandi ár eins og árin 
hingað til. Ár til að gleðjast – gefa og 
njóta!

Sigurbjörg Björgvinsdóttir,  
formaður Glóðar

„Fullsetið frá fyrsta degi“
Tónlistarlífið í Kópavogi stendur í miklum blóma. Um 170 nemendur, 

flestir á aldrinum 8-16 ára, sækja nám í Tónlistarskólanum Tónsölum. 
Skólinn er að hefja sitt 9. starfsár og má halda því fram að hann fari að 
teljast ein af rótgrónum stofnunum bæjarins. Tólf kennarar starfa við skól-
ann. Nemendur sækja bæði hefðbundið tónlistarnám og styttri námskeið, 
fyrir krakka allt niður í þriggja ára. 

„Hjá okkur hefur verið fullsetið í skól-
anum frá fyrsta degi,“ segir Ólafur 
Kristjánsson, skólastjóri, í samtali við 
bæjarblaðið Kópavog. „Efnahagsað-
stæður hafa ekki haft nein áhrif á að-
sóknina hjá okkur. Það var þó algjör 
sprengja í áhuga á tónlistarnámi fyrstu 
starfsárin. Það skýri ég helst með því 
að það hafi verið mikil uppsöfnuð þörf 
sem við þurftum að sinna.“

Áður hefur verið getið um mikinn 
áhuga á tónlistarnámi í Kópavogi hér 
í blaðinu, en hér hefur einnig verið 
fjallað um Skólahljómsveit Kópavogs, 
þar sem miklu færri komast að en vilja. 
Hvað skýrir þennan mikla tónlistar-
áhuga?

„Á þessum árum þegar við vorum 
að byrja var mikið um tónlistartengda 
sjónvarpsþætti eins og Idol og svoleiðis 
sjónvarpsefni. Kannski það hafi kveikt 
áhuga hjá börnum og unglingum. Þá 
var erfitt að fá hæfa kennara þar sem 
mikil eftirspurn var eftir kennurum. 
Þetta er allt orðið jafnara í dag en eft-
irspurnin er mikil eftir að komast að 
hjá okkur.“

- Komast allir að eða 
er staðan svipuð og hjá 
Skólahljómsveitinni? 
„Það er því miður þannig að við náum 
því miður ekki að koma öllum að sem 
óska eftir námi. Það er alltaf að verða 
meira um það hjá okkur að nemendur 
haldi áfram, margir hafa verið hér nán-
ast frá stofnun,“ segir Ólafur. 

Voru ung og feimin
„Það er gaman að fylgjast með þeim 
nemendum. Þau komu hingað ung og 
feimin börn en eru fullorðið fólk í dag. 
Vinsælustu hljóðfærin hjá okkur eru 
píanó og gítar. Þar fyrir utan kennum 
við líka á trommur, rafbassa og söng. 
En þessi staða gerir að verkum að það 
eru alltaf færri og færri pláss í skólanum 
fyrir nýja nemendur. Flestir komast 
samt að. Ef ekki í hefðbundið nám, þá 
komast allir að á styttri námskeið hjá 
okkur. Við bjóðum upp á námskeið á 
gítar og trommur sem er ætlað fyrir 
yngstu nemenduna. Þetta eru heppileg 
námskeið fyrir þá sem eru að byrja til 
þess að sjá hvort það sé raunverulegur 

áhugi fyrir því að leggja af stað í tón-
listarnám. Með þessum námskeiðum 
náum við að taka mestu kúrfuna af 
biðlistanum hjá okkur.“ 

Ný námsskrá breytti 
mörgu
- Nú hefur maður stundum á tilfinn-
ingunni að í hefðbundnum tónlistar-
skólum sé kennt á klassísk hljóðfæri, 
blokkflautur fyrir þá yngstu, önnur 
blásturshljóðfæri og slíkt, en þú nefnir 
til dæmis gítar og rafbassa. Er áhuga-
svið tónlistarnema að breytast?

„Það eru alltaf einhverjar breytingar 
frá ári til árs. Stærsta breytingin varð 
samt líklega þegar við fengum í hend-
urnar nýja rythmíska námskrá frá 
menntamálaráðuneytinu fyrir örfáum 
árum. Það má segja að það hafi ekki 
verið fyrr en þá sem það var orðið 
opinberlega viðurkennt að rythmísk 
tónlist væri tónlist sem er þess virði að 
læra, þetta er semsagt öll tónlist önnur 
en klassísk og lúðrasveitatónlist, popp, 
rokk, jass og blús og fleira. Margir hafa 
undrast af hverju þessi tegund af tón-
listarnámi hafi ekki fengið viðurkennda 
námskrá fyrr þar sem þessi tónlist 
stendur mörgum nærri en önnur. Þá 
má einnig velta öðrum punkti upp sem 
er hvaða tónlist er það sem skilar meiri 
tekjum til samfélagsins. Er ég þá alls 
ekki að kasta rýrð á aðrar tónlistar-

stefnur eða tónlistarmenn, það er bara 
sjálfsagt að það sé val.“

Stoltur af kennurunum
Ólafur tekur sérstaklega fram að 
skólinn hafi verið mjög heppinn 
með kennara. „Flestir kennarar hér 
hafa kennt hér lengi og lítil hreyf-
ing á kennurum, sem er heppilegt 
þegar annað eins einvalalið er um að 
ræða. Það er ekkert sjálfgefið að finna 
kennara sem er bæði hæfur til að miðla 
þekkingu sinni á hljóðfærið og einnig 
að ná til barna og unglinga í kennslu. 
Við teljum okkur hafa verið heppna 
að því leyti. Flestir kennarar hér hafa 
lokið námi á sitt hljóðfæri og einnig 
kennsluréttinum. “

Ólafur bætir því við að í Tónsölum 
sé alltaf leitað leiða til að efla starfið og 
gera það áhugaverðara. 

„Einn liður í því var að við brutum 

upp allt starfið hjá okkur síðustu vik-
una á síðasta skólaári og héldum þem-
aviku. Í þessari viku stóðu kennarar 
skólans fyrir margvíslegum nám-
skeiðum og vinnustofum, t. d. kynn-
ingu á heimastúdíóum, gítarmögnrum 
og effectum, auk ýmissa tónlistarstefna 
og hljóðfærasmíði,“ segir Ólafur. Þetta 
hafi mælst vel fyrir og verði væntanlega 
fastur liður í starfi skólans. 

Þriggja ára í tónlistarnám
„Þá langar mig nú að nefna eitt,“ segir 
Ólafur, „því í vetur ætlar tónlistarkonan 
Guðrún Árný Karlsdóttir að halda nýtt 
námskeið, sem verður fjölbreytt tón-
listarnámskeið fyrir yngstu börnin, 
þriggja til sjö ára. Þar verður áhersla 
lögð á söng, rythma, dans og gleði með 
það að markmiði að efla sjálfstraust 
nemanda,“ segir Ólafur Kristjánsson, 
skólastjóri Tónsala, að lokum. 

Mynd: Rósa Ben.
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Höfuðhandklæðin frá Sif eru 
saumuð úr gæðabómull. Létt og 
þægileg í notkun og henta jafnt 
síðu sem stuttu hári og dömum 

á öllum aldri.
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Í nógu  
að snúast
Krakkarnir á leikskólanum Bauga-

kór hafa haft í nógu að snúast í 
aðdraganda jólanna eins og mynd-
irnar bera með sér. 

Dagur vonar!
Laugardagsins 30. nóvember s.l. 

verður minnst í sögunni sem 
dagsins þegar vonin lifnaði á 

ný á íslenskum heimilum.  Þann dag 
voru lagðar fram tillögur hóps um 
skuldaleiðréttingu í samræmi við þings-
ályktunartillögu sem samþykkt var á 
síðasta sumarþingi.  Tillögur hópsins 
fela í sér almenna aðgerð sem mun hafa 
áhrif á 80% heimila í landinu.  Þannig 
setja tillögurnar heimilin og fólkið í 
landinu í forgang.  Tillögur hóps-
ins byggja á efnahagslegum rökum,  
réttlætisrökum, sanngirnisrökum og 
jafnræðisrökum.  Tillögurnar eru í eðli 
sínu tvíþættar:  Annars vegar er um 
að ræða beina niðurfærslu lána um 80 
milljarða króna en hins vegar verður 
hægt að greiða séreignasparnað inn á 
húsnæðisskuldir um allt að 70 milljarða 
króna með sérstakri skattaívilnun.  Slík 
blönduð leið kemur til góða bæði þeim 
hópum sem skulda undir 25-30 millj-
ónum króna og fá beina niðurfærslu 
svo og þeim sem meira skulda, hafa 
meiri tekjur og geta nýtt sér séreigna-

sparnaðarleiðina.   Leiðréttingin mun 
koma að fullu fram til skuldara um mitt 
næsta ár en áhrifin á efnahagslífið koma 
fram á næstu þremur árum.  Þannig 
hafa aðgerðirnar mild áhrif á efna-
hagslífið í heild og valda ekki aukinni 
verðbólgu.   Leiðréttingin mun hafa 
jákvæð áhrif á efnahagslífið í landinu og 
leggja grunn að nýju hagvaxtarskeiði.  
Leiðréttingin mun hafa í för með sér 
kaupmáttaraukningu sem nemur um 
1%.   Eins og kemur fram hér að framan 
hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar í för 
með sér margháttuð áhrif sem öll eru 
til þess fallin að bæta hag heimilanna 
og fólksins í landinu.  Ég vil hvetja alla 
sem hug hafa á því að nýta sér þau 
tækifæri sem leiðréttingin felur í sér 
að kynna sér vel skýrslu hópsins sem 
er að finna á vef forsætisráðuneytisins.  
Skýrslan er mjög skýr læsileg og full 
af upplýsingum.  Einnig vil ég hvetja 
alla til þess að máta aðstæður sínar 
inn í sérstaka reiknivél sem er búið að 
koma í gagnið og ganga úr skugga um 
rétt sinn til skuldaleiðréttingar.  Telji 

menn sig bera skarðan hlut frá borði 
bendi ég á að sérstök úrskurðarnefnd 
mun verða sett á fót til að taka á álita-
málum.  Almenningur á Íslandi hefur 
beðið þolinmóður eftir aðgerðum rík-
isstjórnarinnar og er rétt að þakka þá 
þolinmæði og þrautseigju.  Von mín 
er sú að eftir skuldaleiðréttinguna fái 
almenningur þá viðspyrnu og það svig-
rúm sem nauðsynleg eru til að snúa 
vörn í sókn.  Ég óska öllum lesendum 
gleðilegar jólahátíða og vona að nýja 
árið færi ykkur bjartsýni og hagsæld.

Jólakveðja!

Einkamál Evu lindar
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Ef það er rétt að maður er það 
sem maður tekur inn þá er ég 
50/50 rjómaís annars vegar og 

rómantísk gamanmynd með Hugh 
Grant hins vegar. Ólöf vinkona var 
semsagt að hætta með Sigga kærast-
anum sínum, sumir myndu segja að 
það væri kominn tími til, og hún fékk 
að krassa hjá mér og kattasystrunum 
Siggu Beinteins og Grétu Örvars á 
meðan hann hreinsar dótið sitt út 
úr íbúðinni hennar. Eins og gefur að 
skilja hefur það haft áhrif til aukningar 
rjómaíssáts á heimilinu og hér er ekki 
horft á Fassbinder á síðkvöldum.

Ekki að Ólöf sé í einhverri massa 
ástarsorg, hún var svo sem eiginlega 
búin með þetta samband þegar hún 
sleit því. Siggi er hins vegar ekki alveg 
til í að sleppa henni og ég verð að játa 
að ég væri til í að eignast svona eins 
og helminginn af egóinu hans. Þau eru 
búin að vera saman í svona þrjú ár og 
þó hann sé ótrúlega skemmtilegur og 
hæfileikaríkur tónlistarmaður og alveg 
hlýr þegar hann vill það þá er hann 
líka aðeins of sáttur við að vera bóhem. 

Hann hefur heimsótt foreldra sína 
svona þrisvar síðan þau fóru að búa 
og kýs að vera einn heima á jólunum 
að drekka bjór og á bara einn vin sem 
er hálfpartinn róni.

Síðan þau byrjuðu að búa er hann 
búinn að missa vinnuna tvisvar, í seinna 
skiptið sagði hann bara upp án þess að 
eiga rétt á atvinnuleysisbótum og var 
alveg slakur með að láta Ólöfu halda 
sér uppi, þó hún væri á námslánum. 
Hann var samt alveg til í að halda áfram 
að drekka bjór á bar hverja helgi og 
svo þurfti að eiga bjór í ísskápnum 
því honum gengur svo miklu betur að 
semja tónlist þegar hann er „mjúkur.“ 
Auk þess reykir hann auðvitað marga 
pakka á viku sem hún þurfti að leggja 
út fyrir. Ég skil eiginlega ekki hvernig 
hún fór að því.

Ástæðan fyrir að hún ákvað að slíta 
þessu núna var ekki sú að desember er 
sögulega besti mánuðurinn til að ná í 
nýjan gaur, því allir eru einmana og 
desperat og sjúkir í ástina. Nei ástæðan 
var sú að hann sagði henni að hann 
væri ekki alveg sáttur við umgengnina 

á heimilinu og honum fannst óeðlilegt 
hvað hún þrifi sjaldan. Skítinn eftir 
hann! Ég hefði sturlast.

Hún bara andaði ofan í maga og 
sagði honum að hún vildi hætta þessu. 
Hann kom af fjöllum og eina lógíska 
skýringin sem honum datt í hug var 
þessi: „ertu lesbía?“

Segjum það, bæjó!

Friðarstund
Krakkarnir á Urðarhóli héldu 

friðarstund í Ævintýraskóg-
inum í síðustu viku og nutu vetrar-
kyrrðarinnar við varðeldinn. 

Höfundur er
Þorsteinn Sæmundsson 

alþingismaður  
Framsóknarflokksins.



Efnamóttakan hf. býður fyrirtækjum og stofnunum þjónustu sem tryggir öryggi 
og hámarksendurvinnslu ýmissa efnaflokka er falla til á skrifstofum.

Trúnaðarskjöl
Trúnaðarskjölum er safnað í sérstök 
læst ílát. Gögnin eru síðan tætt og fyllsta 
trúnaðar og öryggis er gætt. 

Rafhlöður og lítil raftæki
Útvegum hentug ílát fyrir rafhlöður, sem 
ekki mega blandast öðrum úrgangi. 
Í sömu ílát má setja farsíma og önnur lítil 
raftæki.

Stór raftæki
Sækjum stór raftæki og tryggjum að þau 
komist til öruggrar endurvinnslu. 
Trúnaðargögnum á tölvum er eytt.

Prenthylki
Notuðum heilum prenthylkjum er hentugt 
og hagkvæmt að safna í sérstök ílát. 
Með því móti er endurnýting þeirra tryggð.

Umhverfislausnir 
fyrir skrifstofur

Sími 559 2200 • soludeild@efnamottakan.is • www.efnamottakan.is
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Hvernig verður árið 2014?
Blaðamaður sest niður með Völvunni í eldhúsi á ónefndum stað í vestur-
bænum. Hún rýnir í kristalskúlu sína (sem virðist samt sem áður vera heldur 
til skrauts finnst blaðamanni) og sýpur á kaffi. Hún bíður þess að síðustu 
droparnir klárist úr bollanum. Brúnir blettir vísa veginn inn í komandi ár. 

„Árið gæti orðið mörgum erfitt,“ 
mælir Völvan þung á brún. „Það er 
næstum sama hvert er litið. Ég sé deilur, 
verkföll og mótmæli. Fólk á erfitt með 
að sætta sig við mikinn niðurskurð og 
engar launabætur. Það verður talað 
um Landspítalann. Fólk verður mjög 
tvístígandi og það gæti soðið upp úr 
þegar engin ávísun kemur frá Fram-
sóknarflokknum,“ segir Völvan og 
heldur áfram. „Ólga verður í Sjálf-
stæðisflokknum og menn munu áfram 
spyrja sig hvort stjórnarsamstarfið sé 

þess virði. En það gerist ekki fyrr en 
eftir sveitarstjórnarkosningar.“

Íslandsmet í  
auðum seðlum
„Úrslitin í sveitarstjórnarkosningunum 
munu koma á óvart. Niðurstaðan hjá 
Framsóknarflokknum verður köflótt. 
Þeim mun ekki ganga illa úti á landi, 
en á höfuðborgarsvæðinu verður fylgið 
ekki mikið. Það verður hins vegar hrun 
hjá Sjálfstæðisflokknum heilt yfir. Í 
framhaldinu munu menn spyrja sig um 
stjórnarsamstarfið. Ég sé stjórnarslit, 
en ég sé ekki hvort það verður vegna 
sjálfstæðismannanna eða hvort and-
staða fólksins verður ráðandi þáttur,“ 
segir Völvan. 

„Ég er samt ekki endilega að sjá 
hverjir ríða feitum hesti frá kosn-
ingunum. Reykjavík er stórt spurninga-
merki. Það á eftir að kvarnast úr fylgi 

Bjartrar framtíðar og Pírataflokkurinn 
mun vaxa mjög, en tölvupóstur, sem 
óvart er sendur á vitlausan stað, mun 
hafa slæm áhrif á gengi flokksins þegar 
upp er staðið. Það verður sett Íslands-
met í auðum seðlum.“

- Hvað um Kópavoginn?
„Gunnar Birgisson mun rísa upp hjá 
Sjálfstæðisflokknum og vinna sigur 
eftir heiftarleg átök innan flokks með 
nýju slagorði: „Það er betra að búa í 
Kópavogi“. Flokkurinn verður samt í 

meirihlutasamstarfi eftir kosningarnar, 
þótt laskaður sé, en samt ekki með 
framsókn. Hún hverfur með Ómari 
Stefánssyni. Óþekkt kona mun stíga 
fram á sjónarsviðið í bæjarpólitík-
inni og vinna hug og hjörtu bæjar-
búa. Kópavogsbúar munu samt sem 
áður halda ró sinni enda ýmsu vanir.“ 
Völvan hikar „… að mestu, athyglin 
verður á ríkisstjórninni.“

Makríllinn flytur úr landi
„Verðbólgan kemur. Hún er búin að 
vera að bíða. En það eru líka jákvæð 
teikn á lofti. Það mun aukast ferða-
mannastraumurinn. Skandinavar sem 
hafa lesið ókeypis Íslendingasögur á 
netinu munu flykkjast til landsins. 
Gjaldeyrinn mun samt að mestu leyti 
fara beint úr landi aftur. Makríllinn 
gefst upp á deilum við Evrópusam-
bandið og syndir út úr lögsögunni. 
En hann verður áfram veiddur, með 
kvóta sem útgerðarmennirnir kaupa 
í Færeyjum. Pyngjurnar verða léttari 
hjá flestum. Visareikningurinn í febr-
úar verður vondur. En verra verður 
þegar landsmenn þurfa að borga fyrir 
sumarfríið.“ 

Hekla vaknar úr dvala
„Móðir náttúra verður í stóru hlut-
verki,“ segir Völvan. „Hekla lætur 
á sér kræla og viðbrögð umheims-
ins vera miklu meiri en áður vegna 
minninganna frá Eyjafjallajökli. Þetta 
verður enn til að auka á ferðamanna-
strauminn hingað til lands en líklegt 
að nokkrir vinsælir ferðamannastaðir 
láti verulega á sjá. Bláa lónið tæmist 
óvænt vegna virkjanaframkvæmda á 
Reykjanesskaga. Það vekur líka athygli 
í útlöndum og dregur hingað forvitnar 
sálir. Jarðhræringar út af Skjálfanda 
verða til þess að mönnum verður ljóst 
að öll áform um byggingu álvers þar 
verða endanlega slegin út af borðinu.“

Ný stjarna stígur fram
Völvan beinir sjónum annað. „Hingað 
til lands koma þó nokkrar stórstjörnur 
en ástarsamband einnar þeirra við 
íslenskan karlmann vekur athygli 
heimspressunnar. Davíð Oddsson 
hættir á Mogganum en skrifar ævisögu 
sína „Eftir sjálfan hann“. Hún verður 
mest selda bók Íslandssögunnar. Hér 
verður bollinn óljós, blettirnir renna 
saman, en ég sé áfram ólgu á Ríkis-
útvarpinu og ljóst að þar eru ekki öll 
kurl komin til grafar, og Hannes Hólm-
steinn Gissurarson fær óvænta upp-
hefð á nýjum vettvangi. En um stund 
gleymist allt þegar ný stjarna stígur 
fram á sjónarsviðið fyrir Íslands hönd 
í Eurovision eftir að hafa unnið hug 
og hjörtu landsmanna. Það verður þó 
ekki til að landa stóra sigrinum úti en 
niðurstöðurnar verða vel við unandi.“

Ekkert ár án  
útrásarvíkinga
„En gamlar stjörnur fá líka óvænta 

athygli. Skattamál forsetafrúarinnar 
komast óvænt í hámæli í umræðum 
um niðurskurð og kjaraskerðingu al-
mennings. Ekki er útséð hvernig þeim 
málum lyktar en frægt áramótaávarp 
forsetans verður rifjað upp, þegar hann 
talaði um að fólk sýndi því skilning 
ef hann sæti ekki út kjörtímabilið. 
Vinátta Dorritar og Yoko Ono kemst 
í hámæli í nóvembermánuði. Síðan sé 
ég útrásarvíkinga. Mér sýnist að málið 
snúist um gistingu hjá hinu opinbera.“

Óvæntustu tíðindi ársins
Völvan okkar pírir augun ofan í bollann 
og heldur áfram. „Höfundur þjóðhá-
tíðarlagsins um verslunarmannahelgi 
verður úr nokkuð óvæntri átt en lagið 
verður feykivinsælt og uppselt verður 
á hátíðina. Veit ekki með veðrið samt,“ 
Völvan hikar um stund en heldur svo 
áfram. „Ný íslensk kvikmynd sem 
frumsýnd verður á árinu slær að-
sóknarmet og býðst leikstjóra hennar 
að taka þátt í fjölmörgum verkefnum 
erlendis í kjölfar þess, bæði í Hollywood 
en einkum þó í Skandinavíu. Íþrótta-
konurnar íslensku, Aníta Hinriksdóttir 
hlaupari og Thelma Björg Björnsdóttir 
sundkona standa sig sérstaklega vel. 
En stærstu tíðindin á árinu verða af 
íslenska karlalandsliðinu í fótbolta.“

Blaðamaður sperrir eyrun. „Það 
kemur upp lyfjamál í röðum króatíska 
landsliðsins. Við það mun aftur vakna 
von um að  íslenska karlaliðið komist 
í lokakeppni heimsmeistarmótsins í 
Brasilíu. En hvort þeir fara alla leið … 
sé ég ekki í bollanum,“ segir Völva bæj-
arblaðsins Kópavogs og biður blaða-
mann fyrir góðum kveðjum til lesenda. Strandgata 49 (Vort daglegt brauð) | Strikið 3 | Iðnbúð 2 • Sími: 565 5080 • okkarbakari.is

erum á facebook

Jólakræsingar
Smákökur – ekta eins og heimabakaðar 

Pekan pie • Jóla – desertterta • Ensk jólakaka • Frönsk súkkulaðikaka með jólaívafi 
Sitrónu pie • Franskar marglitar makarónur • Lagkökur • Jólabrauðin – Vestfirsk og Ítölsk 

Piparkökufígúrur • Okkar skrautglassúr  •  Sörur • Smákökur •  Piparkökuhús

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

Mynd: Hafliði Breiðfjörð - fotbolti.net



Öryggisvörur & vinnufatnaður

HAGI ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is 

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North
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samsungsetrid.is

Háþróaðar og vandaðar
myndavélar frá Samsung

Samsung · NX 1000 { TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

{ TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

20.3 milljón pixlar
18-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi 
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000  upp í  30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 129.900 kr

Samsung · NX 210

20.3 milljón pixlar
20-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi 
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000  upp í  30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Verð: 99.900 kr

Samsung · NX 300

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
3" hreyfanlegur AMO-LED
APS-CMOS Sensor
Direct Wi-Fi
I-Function 
Smart Auto ( 14 atriði ) Panorama, 3D View
Innbyggt flass
Lokarahraði frá 1/8000  upp í  30 sek.
ISO frá 100 - 12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 179.900 kr

Þessar glæsilegu myndavélar frá Samsung bjóða allar upp á þráðlaust streymi mynda með WiFi-tækninni 
beint inn í sjónvarpið og tölvuna – og þannig beinustu leið inn á samskiptamiðla internetsins; Facebook, Twitter, Flickr o.fl. 

Einnig er hægt að nota Samsung spjaldtölvuna eða Galaxy símann til að stýra myndavélinni og taka myndir þráðlaust.

Gefðu háþróaða, vandaða og gullfallega jólagjöf!

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
Tekur allt 8.6 ramma á sekúndu
3.3" AMOLED Touch Skjár
APS-CMOS myndflaga
Direct Wi-Fi
Flass fylgir með 
Lokarahraði frá 1/8000 upp í 30 sek.
ISO frá 100 - 25600
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge
skráarsnið
Tekur upp 1080p (60fps) myndbönd
(H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Þyngd: 284gr.
Verð: 149.900 kr

Samsung · NX 20

Samsung NX 20
hefur vakið mikla og 
verðskuldaða athygli 
og hlotið verðlaun og 
fjölda viðurkenninga 
fyrir háþróaða tækni 
og vandaða hönnun.

COMPACT SYSTEM CAMERA
Samsung NX 300

2013-2014

Best
Product

ADVANCED COMPACT SYSTEM CAMERA
Samsung NX 20

2013-2014

Best
Product


