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Kirkjuteigur - efri sérhæð.
Glæslileg og vel skipulögð efri sérhæð og ris í tvíbýlishúsi. Íbúðin 
er um 166 fm að stærð. Á neðri hæð eru stofur, eldhús, baðherb., 
og eitt herbergi. Á efri hæð þrjú herbergi, baðhergi/þvottahús 
og vinnuherb. Eign sem hefur verið töluvert endurnýjuð. Tvennar 
svalir, fallegt útsýni og frábær staðsetning. V. 51,9 m. 

Laugavegur - frábær staðsetning
Góð 2ja herbergja íbúð við Laugaveg 5 á annari hæð. Mikil 
lofthæð, stórir gluggar úr stofu snúa út á Laugaveg. Eldhús,  
 baðherbergi. Svefnkrókur og rúmgóð stofa. V. 19,5 m

Vesturberg - 4ra herb. 
Björt, falleg og mikið endurnýjuð 103,9 fm endaíbúð með miklu 
útsýni.  Nýlegar innréttingar og gólfefni.  Tvennar svalir. Parket og 
flísar á gólfum.  V. 25,9 m.

Langalína Garðabæ - glæsileg efsta hæð.
Mjög vönduð um 150 íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílgeymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð með mikilli lofthæð í stórri 
stofu. Mjög vandaðar innréttingar og tæki, allt sérhannað. Stór-
glæsilegt stórt baðherbergi. 2-3 svefnherbergi. Marmari og parket 
á gólfum. Fallegt útsýni af svölum. Íbúðin er laus. V. 59,9 m. 

Gautavík - neðri sérhæð
Falleg 120,5 fm neðri sérhæð með sérinngangi á besta stað. 
Parket og flísar á gólfum. Fjögur svefnherbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Tvær hellulagðar verandir og góð lóð.   V.34,9 m.

Laugateigur 8 - Opið hús 
Falleg mikið endurbætt 115 fm efri sérhæð með sérinngangi. Þrjú  
svefnherbergi.  Nýtt eldhús  Parket og flísar á gólfum, suður svalir, 
bakgarður í suður og bílskúrsréttur.  V. 34,9 m.
Opið hús fimmtudaginn 10.október frá 17:15-18:00

Naustabryggja - glæsieign 
Stórglæsileg ca 122 fm íbúð á tveim hæðum ástamt stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í stórar stofur og tvö herbergi. Parket og 
flísar á gólfum. Vandaðar innréttingar í eldhúsi og á baði. Tvennar 
svalir í suður og vestur. Góð staðsetning í Bryggjuhverfinu.  
Íbúðin er laus. Verð 31,9 millj. 

Ásakór - 4ra með bílskúr 
Rúmgóð vönduð 160 fm endaíbúð á 2. hæð með sér bílskúr.   
Þrjú stór svefnherbergi með góðum fataskápum.  Stór björt stofa 
með tvennum svölum.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.    
Laus til afhendingar.  Góð kaup!
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Óskum eftir eignum
á söluskrá, 

mikil sala, góð kjör

28. febrúar 2014
4. tölublað 2. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Óvissa í hópi nemenda MK. Kröfum kennara mætt með þögn:

„Launin eru ekki boðleg“
„Almennt höfum við í kennarahópnum 

nokkrar áhyggjur,“ segir Þóra Þórðar-
dóttir, stærðfræðikennari í Mennta-

skólanum í Kópavogi og trúnaðarmaður 
kennara, um stöðu mála í kjaradeilu fram-
haldsskólakennara og ríkisins. Atkvæða-
greiðsla um heimild til verkfallsboðunar 
hefur staðið undanfarna daga. Úrslit verða 

ljós í dag, en búist er við því að kennarar 
samþykki heimildina. Verkfall gæti hafist 
17. mars.

„Við höfum ákveðinn kvíða gagnvart 
því að hvort stjórnvöld muni gera nokkuð. 
Þetta hefur verið störkukeppni, en fátti uppi 
á borðum. Það er eins og það hafi átt að 
þegja okkur í hel,“ segir Þóra Þórðardóttir.

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari 
MK, segist hvetja nemendur til að halda 
sínu striki. Komi til verkfalls verði skólinn 
opinn nemendum. Metúsalem Björnsson, 
formaður Nemendafélags MK, segir óvissu 
ríkja í hópi nemenda. 

Sjá bls. 2.
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Endurnýjun hjá Samfylkingu
Algjör endurnýjun verður í 

bæjarstjórnarflokki Sam-
fylkingarinnar, en fram-

boðslisti flokksins í Kópavogi fyrir 
bæjarstjórnarkosningarnar í vor 
var samþykktur á félagsfundi fyrr í 
mánuðinum. Pétur Hrafn Sigurðsson, 
deildarstjóri, verður í fyrsta sætinu. Í 
öðru sæti verður Ása Richardsdóttir 
verkefnastjóri og Unnur Tryggva-
dóttir Flóvens, háskólanemi í því 
þriðja. Hannes Heimir Friðbjarnar-

son tónlistarmaður mun skipa fjórða 
sæti listans og í fimmta sætinu verður 
Kristín Sævarsdóttir. 

Guðríður Arnardóttir og Hafsteinn 
Karlsson, sitjandi bæjarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar sitja í heiðurssætum 
listans, en Pétur Ólafsson, sem var í 
þriðja sæti síðast tók ekki sæti á list-
anum. Hann stefndi á oddvitasætið, 
en uppstillingarnefndin mun hafa 
boðið honum hið þriðja. Hann ákvað 
að þiggja það ekki.  Sjá bls.8. 

Músíktilraunir að hefjast
Músíktilraunir 2014 hefjast í 

lok mars. Skráning hljóm-
sveita er hafin og fer hún 

fram á vefsíðu Músíktilrauna, www. 
musiktilraunir.is. Skráningu lýkur á 
miðnætti 9. mars. 

Þátttakendur í Múskíktilraunum hafa 
verið af öllum stærðum og gerðum, 
strákar og stelpur og bæði einherjar, raf-
tónlistarfólk, harðkjarnasveitir, rokkarar 
og blúsarar. Undanúrslitakvöld hefjast í 
Norðurljósum í Hörpu,30. mars. 

Sumar þekktustu hljómsveitir Ís-
lands hafa komist á kortið í Músíkt-
ilraunum, en nefna má Of Monsters 

and Men, Mammút, Mínus, Kolrassa 
Krókríðandi, Maus, svo aðeins örfáar 
séu nefndar. 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Flott föt fyrir flottar konur
Nýjar vörur í hverri viku

Verslunin Belladonna

Hljómsveitin Samaris sem sigraði í 
Músíktilraunum 2011.

 Í reynd verið að níðast á nemendum
„Launin eru ekki boðleg. Oft 

hefur það verið þannig að 
þegar fara á að semja, að þá er 

fyrst rifist um stöðuna. En nú vita 
allir nákvæmlega hvar við stöndum. 
Framhaldsskólakennarar eru með 17 
prósentum lægri laun en aðrir með 
sambærilega menntun hjá ríkinu. Það 
er enginn að rífast um þetta,“ segir 
Þóra Þórðardóttir. Krafa kennara sé 
skýr. Þeir vilji leiðréttingu á þessum 
mismun, en síðan þurfi þeir að fá 
sambærilegar launahækkanir og 
aðrir. 

Málið hangi saman við fjárframlög 
til framhaldsskólanna. Þau hafi allt of 
lengi verið allt of lág. 

Unglingarnir úldna
Enda þótt kennarar séu tilbúnir til 
þess að fara í verkfall, þá segist Þóra 
vonast til þess að svo fari ekki. „Menn 
eiga að sjá sóma sinn í að klára þetta. 
Við höfum verið að missa fólk frá 
okkur, úr kennslu, og ég veit að fólk 
er að horfa í kringum sig og uppfæra 
ferilskrárnar. En svo má ekki gleyma 

því að þessi langvarandi fjárskortur, 
bitnar á nemendum. Það er í reynd 
verið að níðast á þeim,“ segir Þóra 
og bætir við: „Það var þannig í gamla 
daga, að þegar verkafólk fór í verkfall 
og fiskurinn úldnaði á bryggjunni, að 
þá drifu menn sig í að semja, að koma 
til móts við kröfurnar. En ef ung-
lingarnir úldna heima hjá sér, ætla 
menn þá að gera eitthvað í því? Er það 
nógu mikil svipa á samninganefnd 
ríkisins eða er þeim sama?“

Jákvætt ef þjónustan batnar
„Ef útboðið verður til þess að það 

sem er að komi upp á yfirborðið 
og það verði lagað, þá er það já-

kvætt. Aðal málið er að eitthvað fari að 
gerast,“ segir Bergur Þorri Benjamíns-
son, málefnafulltrúi hjá Sjálfsbjörgu 
– Landssambandi fatlaðra. 

Fjölmargir Kópavogsbúar nýta sér 
ferðaþjónustu fatlaðra. Styrr hefur 
staðið um málið í stjórn bæjarins, en 
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu vilja bjóða aksturinn út sam-
eiginlega. Meirihlutinn í bæjarstjórn 
vill ekki taka þátt í útboðinu að svo 
komnu máli, þar sem hann óttast 
bótakröfu frá Smartbílum sem nú sjá 
um aksturinn í Kópavogi, samkvæmt 
samningi. 

Örygginu ábótavant
Bergur Þorri segir að öryggi sé ábóta-
vant í þessum akstri víða á höfuð-
borgarsvæðinu. „Bílarnir eru orðnir 
gamlir og þeir uppfylla ekki þær kröfur 
sem gerðar eru í dag, meðal annars um 
öryggi og þetta er stórmál. Þjónustan 
verður að uppfylla ákveðnar kröfur og 
sveitarstjórnarmenn þurfa að koma sér 
saman um það.“ 

Bergur Þorri segir að margir hafi 
gert athugasemdir við þjónustuna. 
Þar á meðal um öryggið, en einnig að 

þjónustan þurfi að vera sveigjanlegri. 
Fólk þarf að panta akstur með dags 
fyrirvara, svo dæmi sé tekið. 

Sameiginlegt útboð
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu vilja bjóða akstur á svæðinu 
út sameiginlega, en að minnsta kosti 
þrír aðilar sinna honum nú í ólíkum 
sveitarfélögum. Bæjarfulltrúar í Kópa-
vogi hafa deilt um hvort taka eigi þátt 
í útboðinu. 

Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar hefur sóst eftir því 
að Kópavogur taki þátt í útboðinu. 
„Þátttaka Kópavogsbæjar í sameigin-
legum rekstri ferðaþjónustu við fatlað 
fólk á höfuðborgarsvæðinu mun vænt-
anlega spara fjármuni og bæta þjónustu 
við notendur,“ sagði hún meðal annars 

á síðasta fundi bæjarráðs. Hún benti á 
að samningur um aksturinn væri upp-
segjanlegur með sex mánaða fyrirvara. 
Grípa ætti til þess og taka þátt í hinu 
sameiginlega útboði. Tillaga hennar 
var felld. 

Hætta á bótakröfu
Í gildi er samningur bæjarins um 
þennan akstur og segja fulltrúar 
meirihlutans í bæjarstjórn að hætta sé 
á bótakröfu frá núverandi þjónustuað-
ila, verði samningnum sagt upp. Ekkert 
sé því til fyrirstöðu „að bærinn taki 
þátt í útboðinu á þeim forsendum að 
koma inn í verkefnið þegar núverandi 
samningur er útrunninn. Þar með er 
komist hjá mögulegum málaferlum,“ 
sögðu bæjarráðsfulltrúar meirihlutans 
í bókun á síðasta bæjarráðsfundi. 

Skólinn  
verður  
opinn
Margrét Friðriksdóttir, skóla-
meistari MK segir í svari við fyr-
irspurn blaðsins að vonast sé til að 
samningar takist og verkfalli verð 
afstýrt. Kennarar og stjórnendur 
hvetji nemendur til að sinna nám-
inu af sama krafti og áður. Ekki sé 
sérstök áætlun fyrir hendi, enda 
hafi verkfall ekki verið boðað. „Í 
fyrri verkföllum kennara hefur 
það verið hluti af samingnum 
við kennara hvernig viðkomandi 
önn hefur verið kláruð. Komi til 
verkfalls verður skólinn opinn og 
nemendur hvattir til að koma í 
skólann og sinna náminu. Þá mun 
skólameistari funda reglulega með 
nemendum til að veita þeim upp-
lýsingar um stöðu mála.“

Óþægindi
„Nemendur hafa áhyggjur og 
þetta er mikil óvissa. Sérstaklega 
hjá nemendum sem eru langt 
komnir eða að útskrifast. Fólk 
veit ekki hvort það verði kennt 
fram á sumar, eða á laugardögum, 
ef það verður verkfall og það eru 
alls konar sögur á kreiki. Nýnemar 
eru kannski ekki eins stressaðir, 
og sjá kannski bara fram á frí, 
en þeim sem eru komnir lengra 
finnst þetta mjög óþægilegt,“ segir 
Metúsalem Björnsson, formaður 
Nemendafélags MK. 

Innritun í grunnskólana
Innritun barna sem fædd eru 

2008 fer fram í grunnskólum 
Kópavogs á mánudag og 

þriðjudag. Þetta kemur fram á vef 
bæjarins. Sömu daga verða inn-

ritaðir nemendur sem skipta um 
skólahverfi, auk þeirra sem eru að 
flytja í bæinn eða koma úr einka-
skólum. Nánari upplýsingar eru á 
vef grunnskólanna. 

 frambjóðendur Samfylkingarinnar.
 Þóra Þórðardóttir, trúnaðarmaður 
kennara í MK.

Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, Margrét friðrksdóttir í miðið og 
Metúsalem björnsson á 40 ára afmæli MK.

bergur Þorri ekur stólnum upp í bílinn.
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Míla tengir heimili landsins við Ljósveituna. Við nýtum nútímatækni, fyrirliggjandi leiðslur 
og rými til að koma Ljósveitunni til heimila vítt og breitt um landið. Þannig á mikill fjöldi íslenskra 
heimila kost á háhraðatengingu á fljótlegan hátt í stað þess að þurfa að bíða í mörg ár eða áratugi 
eftir kostnaðarsömum framkvæmdum.

Kynntu þér stöðugar háhraðatengingar Ljósveitunnar á mila.is

Hafðu samband við eftirtalda aðila til að kaupa þjónustu um Ljósveituna:

Colour: Pantone 2623 C
C 70%  M 100%  Y 30%  K 15%
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Leikskólabörn í Hamraborg
Leikskólabörn á Læk, sem er 

efsta deildin í Álfatúni, skelltu 
sér í strætó á dögunum ásamt 

kennurum sínum og sóttu heim fyrir-
tæki í Hamraborginni. Þau gáfu fyrir-
tækjunum myndir með upplýsingum 
um starfsemi leikskólans. Þetta gerðu 
þau í tilefni af degi leikskólans sem 
haldinn var snemma í mánuðinum.

Markmiðið með deginum er að beina 
sjónum fólks að mikilvægi leikskóla 
í samfélaginu. Börnin komu meðal 
annars við á skrifstofum menntasviðs 
bæjarins og tóku lagið. Á myndinni má 

sjá börnin koma út úr blómabúðinni í 
Hamraborginni, glöð og sæl, en þeim 
var alls staðar vel tekið.

Það sem börnin okkar þurfa frá grunnskólanum 
til þess að undirbúa þau fyrir sína framtíð
Hefur heimurinn breyst síðan 

þú varst barn? Heldurðu að 
veröldin verði önnur þegar 

barnið þitt tekur fyrstu skrefin á vinnu-
markaðnum?

Sem meðvitaðir og umhyggjusamir 
foreldrar hljótum við að spyrja hvers 
konar grunnskóli undirbúi börnin 
okkar sem best fyrir þennan ókomna 
nýja heim.

Fyrr á tímum var meginhlutverk 
almennra skóla grunnmenntun fyrir 
verksmiðjuvinnu, eins konar klónun 
sem sljóvgaði hæfnina til að hugsa sjálf-

stætt. Seinna meir bjuggu skólarnir fólk 
undir að velja sér sama starfið alla ævi.

En í heimi nútímans þurfa börnin 
okkar allt annað menntakerfi, því þau 
verða hvorki í færibandavinnu né í 
einu starfi fyrir lífstíð. Reyndar sýna 
nú sumar rannsóknir að meðalmann-
eskja í dag eigi sér þrjá mismunandi 
starfsferla, sem gera allt aðrar kröfur 
til fólks en menntakerfið hefur búið 
það undir.

Ég veit að það er fullt af dásamlegum 
breytingum innan hins hefðbundna 
menntakerfis alls staðar heiminum. 

Margt hefur ratað í fjölmiðla, en ég 
er ekki viss um að það sé nóg, nógu 
fljótt. Svo ég vitni í sir Ken Robinson: 
Það er of seint að skólarnir þróist, við 
þurfum byltingu!

Atvinnuveitendur kvarta hástöfum 
yfir að geta ekki notað unga fólkið sem 
er að koma úr námi vegna þess að það 
er menntað fyrir heim sem ekki er 
til lengur. Unga fólkið er uppfullt af 
upplýsingum, flestum gagnslausum, en 
skortir verkfæri til þess að beita upp-
lýsingunum á vegu sem hafa þýðingu 
og gagnast í starfi. Staðreyndin er sú að 
stúdentspróf og háskólagráður tryggja 
fólki ekki lengur starf, og má það sjá 
glöggt á vaxandi atvinnuleysi meðal 
ungs fólks víða í heiminum.

Hvað er það þá sem skólarnir verða 
að kenna börnunum okkar? Allavega 
þetta tvennt:

Sköpun. Sköpunarmáttur snýst 
ekki um list. Sköpunarmáttur er að 
geta komið fram með eitthvað nýtt, 
hugsað út fyrir rammann, sett saman 
gamlar upplýsingar á nýja vegu, að 
geta kannað möguleikana, að hugsa 

sjálfstætt. Í heiminum í dag gengur 
þeim vel sem geta aðlagast nýjum 
aðstæðum og fært fram eitthvað nýtt 
þegar heimurinn breytist. Þeir sem geta 
það ekki sitja eftir. Þannig er það, hvert 
svo sem starf þitt er. Eitt vinsælasta 
„TED-erindið“ tekur á þessum vanda 
og ég hvet ykkur til að horfa á það.

Geta til að mennta og endurmennta 
sig. Heimurinn hefur breyst gífurlega, 
svo okkar hefðbundna menntakerfi 
verður að aðlagast og breytast. Skól-
arnir einblína enn á að koma inn upp-
lýsingum, en það skiptir litlu í heimi 
nútímans, þar sem allar upplýsingar 
eru nú fáanlegar með einum smelli á 
takkaborðið. Hver man ekki eftir ein-
hverjum tilgangslausum lærdómi sem 
maður varð að læra? Ég þurfti til dæmis 
að læra latínu í 9. bekk! Góður skóli 
kennir frekar börnunum að menntast 
alla ævi og að njóta þess að læra.

Þetta er auðvitað hægara sagt en gert 
og tekur mörg ár, því kennarar þurfa að 
endurmennta sig og námskráin að taka 
stakkaskiptum. Það sorglega við þetta 
allt saman er að þegar þeirri vinnu er 

lokið kann verkefnið að vera orðið 
úrelt vegna þess hve hratt heimurinn 
breytist.

Sköpunarmátturinn og getan til þess 
að mennta og endurmennta sig er að-
eins tvennt af mörgu sem meðvitaðir 
foreldrar þurfa að hafa í huga þegar 
kemur að því að velja besta skólann 
fyrir börnin sín, miðað við niðurstöður 
nýjustu rannsókna á menntun.

Ef þig langar að vita meira ertu vel-
komin að hlýða á fyrirlestur um „Þrjá 
mikilvægustu þætti sem foreldri þarf 
að hafa í huga þegar velja á grunn-
skóla“. Fyrirlesturinn fer fram á ensku 
í Waldorfskólanum í Lækjarbotnum 
þann 15. mars næstkomandi kl 13:00.
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Fjárlög ársins gefa ekki til kynna að stjórnvöld vilji styrkja framhalds-
skólann. Þau gefa heldur ekki til kynna að ríkisstjórnin hafi ætlað að 
rétta framhaldsskólakennurum sáttahönd, enda þótt lengi hafi verið 

vitað að semja þyrfti nú í vetur.

Skorið er niður víða hjá hinu opinbera. Fólki er sagt upp störfum. Komugjöld 
í heilbrigðiskerfinu hafa snarhækkað og niðurgreiðslur til þeirra sem minnst 
mega sín hafa lækkað. Þegar ráðherrar eru inntir eftir svörum um þessi mál, 
þá er viðkvæðið ávallt hið sama. Útgjöld eiga að vera innan ramma fjárlaga. 
Hallalaus fjárlög eru mikilvægt markmið. En er þessi „rammi“ sanngjarn? 

Kennarar hafa greitt atkvæði um verkfall. Það gæti hafist um miðjan mars. 
Það fer enginn í verkfallsboðun að gamni sínu.

En hvað ætlar ríkið þá að gera? Gefum menntamálaráðherranum orðið: „Ég 
mun fara þessa leið og ég vil gjarnan nota þetta til þess að búa til launahækk-
unarmöguleika fyrir kennara vegna þessara breytinga.“ Þetta sagði Illugi 
Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og menntamálaráðherra í viðtali 
hjá Bubba Morthens á Bylgjunni. Stytta eigi framhaldsskólann í þrjú ár og 
þannig borga kennurum meira. Þetta gefur ekki til kynna vilja til að leiðrétta 
laun framhaldsskólakennara í ár. 

En hvað segir reynslan? Þriggja ára nám til stúdentsprófs er nefnilega ekki 
alveg nýtt af nálinni. Til að mynda hefur Kvennaskólinn í Reykjavík um árabil 
útskrifað þriggja ára stúdenta. 

„Fjármunir sem sparast af þessum sökum skila sér ekki til kennara, stjórnenda 
eða í rekstur Kvennaskólans nemendum til góða. Kvennaskólinn sem hefur 
verið rekinn réttu megin við strikið áratugum saman í fjögurra ára kerfinu 
safnar nú skuldum. Skólinn er á heljarþröm,“ segir Ásdís Ingólfsdóttir, kennari 
við Kvennaskólann í grein á vef Kennarasambandsins. Og hún heldur áfram.

„Kvennaskólinn er ekki eini framhaldsskólinn sem er í þeirri stöðu að geta 
ekki haldið uppi því starfi sem hann vildi sökum fjárskorts. Framhaldsskólar 
um land allt eru í þessari sömu stöðu.“ 

Og Ásdís bendir einnig réttilega á að í menntamálaráðuneyti Sjálfstæðis-
flokksins fyrir hrun var líka skorið niður í framhaldsskólunum. 

Núna er illt í efni. Ríkisstjórnin velur tvenns konar niðurskurð. Hún sker 
niður skattana á auðmenn og efnafólk og sker niður þjónustuna hjá okkur 
hinum, eða hækkar þjónustugjöldin. Þannig er forgangsröðunin og þannig 
var hún líka fyrir hrun.

Vonandi fer ekki svo að unglingarnir muni „úldna heima hjá sér“ eins og 
Þóra Þórðardóttir, trúnaðarmaður kennara í MK orðar það hér í blaðinu. En 
ef einhver skyldi úldna, þá þarf enginn að efast um það hvar ábyrgðin liggur. 
Hún liggur hjá ríkisstjórninni.

Ingimar Karl Helgason

Hver ber ábyrgð  
á ýldunni?

Leiðari

Höfundur er
Gitte Larsen, 

 móðir og skólastjórnandi 
Heilsumeistaraskólans

Samgöngusamningar 
og allir græða
Í byrjun apríl á síðasta ári var lögð 

fram í bæjarráði Kópavogs til-
laga um að Kópavogsbær byði 

starfsmönnum sínum upp á samgöngu-
samninga. Tillögunni var vísað til um-
hverfis- og samgöngunefndar og þar 
dagaði hún bókstaflega uppi þar til nú í 
febrúar þegar tillöguflytjendur kröfðust 
þess að nefndin skilaði henni frá sér 
til bæjarstjórnar. Þessi töf þýðir það 
að ekki er mögulegt að hrinda henni i 
framkvæmd fyrr en í byrjun árs 2015 
í fyrsta lagi - því miður. En engu að 
síður er málið nú komið á hreyfingu. 

Samgöngusamningar - 
ólíkar útfærslur
Samgöngusamningar eru hvatning til 
starfsmanna til að nota umhverfisvæna 
samgöngumáta. Markmið þeirra er að 
draga úr bílaumferð, minnka þörf fyrir 
bílastæði og ekki síst að bæta heilsu 
fólks.  Á undanförnum mánuðum hafa 
æ fleiri fyrirtæki boðið starfsmönnum 
sínum slíka samninga. Útfærslur eru 
ólíkar - starfsmenn skrifa undir sam-
göngusamning og fá t.d. fjárstyrk og 

skuldbinda sig til að fara í vinnuna 
gangandi, í strætó, á hjóli eða skokk-
andi þrjá eða fleiri daga í viku. Upp-
hæðin getur miðast við hversu oft og 
getur verið frá t.d 2-3 þús. krónum á 
mánuði. Sum fyrirtæki greiða útlagðan 
kostnað vegna hjólreiða, niðurgreiða 
strætókort o.s.frv. Samgöngugreiðslur 
eru skattfrjálsar upp að 7 þús. krónum 
á mánuði en þó aðeins ef starfsmaður 
hefur undirritað samgöngusamning. 

Hver er ávinningurinn?
Starfsmenn bæta lífsstíl sinn, hreyfa 
sig meira og hressa upp á heilsuna. 
Fjárhagslegur ávinningur fyrir starfs-
fólk er ótvíræður og  felst t.d. í minni 
kostnaði vegna líkamsræktar, minni 
bensínkostnaði og þau heimili sem 
eiga tvo bíla geta losað sig við annan. 
Ávinningur fyrirtækja er að starfsfólk 
sem hreyfir sig nægilega býr við betri 
heilsu sem dregur úr fjarvistum vegna 
veikinda. Möguleiki gefst til að umb-
una starfsmönnum með skattfrjálsum 
greiðslum um leið og fyrirtækið leggur 
sitt af mörkum til að stuðla að betra 

umhverfi með minni umferð og 
mengun. Samgöngustyrkirnir skila 
sér margfalt tilbaka, bæði í bættu 
heilsufari,  betri líðan starfsmanna  og 
meiri starfsánægju svo ekki sé minnst 
á hagnað samfélagsins alls.

Fyrirtæki skoði  
samgöngugreiðslur

Miklar líkur eru á að Kópavogsbær 
bjóði starfsfólki sínu upp í samgöngu-
greiðslur í byrjun næsta árs og sýni 
þannig gott fordæmi í lýðheilsu- og 
umhverfismálum. Sú reynsla sem 
fyrirtæki og stofnanir hafa fengið af 
samgöngusamningum er góð og full 
ástæða fyrir þau fyrirtæki sem ekki 
hafa tekið upp slíka samninga til að 
skoða þennan möguleika. 

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson,  

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

Innbrot hjá  
Mæðrastyrksnefnd
„Þetta er mjög mikil tjón fyrir 

okkur,“ segir Anna Kristinsdóttir, 
formaður Mæðrastyrksnefndar 
Kópavogs. Brotist var inn í húsa-
kynni nefndarinnar í síðustu viku. 
Stolið var töluverðri peningaupp-
hæð og inneignarkortum í Bónus. 
Kfréttir greina frá því að tjónið nemi 
hátt í 300 þúsund krónum fyrir utan 
skemmdir vegna innbrotsins. Mikil 
aðsókn er í aðstoð Mæðrastyrks-
nefndarinnar.
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Ekkert gengið að fá betra hús-
næði undir Skólahljómsveitina
Hljóðfærarleikarar úr Skólahljómsveit Kópavogs taka þátt í Nótunni, upp-
skeruhátíð tónlistarskólanna, sem haldin verður á morgun. Össur Geirsson 
hljómsveitarstjóri Skólahljómsveitarinnar segir mikinn undirbúning að 
baki. Hann segir jafnframt að enda þótt fólk leggi mikið á sig, þá sé að-
staða skólans, bæði kennara og nemenda, ekki nógu góð og bæta þurfi úr.

Tónleikarnir á morgun eru svæðistón-
leikar fyrir höfuðborgarsvæðið utan 
Reykjavíkur, Suðurnes og Suðurland.  
Á þessum tónleikum eru valin sjö atriði 
úr fjölda atriða, en þau komast síðan 
áfram á lokatónleika Nótunnar sem 
haldnir verða í Eldborgarsal Hörpu 23. 
mars. Í Skólahljómsveit Kópavogs eru 

nemendur frá níu ára aldri og upp á 
unglingsár, en 16 kennarar starfa við 
skólann, auk tveggja hljómsveitarstjóra.

Viðurkenningar  
þrjú ár í röð
„Fulltrúar Skólahljómsveitarinnar 
þetta árið eru annars vegar málm-

blásarahópur skipaður sex ungum 
dömum og hins vegar tveir ungir 
básúnuleikarar sem leika og syngja 
frumsamið lag,“ segir Össur Geirs-
son, hljómsveitarstjóri. Hann segir að 
síðustu þrjú árin hafi allar hljómsveitir 
frá Skólahljómsveitinni unnið til viður-
kenninga á lokahátíð Nótunnar, fyrir 
framúrskarandi atriði í sínum flokki. 
„Það hlýtur að teljast einstakur árangur 
að vinna til verðlauna þrjú ár í röð og 
koma um leið nánast öllum nemendum 
hljómsveitarinnar á verðlaunapall,“ 
bætir hann við.

Aukaæfingar  
og mikil vinna
Mikill undirbúningur liggur að baki 
þátttöku í framtaki eins og Nótuna, 
segir Össur. „Í þetta sinn erum við að 
senda litla hópa á hátíðina svo um-
stangið verður minna áberandi miðað 
við í fyrra þegar við sendum 60 manns. 
Þessir krakkar sem taka þátt fyrir okkar 
hönd mæta á aukaæfingar og leggja á 
sig viðbótar heimavinnu til að standa 
sig sem best þegar á hólminn er komið. 
Það er mikil spenna fyrir tónleikunum 
og allir eru spenntir að vita hvort við 
komumst áfram fjórða árið í röð.“

Óviðunandi húsakostur
Enda þótt nemendur leggi mikið á sig, 
þá er aðstaðan hjá Skólahljómsveitinni 
ekki til fyrirmyndar. „Það má teljast 
undarlegt að þrátt fyrir mikið starf og 
góða frammistöðu býr hljómsveitin 
við óviðunandi húsakost og hefur gert 
alla tíð frá stofnun sveitarinnar fyrir 
tæpum 50 árum,“ segir Össur.

Æfingahúsnæði Hljómsveitarinnar 
er í íþróttahúsinu í Digranesi. Þar 
kenna 16 kennarar um 160 börnum í 
fjórum kennslustofum. 

Rúmur fermetri á mann
„Æfingaherbergið sem hýsir allt að 60 
börn í einu á samæfingum er rétt um 85 
fermetrar, án loftræstingar og viðun-
andi hljóðvistar. Því miður hefur ekkert 
gengið að fá viðunandi lausn á húsnæð-
isvandanum. Verið er að bæta aðeins 
við plássið sem við höfum í Digranesi 
en það gerir ekki mikið fyrir okkur, 

því óviðunandi húsnæði verður ekkert 
betra þó bætt sé við meiru óviðunandi 
húsnæði,“ segir Össur Geirsson.

Hann bætir því við að slæm hljóðein-
angrun valdi því að kennarar þreytist 
meira í kennslu en þar sem hljóðvist sé 
góð. „Það er sífelld truflun í skólastof-
unum frá hljóðfæraleik hinum megin 
við vegginn sem nemendur finna fyrir,“ 
segir Össur.

Þá geti kennarar illa skipulagt vinnu-
tíma sinn eins og best hentar, þar sem 
kennslustofurnar séu ekki lausar nema 
á tilteknum tímum. „Við verðum einnig 
að leita á náðir nálægra grunnskóla 
með kennsluaðstöðu.“

Kópavogsbær greiðir laun kennara 
og útvegar Skólahljómsveitinni hús-
næði, en annar rekstur skólans er fjár-
magnaður af námsgjöldum. 

Stórtónleikar framundan
Sunnudaginn 9. mars kl. 14 verða 

haldnir vortónleikar Skólahljóm-
sveitar Kópavogs í Háskólabíói í 
Reykjavík. „Því miður er Salurinn í 
Kópavogi ekki nógu stór fyrir vor-
tónleikana okkar og við þurfum því 
að fara yfir til Reykjavíkur til að finna 
nógu stóran tónleikasal,“ segir Össur 
Geirsson. 

150 nemendur koma fram á tón-

leikunum í þeim þremur hljóm-
sveitum sem starfa undir merkjum 
Skólahljómsveitarinnar. Þarna verða 
flutt ýmis tónverk sem nemendur hafa 
æft stíft frá áramótum. Þarna verður 
kvikmyndatónlist og dægurtónlist af 
ýmsu tagi ásamt klassískum verkum 
og jazztónlist. „Sem sagt fjölbreytt 
blanda af skemmtilegri tónlist við 
allra hæfi,“ segir Össur Geirsson. 

 „Ein besta hljómsveit landsins“ 

Tvíburasysturnar Ingibjörg Ragn-
heiður Linnet og Herdís Ágústa 
Linnet hafa báðar stundað hljóð-
færaleik um langt skeið. Þær eru 
nú á sjöunda ári á trompet og sínu 
þriðja á píanó. Þær hófu tónlistarnám 
þriggja ára gamlar í kór  Langholts-
kirkju, en hófu svo trompetnámið hjá 
Skólahljómsveitinni á níunda ári.

Þær hafa spilað með mörgum 
hljómsveitum, þar á meðal Sinfóníu-
hljómsveit Tónlistarskólanna og Sin-
fóníuhljómsveit unga fólksins, Lúðra-
sveit æskunnar og Skólahljómsveit 
Kópavogs og fleiri sveitum.

„Þetta getur verið mjög tímafrekt. 
Það eru margar æfingar á viku og nán-
ast alltaf æfingar um helgar, svo er 
mikið að æfa heima. Þetta tekur mikið 
á en er samt ótrúlega skemmtilegt,“ 
segja þær systur í samtali við blaðið. 
Auk þess að stunda tónlist af kappi, 
þá sinna þær einnig íþróttum og æfðu 
líka samkvæmisdansa í heil sjö ár.

Um tónlistaráhugann segja þær að 
hann fari í margar áttir og þær kynn-
ist mörgum tegundum tónlistar við 
námið, og nefna sérstaklega barokk, 
klassík, rómantík, djass, rokk og 
popp ekkert síður en nútíma- eða 
samtímatónlist.

Þær segjast hlakka mikið til að 
spila á nótunni. „Við spilum þar 
með sextett SK og Herdís spilar á 
píanó fyrir TK. Við höfum tekið 
þátt þrisvar áður í Nótunni. Tvisvar 
með skólahljómsveitinni og í fyrra 
spiluðum við sexhent á píanó fyrir 
tónlistarskólann. Það er alltaf jafn 
gaman og spennandi að taka þátt í 
Nótunni og mikilvægt að sjá hvað 
krakkar úr öðrum tónlistarskólum 
eru að gera.

Vortónleikar Skólahljómsveitar-
innar eru líka á næstunni. Þeir verða 
mjög skemmtilegir og prógrammið 
fjölbreytt enda ein besta sveit lands-
ins.“

Það er þröngt í skólastofunni.
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Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
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Verð meiri jafnaðarmaður með aldrinum
„Ég myndi segja að ég væri frjálslyndur jafnaðarmaður,“ segir Pétur Hrafn 
Sigurðsson, nýr oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi. Uppstillingarnefnd 
flokksins ákvað þetta nýlega, enda þótt bæjarfulltrúinn Pétur Ólafsson, 
sem þykir hafa staðið sig vel í bæjarstjórn, hefði sóst eftir sætinu. Pétur 
Hrafn er 53ja ára. Hann kvæntist til Kópavogs fyrir 26 árum og hefur 
síðan búið í bænum. Hann á þrjú börn ásamt konu sinni og starfar hjá 
Íslenskri getspá. Hann hefur nokkuð sinnt félagsmálum og meðal annars 
setið í í aðalstjórn Breiðabliks og verið formaður körfuknattleiksdeildar 
félagsins, auk þess að sitja í nefndum á vegum bæjarins sem fulltrúi Sam-
fylkingarinnar. Blaðamaður settist niður með Pétri og spurði hann út í 
kosningarnar framundan og hans eigin áherslur.

„Ég hef alltaf haft áhuga á stjórnmálum 
en frekar fylgst með á hliðarlínunni og 
verið í fótgönguliðinu frekar en í fram-
línunni,“ segir Pétur Hrafn. „Ég gekk 
í Samfylkinguna við stofnun flokksins 
og hef fylgt henni að málum síðan. Ég 
hef setið í nefndum á vegum Sam-
fylkingarinnar í Kópavogi og var m.a. 
formaður Héraðsskjalasafnsins þegar 
safnið flutti úr afar óhentugu húsnæði 
sem var í eigu Sjálfstæðisflokksins í 
Kópavogi yfir í gamla pósthúsið þar 
sem safnið blómstrar í dag.“

Grunnþjónustan hjá  
ríki og sveitarfélögum
- Hvernig lýsir þú hugsjónum þínum 
í pólitík?

„Ég myndi segja að ég væri frjáls-
lyndur jafnaðarmaður, vil ekki of mikið 
af boðum og bönnum, en stjórnvöld 
eiga að skapa skilyrði í samfélaginu 
þannig að einstaklingar fái notið sín 
og búi við sem bestar aðstæður. Ríki 
og sveitarfélög eiga að reka grunn-
þjónustuna og halda úti nauðsynlegu 
öryggisneti fyrir þá á því þurfa að 
halda. Í seinni tíð hefur áhugi minn 
á umhverfismálum aukist og ég áttað 
mig betur og betur á því hvað þessi 
mál skipta miklu fyrir framtíðina.  
Grunngildi jafnaðarmanna standa 
mér eðlilega nærri, jöfnuður, réttlæti 
og jafnrétti.“

Margir áhrifavaldar
Spurður um áhrifavalda, segir Pétur að 
hann lesi mikið. Til að mynda sé hann 
í tveimur bókaklúbbum og vilji helst 
bækur í jólagjöf. En svo hafi hann líka 
lesið bækur Össurar Skarphéðinssonar 
og Jónínu Leósdóttur, um samband 
þeirra Jóhönnu Sigurðardóttur, „enda 
pólitískt rétt að gera það,“ bætir hann 
við brosandi. En hann hafi í gegnum 
árins kynnst mörgum sem hann hafi 
lært mikið af. „Ég get ekki nefnt ein-
hvern einn sérstakan, enda koma 
áhrifavaldar úr mörgum áttum bæði 
samstarfsmenn og vinir. Góður og ná-
inn vinur minn Ólafur Rafnsson fyrr-
verandi forseti ÍSÍ og FIBA Europe með 
meiru, reyndist mér alltaf vel, en hann 
féll frá í fyrra langt um aldur fram. Ég 
var í sveit sem krakki og á sjó um tíma 
sem ungur maður, þar lærði maður að 
taka til hendinni og skila sínu verki.“ 

Brýnustu málin
- En að Kópavogi. Hver eru að þínu 
mati þrjú brýnustu málin fyrir bæj-
arstjórnina að beita sér í til skemmri 
tíma?

„Húsnæðismálin eru mikilvægt 
úrlausnarefni. Nauðsynlegt er að 
Kópavogur stígi inn og fjölgi bú-
setuúrræðum fyrir ungt fólk sem og 

félagslegum íbúðum. Þróunin á hús-
næðismarkaði höfuðborgarsvæðisins 
er óeðlileg þar sem lífeyrissjóðir og 
fjárfestingasjóðir eru að kaupa upp 
hundruð íbúða. Ungt fólk má sín lítils 
í slíkri samkeppni. Íþrótta og æsku-
lýðsmál standa mér nærri. Við munum 
leggja áherslu á skólamálin og ég er líka 
hrifinn af hugmynd frá Jónu Valgerði 
Kristjánsdóttur formanni Landssam-
bands aldraðra um öldungaráð í hverju 
sveitarfélagi og stefni að því að hrinda 
henni í framkvæmd hér í bæ eftir kosn-
ingar fáum við fylgi til þess að vinna að 
bættum hag eldri borgara  hér í bæ,“ 
segir Pétur Hrafn. 

Vill ná tökum  
á fjármálunum
- En ef við lítum til lengri tíma. Hver 
eru að þínu mati mikilvægustu málin?

„Þetta sem ég nefndi áðan eru mik-
ilvægustu málaflokkarnir ásamt því að 
ná tökum á fjármálum Kópavogsbæjar 
sem Sjálfstæðismenn og Framsóknar-
menn hafa skilið eftir í afar slæmu 
ástandi. Skuldir Kópavogsbæjar nema 
um 40 milljörðum sem er afleitur ár-
angur af stjórn hægri flokkanna hér í 
bæ undanfarna áratugi. Þar af eru um 
það bil 10 milljarðar vegna Glaðheima-
svæðisins.“ 

Samstaða og hugur
Pétur Hrafn segist vera ágætlega bjart-
sýnn á gengi Samfylkingarinnar í bæj-
arstjórnarkosningunum í vor. „Það er 
mikil samstaða og hugur í nýjum fram-
bjóðendum Samfylkingarinnar. Listinn 
er skipaður öflugu fólki sem við munum 
kynna fyrir Kópavogsbúum á næstu 

vikum. Ég trúi því að  Samfylkingin eigi 
eftir að koma vel út úr  kosningunum í 
vor og markmiðið verður að vinna einn 
mann í bæjarstjórn og fá 4 menn sem er 
grundvöllur þess að geta myndað góðan 
meirihluta í Kópavogi undir okkar 
stjórn að loknum kosningum.“

Á brattann að sækja
Samfylkingin fékk ríflega 28 prósent 
atkvæða í síðustu kosningum og þrjá 
bæjarfulltrúa kjörna. Hinn stóri flokk-
urinn í bænum, Sjálfstæðisflokkurinn, 
fékk aðeins meira, rúm þrjátíu prósent 
og einum fulltrúa meira. Skoðanakann-
anir hafa sýnt að Samfylkingin hafi 
misst nokkuð fylgi síðan síðast. Hún 
hefur mælst með um 15 prósenta fylgi 
á meðan Sjálfstæðismenn hafa mælst 
með í kringum 45 prósent.

„Þetta eru auðvitað ekki nógu góðar 
tölur fyrir okkur um þessar mundir 
og í raun illskiljanlegar þegar horft 
er til þess að Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur verið klofinn í Kópavogi og hver 
höndin upp á móti annarri. Bæjarfull-
trúar hans ganga um bæinn með hnífa-
settin í bakinu svo notuð séu þeirra 
eigin orð.“ 

Mikil endurnýjun
-Að því sögðu. Enginn sitjandi bæjar-
fulltrúa er í líklegu sæti á lista Sam-
fylkingarinnar. Eins og þú nefndir, 
þá er algjör endurnýjun á listanum. 
Er það slæmt fyrir flokkinn?

„Nei það tel ég ekki vera,  við á list-
anum erum félagsvant fólk og höfum 
mikinn metnað áhuga og vilja til að 
vinna fyrir bæinn okkar. Við höfum 
víðtæka reynslu, bæði af rekstri og 
ýmsum félagsstörfum, Það sem mestu 
skiptir, er að fá öflugt fólk í bæjar-
stjórn sem hefur bjarta framtíðarsýn 
fyrir Kópavog. Sitjandi bæjarfulltrúar 
munu ekki hverfa úr flokksstarfinu 
og þau munu verða virkir og góðir 
bakhjarlar. 

Meirihlutinn ekki  
myndaður fyrirfram
Pétur neitar því ekki að oddvitasætið 
á lista Samfylkingarinnar geti skilað 
honum í bæjarstjórastólinn, en áður 
en slíkar pælingar fari lengra þurfi 
fyrst að heyja kosningabaráttu, og svo 
að telja upp úr kjörkössunum. „Við 
sjáum til hverju kosningarnar skila 
okkur.“

-En myndir þú vilja starfa í 
meirihluta með Sjálfstæðisflokknum?

„Nú er það svo að þó að ég hafi ekki 
áður verið í oddvitastöðu í pólitíkinni, 
þá veit ég samt  að það er ekki gott að 
ganga frá stjórnarmyndun áður en 
kosið er. Það skiptir meginmáli að fá 
góða kosningu fyrir hönd jafnaðar-
manna í Kópavogi. Markmið stjórn-
arandstöðunnar í kosningunum hlýtur 
að vera að fella sitjandi meirihluta. 
Að loknum kosningum skoðum við 
snertifleti milli flokka.“ 

Öflugur jafnaðarmaður
Pétur Ólafsson, bæjarfulltrúi, gaf kost 
á sér í oddvitasæti Samfylkingarinnar, 
en uppstillingarnefnd bauð honum 
þriðja sætið. Pétur sætti sig ekki við 
það og ákvað að taka ekki sæti á list-
anum. 

„Mér fannst mjög miður að það 
skyldi ekki takast að hafa hann með, 
hann er öflugur fulltrúi og hefur skilað 
góðu verki. Við nafnarnir höfum 
spjallað saman og ég hef þegar fengið 
frá honum góð ráð og ég veit að hann 
er jafnaðarmaður fram í fingurgóma.“ 

Ármann ráði ekki  
eftir kosningar
-Mikið hitamál í bæjarstjórninni 
undanfarið hefur verið kaupin á fé-
lagslegum íbúðum sem meirithluti 
bæjarstjórnar samþykkti, en núver-
andi bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafs-
son hefur kallað „brjálæði“. Munt þú 
áfram berjast fyrir því máli?

„Ég hef kynnt mér þessi mál vel og 
fylgst með framgangi málsins og get 
ekki sagt annað en að bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar í bæjarstjórn hafi  
unnið gott verk. Það er mjög brýnt að 
bæta úr húsnæðismálum í bænum, 
félagslegar íbúðir eru góður val-
kostur, við hjónin byrjuðum okkar 
búskap í Kópavoginum í Kjarrhólma 
í verkamannabústöðum og leið mjög 
vel þar. Það þarf að endurreisa kerfi 
sem Framsóknarflokkurinn lagði í 
rúst á sínum tíma ásamt Sjálfstæðis-
flokknum. Andstaða núverandi bæj-
arstjóra er staðfest, en við skulum bara 
vona að hann verði ekki ráðandi hér í 
bænum eftir kosningar.“



undir stjórn 
matreiðslumeistarans

Skúla Hansen
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Vinir okkar á Facebook
geta unnið allskyns góðgæti!
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Bolla, bolla, bolla!
Bolludagurinn er á mánudaginn 

og svo fylgja sprengidagur og 
öskudagur í kjölfarið. Ekki 

þarf að spyrja að því hvað er í matinn 
á sprengidaginn – saltkjöt skal það vera 
með baunum eða baunasúpu. En það 
getur verið gaman að taka bolludaginn 
með trompi! Láta ekki staðar numið við 
rjómabollur, heldur hafa líka bollur af 
einhverju tagi í hádegis- eða kvöldmat. 
Venjulegar fiskibollur eða kjötbollur 
eru auðvitað tilvaldar, en svo má líka 
fara í eitthvað óvenjulegra, eins og t. 
d. hreindýrabollur. Svo er auðvitað 
hægt að leika sér enn meira og gera 

hreinsdýrabollu hamborgara eins og 
þann sem hér er uppskrift að. Þessi 
borgari skipar alveg sérstakan sess í 
mínum huga. 

Hefð fyrir austan
Eitt sumarið fórum við fjölskyldan í 
mikla reisu um landið, vorum vikum 
saman fyrir vestan og norðan, oft í 
tjaldi og enduðum hjá vinum okkar á 
Skjöldólfsstöðum á Jökuldal. Þar stóð 
mikið til enda haldið upp á stórafmæli 
sem við höfðum allan tímann stílað 
inn á að yrði lokahnykkur ferðalagsins. 
Þetta var mikil og höfðingleg veisla eins 

og von er, þegar annað eins sómafólk 
býður heim. Á Austurlandi er mikil 
hefð fyrir því að borða hreindýrakjöt 
og að sjálfsögðu voru hreindýrabollur 
á borðum innan um annað góðgæti. 
Gestir mættu auðvitað prúðbúnir til 
veislu en ég hafði ekki hugsað nógu 
langt fram í tímann þegar ég var að 
pakka niður heima í Hafnarfirði 
nokkrum vikum fyrr og fann engin 
spariföt í mínu hafurtaski. 

Lopapeysufæði
Það eina sem ekki var skítugt voru 
stuttbuxur, lopapeysa og inniskór. 

Þannig mætti ég því klæddur og hitti 
fyrir uppábúna bændur í pressuðum 
Kórónafötum og hipsteralega menn-
ingarvita að sunnan. Ég sporðrenndi 
ófáum hreindýrabollunum þessa 
kvöldstund eystra í góðum félags-
skap heimilisfólksins, vina þeirra og 
vandamanna. Enginn hafði nokkuð út 
á klæðaburð fréttamannsins í sumarfríi 
að setja né hafði orð á því að þetta væri 
í besta falli óhefðbundinn veisluklæðn-
aður. Bollurnar þessar eru innblástur-
inn að þessum borgara. Mér finnst best 
að borða hann berfættur í stuttbuxum 
og lopapeysu. 

Hakk á fyrsta farrými
Uppskriftina að borgaranum er að 
finna í Íslensku hamborgarabókinni 
eftir undirritaðan sem kom út í fyrra. 
Þegar leið að útgáfu kom að mynda-
tökum á öllum þeim borgurum, sósum, 
kartöfluréttum og brauðum sem í bók-
inni eru. Hráefnið var keypt inn, úrvals 
íslenskt kjöt, glænýtt íslenskt grænmeti 
og allt hitt. Myndirnar voru teknar í 
Hafnarfirði, bæði innan dyra og utan. 

Þegar til átti að taka reyndist örðugra 
að ná í hreindýrakjöt en reiknað hafði 
verið með. Ekkert var til í frystikistu 
undirritaðs og þótt farið væri búð úr var 
ekkert hreindýrakjöt að finna. Nú voru 
góð ráð dýr. Þetta var snemma vors, 
nánast eins langt frá hreindýraveiði-
tíma og hugsast getur. Ekkert annað 
var í stöðunni en að hringja austur í 
von um að þar fyndist biti. Það var ekki 
komið að tómum kofanum hjá Skjöld-
ólfsstaðafólkinu frekar en fyrri daginn. 
Þar var til biti sem komið var á næsta 
mann sem var á leið suður. Ekki vildi 
betur til en að sá ákvað óvænt að stoppa 
lengur á Egilsstöðum og ákvað að koma 
bitanum í flug. Flugfélagið skilaði sínu 
og bitinn var kominn í Hafnarfjörðinn 
daginn eftir. En allt kostaði þetta sitt og 
hreindýraborgararnir tveir í Íslensku 
hamborgarabókinni urðu þeir dýrustu 
þegar upp var staðið. En allt skyldi auð-
vitað vera ekta. En svona til að gera 
langa sögu stutta, þá er auðvitað hægt 
að gera borgarann aftur að bollu og það 
er líka hægt að skipta hreindýrahakk-
inu út fyrir nauta- eða lambahakk. 

Matarsíða svavars

Bókunarsími tilboðsins er 426 5000

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

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

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

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

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

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

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

börnin á leikskólunum hafa notið þess að borða bollur á bolludaginn, eins 
og þessir krakkar á Læk gerðu í fyrra.

Þessir drengir á leikskólanum Urðarhóli urðu ekki sviknir af bollunum.

Saltkjötið og baunirnar eru ómissandi á sprengidaginn.
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HrÁeFNi:
•  600 g hreindýrahakk.
•  Rósmarín.
•  2 brauðsneiðar.
•  1 egg.
•  1 dl mjólk.
•  Klípa af gráðosti.
•  Blaðlaukur.
•  1 hvítlauksrif.
•  Klípa af smjöri.
•  Íslandssalat / lollo rosso.
•  Nokkur stór jarðarber, helst íslensk.
•  4 sneiðar af grillosti eða öðrum 26% osti.
•  4 hamborgarabrauð.
•  Sjávarsalt og svartur pipar.

aðFerð:
•  Saxið rósmarín, hvítlauk og svona fimm sentimetra 

langan bút af blaðlauk. Skerið brauðið niður í litla 

bita og blandið saman við mjólkina og eggið. Mýkið 
smjörklípu og blandið við. Takið dálítið af gráðosti og 
skerið niður eins smátt og hægt er.

•  Blandið þessu svo öllu saman við hakkið og skiptið 
blöndunni í fjórar jafnstórar kúlur. Gott er að nota 
hamborgarapressu til að móta borgarana úr kúl-
unum. Sjá myndband um notkun hamborgarapressu 
á www.hamborgarabokin.is. Kælið borgarana.

•  Sneiðið jarðarberin í fínar sneiðar.
•  Skellið borgurunum á grillið eða pönnuna, saltið 

og piprið eftir smekk. Steikið eða grillið í mínútu og 
snúið svo við og setjið ostinn á. Steikið eða grillið 
áfram í áfram í svona þrjár til fjórar mínútur.

•  Mýkið dálítið smjör svo hægt sé að nota það til að 
pensla brauðin sem síðan eru hituð, annað hvort 
á grilli, í ofni eða á pönnu. Passið ykkur þó að hita 
þau ekki of mikið. Nota má repjuolíu í staðinn fyrir 
smjörið.

•  Setjið kálið á brauðbotnana og borgarana þar ofan 
á. Því næst jarðarberjasneiðarnar sem gefa ferskt og 
gott bragð. Notið hvaða sósu sem vill úr sósukafl-
anum í bókinni eða einfaldlega Gunnars léttmajónes.

Hreindýrasósa
HrÁeFNi:
• 1 agúrka.
• 3 tómatar.
• Lúka af spínati.
• 2 hvítlauksgeirar.
• ½ lúka af steinselju.
• Rauð basilika.
• Repjuolía.
• Sjávarsalt og pipar.
• 2 matskeiðar af sýrðum rjóma.

aðFerð:
Raspið agúrkuna og saxið 
tómatana og spínatið. Fínsaxið 
hvítlaukinn, rauðu basilikuna og 
steinseljuna. Blandið þessu öllu 
saman við sýrða rjómann. Setjið 
svo smávegis af olíu út í og saltið 
og piprið.

svavar@islenskurmatur.is

Hrein-
dýrabollur
Þessa borgarauppskrift má líka 
nota til að gera venjulegar hrein-
dýrabollur eða bollur úr lamba- eða 
nautahakki. Þá er gott að stinga þeim 
aðeins inn í heitan ofn eftir steikingu 
og baka þær í dálitla stund. Tím-
inn fer eftir stærðinni á bollunum. 
Svoleiðis bollur er gott að bera fram 
með rabbarbara- eða bláberjasultu, 
nú eða hreindýrasósu.

Hreindýrabolluborgari
Fyrir fjóra



Löður með 
Rain-X á 
allan bílinn
Miklar endurbætur hafa 

verið gerðar snertilausum 
þvottastöðvum  Löðurs í 

Kópavogi þar sem nýr hugbúnaður 
hefur verið tekin í notkun auk þess 
sem boðið er upp á þá nýjung að yf-
irborðshylja allan bílinn með Rain-X. 
Löður er með tvær þvottastöðvar við 
Bæjarlind 18 og Hagasmára 9 við 
Smáralind í Kópavogi.

,,Við erum að bjóða upp á Rain-X á 
allan bílinn en þetta efni er vel þekkt 
um allan heim og býður upp full-
komna yfirborðsvörn á bílinn. Það 
gefur okkur sérstöðu að við erum 
að yfirborðshylja allan bílinn með 
Rain-X en ekki bara framrúðuna 
eins og hefur tíðkast víða,“ segir Páll 
Magnússon, rekstrar- og tæknistjóri 
Löðurs. Það er flókinn tölvubúnaður 
sem fylgir snertulausu þvottstöðvum 
Löðurs. Tölvustýrðir róbótar sjá um 
að þvo, bóna og þurrka bílinn. Þetta 
er samsetning af flóknum tölvubún-
aði og efnasamsetningu. Löður er 

umboðsaðili fyrir PDQ sem er stærsti 
framleiðandi á bílaþvottastöðvum í 
heimi

Páll segir að snertilausar stöðvar 
fari betur með lakk bifreiða en aðrar 
stöðvar þar sem þvotturinn er al-
gjörlega snertilaus við lakkið. ,,Að 
þvo bifreið með þvottakústum eða 
tuskum getur alltaf myndað hárfínar 
rispur á viðkvæmt lakk sem gerir 
það matt á lengri tíma.  Snertilausar 
stöðvar eru því ákjósanlegur kostur 
fyrir bifreiðar með gott lakk sem 
fá reglulegan þvott en síðri kostur 
fyrir bifreiðar sem hafa ekki verið 
þrifnar mjög lengi. Fyrir þær stöðvar 
bendum við á bónstöð okkar eða 
svampburstastöðina á Fiskislóð þar 
sem við erum einnig með Rain-X í 
boði á allan bílinn,“ segir Páll.

Löður býður einnig upp á Rain-X 
á allan bílinn á snertilausu þvotta-
stöðvum fyrirtækisins á Fiskislóð 
29 og Grjóthálsi 8, Skúlagötu 9 og 
Stekkjarbakka 2 í Reykjavík

Gr
eið
slu
mi
ðlu
n

         Vissir þú að . . .
Með ferlum Alskila í 
greiðslumiðlun tryggjum
við viðskiptavænt viðmót 
fyrir þína greiðendur!

Alskil hf • Sími: 515 7900 • alskil@alskil.is • www.alskil.is

 Kannaðu Málið!www.alskil.is

Auglýsing/Kynning
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Minningarathöfn við Kópavogslæk
Á morgun, laugardaginn 1. mars, 
kl. 13:00 mun Kópavogsbær ásamt 
Sögufélagi Kópavogs minnast skelfi-
legra atvika við Kópavogslækinn 
fyrir 140 árum. Þá drukknuðu 
systkin tvö á unglingsaldri í læknum 
á leið sinn úr Reykjavík í Hvamm-
kot (Fífuhvamm). Athöfn verður 
við lækinn þar sem talið er að slysið 
hafi orðið, rétt neðan við Digra-
neskirkju og afhjúpað minnismerki 
um það. Vonast er til að sem flestir 
verði viðstaddir athöfnina, segir í 
tilkynningu frá Sögufélaginu, en 
þægilegasta aðkoman er frá bíla-
stæði Digraneskirkju.

Slysið
Hrafn Sveinbjarnarson héraðs-
skjalavörður Kópavogs segir svo frá 
slysinu í bréfi til blaðisins. Sunnu-
daginn 1. mars 1874 fóru 3 ung-
menni, börn Árna bónda Björnssonar 
á Hvammkoti í Seltjarnarneshreppi 
(síðar Fífuhvammur í Kópavogs-
hreppi), til kirkju í Reykjavík, meðfram 
til að fylgja Steinþóru Þorkelsdóttur 
frænku sinni sem gekk til prestsins. 
Systkinin voru Þórunn (f. 27. 9. 1855), 
Sigríður Elísabet (f. 14. 6. 1858) og Árni 
(f. 17. 1. 1859). Leysing var áköf um 
daginn og hafði Kópavogslækur vaxið 
mikið. Þegar börnin komu að honum 
á heimleiðinni var mikill straumur í 
honum, orðið áliðið dags og dimmt. 
Freistuðust þau til að komast yfir hann 
á broti sem þeim þótti tiltækilegast 
og leiddust, pilturinn á undan, yngri 
stúlkan næst og eldri stúlkan síðust. 

Misstu fótanna
Þau óðu lækinn í hné og drengurinn 
sem gekk á undan hafði staf í hendi, 
en í miðjum læknum missti hann fót-
anna og datt, því hált var í botninum. 
Straumurinn reif hann þegar með sér 
og ætlaði þá yngri stúlkan að grípa til 
hans, en missti þá einnig fótanna og 
að líkindum hin stúlkan eins. Yngri 
stúlkan komst upp úr læknum og gat 
kallað til hjálp, en það var um seinan, 
eldri stúlkan fannst við jaka í læknum 
langt frá þeim stað sem þau ætluðu 
að vaða yfir og lík drengsins fannst 
daginn eftir ennþá neðar. Allar lífg-
unartilraunir voru árangurslausar.

A.m.k. þrjú kvæði voru ort um slysið 
árið 1874, segir Hrafn Sveinbjarnarson, 
og birt í fréttablöðum. Eitt þeirra er 
kvæði Matthíasar Jochumsonar „Börnin 
frá Hvammkoti“ í Þjóðólfi 30. júní 
1874. Kvæðið hefst á þessum orðum: 
„Dauðinn er lækur, en lífið er strá / 
skjálfandi starir það straumfallið á.“ 

Hrafn Sveinbjarnarson fjallar ítar-
lega um slysið í grein á vef Sögufélags 
Kópavogs.

Um slysið hafa líka verið skrifaðar 
greinar. Þannig skrifaði Vilmundur 
Jónsson landlæknir skrifaði til að 
mynda fræga grein árið 1939 sem var 
endurbirt í heild sinni í Tímanum 
árið 1974, þegar 100 ár voru liðin frá 
slysinu. 

Harmsaga hjónanna
Í greininni sagði Vilmundur meðal 
annars:

„Þessi sorgaratburður vakti mikla 
hluttekningu með hjónunum í Hvamm-

koti, sem voru hinar mestu merkis- og 
mannkosta manneskjur, hjálpsóm, vin-
sæl og vel metin. En harmur þeirra 
var þvi átakanlegri fyrir það, að áður 
höfðu þau misst önnur þrjú börn með 
sviplegum hætti: uppkominn son í 
sjóinn og tvær dætur úr barnaveiki. 
Stóðu hjónin nú uppi, aldurhnigin, 
fáliðuð og litils megnug, með þrjú 
eða fjögur fósturbörn i ómegð, sem 
þau höfðu tekið af góðsemi sinni, hið 
yngsta á fyrsta ári. Hluttekningin með 
hjónunum í Hvammkoti lét sig ekki án 
merkilegs vitnisburðar, því að einn af 
þeim, sem hluttekningarinnar kenndi, 
var Matthías Jochumson, sem þá var á 
bezta skeiði hér í Reykjavik, en það varð 
til þess, að hann orti út af þessum at-
burði eitt af sínum dýrlegustu kvæðum, 
sem síðan hefir ómað hugsvalandi fyrir 
eyrum þeirra, er í svipaðar raunir hafa 
ratað, svo og þeirra, sem samúðar hafa 
kennt með slíkum syrgjendum, og mun 
óma,meðan íslenzk tunga og menn-
ing er við lýði. Fallvaltleiki lífsins og 
vald dauðans er mönnum viðkvæm 
staðreynd og mannlegar tilfinningar 
bærast mönnum í brjósti — öldungis 
án tillits til þess, hverja afstöðu skyn-
semi mannanna knýr þá til að taka til 
hinna hinztu raka og hvort þeir hafa 
nokkra skoðun eða enga á því, hvert 
liggja kann vegur allrar veraldar. Þetta 
er kvæðið um Börnin frá Hvammkoti.“
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Börnin frá Hvammkoti
Dauðinn er lækur, en lífið er strá, 
skjálfandi starir það straumfallið á.

Hálfhrætt og hálffegið hlustar það til, 
dynur undir bakkanum draumfagurt spil.

Varið ykkur blómstrá á bakkanum föst, 
bráðum snýst sá lækur í fossandi röst.

Þrjú stóðu börnin við beljandi sund, 
næddi vetrarnóttin yfir náklædda grund.

Hlökkuðu hjörtun, svo heimkomufús, 
hinum megin vissu sin foreldrahús.

En lækurinn þrumdi við leysingarfall, 
fossaði báran og flaumiðan svall.

Hímdu þar börnin við helþrunginn ós, 
huldu þá sin augu guðs blásala ljós.

„Langt að baki er kirkjan, sem komum við frá, 
en foreldranna faðmur er fyrir handan á."

„í Jesú naf ni út i, þvi örskammt er heim". 
En engill stóð og bandaði systkinum tveim.

Eitt sá tómt helstrið — og hjálpaðist af. 
Hin sáu guðs dýrð —og bárust í kaf.

Brostin voru barnanna bláljósin skær, 
brostu þá frá himninum smástjörnur tvær.

Foreldrarnir tíndu upp barna sinna bein, 
en báran kvað grátlag við tárugan stein.

Hjörtun kveða grátlag, sem heyra þeirra fár. 
Herrann einn má græða vor forlaga sár.

Dauðinn er hafsjór, en holdið er strá, 
en sálin er sundlétt og sökkva ei má.

Matthías Jochumson

Sigríður elísabet lifði lengi og eignaðist mörg börn, sem hér má sjá á myndum.

Matthías Jochumson. Sigríður elísabet.



Nýjar prentlausnir

Allt úr plexi

Nýr prentari með marga nýja möguleika

Láttu hugmyndaflugið ráða

Nú getum við boðið viðskiptavinum 
okkar fleiri möguleika og skarpari prentun. 
Prentun með hvítan lit á glært gefur 
ótrúlega skemmtilega möguleika.
Að prenta hágæða mynd beint á efni eða 

flöt með fimmta litnum er nýjung á Íslandi.

Eftir sameiningu Merkingar og Akron/Format 
hefur þjónusta fyrirtækisins margfaldast, 
möguleikarnir eru ótvíræðir þar sem kunnátta 
starfsmanna og geta tækjanna fer vel saman.

Komdu í heimsókn og kynntu þér málið.

Simi 562 7044 • Viðarhöfða 4 • 110 Reykjavík
 www.merking.is • merking@merking.is 

Opið 8:30 til 17:00

Nú er fimmti
lituriNN
hvítur

FRÁ HUGMYND 
TIL VIÐTAKANDA
Við getum aðstoðað þig alla leið

U M H V E R F I S V O T T A Ð  
F Y R I R T Æ K I

Á þeim aldar�órðungi sem liðinn er frá stofnun Umslags ehf. hefur 
fyrirtækið markað sér sérstöðu í prentun, pökkun og dreifingu gagna 
fyrir fyrirtæki og stofnanir. Við hrindum óskum viðskiptavina okkar í 
framkvæmd og þjónustum þá alla leið, allt frá því að hugmyndin kviknar 
og þar til hún er orðin að veruleika í höndum viðtakanda.

Umslag hefur alla tíð lagt ríka áherslu á umhverfismál og við erum því 
stolt af því að vera Svansvottað fyrirtæki.

ÖRYGGI ÁRITUN PRENTBOX

PRENTUNHÖNNUN PÖKKUN

Kíktu á okkur á 
facebook.com/umslag
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Jón Gerald Sullenberger:

„Leiðist aldrei þar sem ég hef alltaf nóg fyrir stafni“

Hefurðu búið erlendis?
Já. Coral Gables Florida í 27 ár.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Þetta hefur allt sína kosti og galla.
Hver er stærsti sigur þinn?
Eignast fjölskyldu og 3 heilbrigða 
drengi.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Sigla um Karabíska hafið, skíði í 
Colorado og svo vinna í Kosti.
Hver er þinn helsti kostur?
Vinur vina minna.
En galli?
Fljótfær, treysti fólk of fljótt, of mikil 
kaffidrykkja.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Erfitt að svara þessu, þeir eru svo 
margir.
En í Kópavogi?
Kópavogsdalurinn þar sem Kópavogs-
lækurinn rennur í gegn.
Eftirlætis íþróttafélag?
Miami Heat.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
1713.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Vilhjálmur Vilhjálmsson, Rod Stewart, 
Bee Gees, Eagles.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Lee Iacocca og Jack Welch. Þeir hafa 
gefið út frábærar bækur um Leaders-
hip.

Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Bók, útvarp.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Flugmaður
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Afgreiða bensín hjá Jóni Kaupfélags-
stjór í Mosfellsbæ 12 ára, selja DV, 
unglingavinnu hjá Háskóla Íslands, 
skálavörður í Bláfjöllum. Matsveinn 
í flugeldhúsi á Keflavíkurflugvelli, 
þjónn á Brodway, Skemmtanastjóri 
í Hollywood, mótökustjóri á Café 
Opera, Gestamótöku á Hilton Hotel 
Miami Flórida. Stofnandi Nordica, 
Inc Miami Flórída sem er útflutn-
ingsfyrirtæki á Flórída og síðast 
stofnandi verslunarinnar Kostur ehf. 
Davegi 10-14 Kópavogi.
Af hverju gerðistu verslunarmaður?
Var skorað á mig.
Hvað er skemmtilegast við það 
starf?
Hitta kúnnana okkar og spjalla við 
þá um daginn og veginn.
Ef þú værir ekki að vinna við 
verslun, við hvað gerðir þú þá?
Vinna í Flórida við útflutning.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Sigurður Sigurðsson fyrrverandi 
veitingamaður frá Bjarghúsum í 
Vesturhópi Vestur-Húnavatnssýslu 
en hann var minn fyrsti meistari og 
góður maður.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Opið og gegnsætt stjórnkerfi, hafa 
íbúa Kópavogs í fyrsta sæti þegar 
kemur að þjónustu og velferð íbúa.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Gatnakerfið mætti vera betra og 
fjarlægja Sorpu úr fallegasta stað 
Kópavogs.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar fjölskyldan er öll saman.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Sigla um Karabíska hafið með fjöl-
skyldunni, og skíði í Vale Colorado.
Leiðinlegast?
Gera ekki neitt.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur 
eða ekki í góðu skapi?

Anda ofan í maga og þakka fyrir það 
sem maður á og hefur.
En þegar þér leiðist?
Mér leiðist aldrei þar sem ég hef alltaf 
nóg fyrir stafni.
Hvenær líður þér best?
Eftir góðan svefn.
Hvað er framundan hjá Jóni Gerald 
Sullenberger?
Vinna, byggja upp Kost með því að 
bjóða íslenskum neytendum upp á 
fjölbreytt, gott vöruúrval á góðu verði 
og góða þjónustu við kúnnana okkar.
Lífsmottó:
Að koma fram við náungan eins og 
þú vilt að hann komi fram við þig. 
Gefast aldrei upp og gera betur í dag 
en í gær,
Og að við skrifum okkar sögu á 
hverjum tíma með athöfnum okkar 
eða athafnaleysi okkar.

Jón Gerald Sullenberger hefur um nokkurt skeið rekið stórverslunina Kost við 
Dalveg í Kópavoginum. Hann hafði áður um langt skeið búið og starfað í Flórída 
í Bandaríkjunum, þar sem hann bjó í næstum þrjá áratugi. Hann ætlaði að verða 
flugmaður þegar hann yrði stór, en lífið tók aðra stefnu. Hann er matreiðslu-
meistari að mennt, nam við Hótel- og veitingaskólann og síðan við International 
Hospitality Management í Flórída. Kona hans er Jóhanna Guðmundsdóttir og 
eiga þau þrjá syni. Jón rekur uppruna sinn til Reykjavíkur enda þótt reksturinn 
hans sé í Kópavoginum. Hann segir að skorað hafi verið á sig að gerast verslun-
armaður, en skemmtilegast þykir honum að hitta kúnnana og spjalla um daginn 
og veginn. Jón Gerald Sullenberger er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN 
– VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

KERFISSTJÓRABRAUT
NÝR STARFSVETTVANGUR Á EINU ÁRI!

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisstjórar hjá 
fyrirtækjum og stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan 
skilning á uppsetningu netkerfa, viðgerðum og bilana-
greiningu á vélbúnaði og uppsetningu stýrikerfa. 

Námið samanstendur af 3 námskeiðum: 

-  Tölvuviðgerðir
-  Win 7/8 & Netvork+ 
-  MCSA Netstjórnun

Gefinn er 10% afsláttur 
af öllum pakkanum. þrjú 
alþjóðleg próf innifalin: 
„Microsoft Certified 
Solutions Associate“

Guðni Thorarensen
Kerfisstjóri hjá Isavía 

Helstu upplýsingar:
Lengd: 371 stundir

Verð:  564.000.-

Dagnám
Hefst:   11. mars 2014

Lýkur:  20. nóvember 2014

Dagar:  þri & fim: 8.30 - 12.30

 fös: 13.00 - 17.00

Kvöld- og helgarnám
Hefst:   10. mars 2014

Lýkur:  22. nóvember 2014

Dagar:  mán & mið: 18 - 22

 lau: 8.30 - 12.30

„Ég hafði komið víða við í vinnu. Síðasta 
starfið fyrir námið hjá NTV var kokkastarf. 
Eftir Kerfisstjórabrautina fékk ég frábært 
starf hjá Isavía.“





    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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