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 Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf

ibuxin rapid
fæst án lyfseðils í apótekum

ibuprofen

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða   
annarra bólgueyðandi gigtarly�a sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-
truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarly�um (NSAID). Ef þú 
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum ly�um, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg – 400 mg 
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar:  Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir ly�nu. Júlí 2012.

HÖFUÐVERKUR -  TANNVERKUR -  TÍÐAVERKUR -  MÍGRENI -  HITI

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!

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is
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Óskum eftir eignum
á söluskrá, 

mikil sala, góð kjör

14. mars 2014
5. tölublað 2. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Nemendur Tótu kórstjóra héldu henni óvænta veislu á sextugsafmælinu:

„Eitt af minnisstæðustu
augnablikum í lífi mínu“
„Ég ætlaði alltaf  að vinna með börnum 

og svo hef ég haft gríðarlega mikinn 
áhuga á tónlist. Ég var alltaf syngjandi 

og spilandi. Það er mikið lán að ég frétti 
af tónmenntakennaradeildinni. Þar gat ég 
sameinað þessi tvö áhugamál mín,“ segir 
Þórunn Björnsdóttir, kórstjóri í Kársnes-
skóla, sem allir bæjarbúar þekkja sem Tótu.

Þórunn hefur kennt við skólann og stýrt 
kórum þar í hátt í fjóra áratugi. Hún fagn-
aði sextugsafmæli sínu á dögnum og var 
henni komið á óvart, þegar tugir gamalla 
nemenda héldu henni óvænt afmælishóf 
í Hörpunni. 

„Fyrst byrjaði María, dóttir mín að 
syngja, þá bættist Þóra dóttir við og svo 

nokkrir fjölskyldumeðlimir og allt í einu 
steymdu  hópar úr öllum hornum. Ég var 
farin að nötra og skjálfa eftir hálft lag. Þetta 
var alveg ótrúlega fallegt og yndislegt. Ég 
held að þetta sé eitt af minnisstæðustu 
augnablikum í lífi mínu. Aldrei hefur mér 
verið komið jafn mikið á óvart,“ segir Þór-
unn í ítarlegu viðtali við Kópavog. Sjá bls. 8.

Þórunn Björnsdóttir hefur stýrt barnakórum í fjóra áratugi. Nemendur hennar héldu henni óvænta afmælisveislu í Hörpunni. 
Mynd: Marteinn Marteinsson.
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Fimm milljónir í 
menningarstyrki
Lista- og menningarráð Kópavogs 

úthlutaði nýlega rúmum fimm 
milljónum króna í styrki til ým-

issa menningarverkefna. Styrkirnir 
voru afhentir formlega í Gerðasafni 
5. mars. Frekari styrkir til menningar-
mála verða veittir á árinu, samkvæmt 
upplýsingum frá Kópavogsbæ, bæði 
svonefndir skyndistyrkir auk styrkja til 
listamanna sem verða með viðburði á 
Kópavogsdögum. 

Styrkirnir verða meðal annars nýttir 

til tónleikahalds, kvikmyndagerðar, 
ritunar leikverks, rekstrarstyrkir til 
kóra, auk þess sem hver grunnskóli í 
Kópavogi fær 30 þúsund króna styrk 
til að taka þátt í verkefninu „Skáld 
í skólum“ sem Rithöfundasamband 
Íslands stendur að. Hæsta styrkinn 
fær Tónlistarhátíð unga fólksins, alls 
600 þúsund krónur, en Tónlistarskóli 
Kópavogs fékk einnig 400 þúsund 
króna styrk til að flytja barnasöngleik-
inn Rabba. 

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs þurfti að ógilda úttektarkort skjólstæðinga:

Greiddi fyrir skjólstæðing 
Mæðrastyrksnefndar
„Ég stökk bara inn og borgaði 

þetta,“ segir Róbert Arnes Skúla-
son, verslunarstjóri í Bónus á 

Smáratorgi. Ung kona, sem er skjól-
stæðingur Mæðrastyrksnefndar Kópa-
vogs, varð fyrir því að kort sem hún 
fékk frá nefndinni hafði verið ógilt. 

Það skýrist af því að brotist var inn 
hjá Mæðrastyrksnefndinni nýlega. 
Fjöldi úttektarkorta í Bónus var meðal 
þess sem þjófarnir tóku. Mæðrastyrks-
nefnt lét í kjölfarið ógilda kort. Sumir 
skjólstæðingar höfðu þá þegar fengið 
kort í hendur, sem ógiltust um leið. 

Róbert Arnes segir að í verslun-
inni hafi litið svo út sem kortið væri 
útrunnið. „Það var auðveldara fyrir 
mig að redda þessu, svo hún kæmist 
heim með vörurnar sínar, frekar en 
að hún þyrfti að koma aftur, þannig að 
þetta var ekki flókið atriði fyrir mér.“

Sautján úttekarkortum var stolið 

í innbroti í húsnæði Mæðrastyrks-
nefndarinnar nýlega, ásamt hátt í 200 
þúsundum króna í reiðufé. Kortum 
hafði verið úthlutað til skjólstæðinga 
daginn fyrir innbrotið. 

Anna Kristinsdóttir, formaður 
nefndarinnar, segir að einhver kort-
anna sem úthlutað var þann dag hafi 
verið ógilt, en þrír hafi þegar komið 
til nefndarinnar og fengið lausn sinna 
mála. 

Innbrotið í húsnæði Mæðrastyrks-
nefndarinnar sé hins vegar enn óupp-
lýst. Nefndin hafi þó þegar gert ráðstaf-
anir varðandi húsnæðið. Þannig hafi 
rimlar verið settir í glugga sem sem 
farið var inn um í innbrotinu og að Ör-
yggismiðstöðin verði fengin til að fara 
yfir öryggiskerfi. Innbrotskerfi mun 
hafa verið á gangi í húsnæði nefndar-
innar, en ekki á skrifstofunni þar sem 
brotist var inn. 

Vildi frysta greiðslur
Til harðra orðaskipta kom 

milli sjálfstæðismanna í 
bæjarstjórn Kópavogs á 

þriðjudagskvöld, þegar málefni 
Skógræktarfélags Kópavogs voru 
til umræðu. Aðalsteinn Jónsson og 
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarfulltrúar 
flokksins voru á öndverðum meiði 
við Ármann Kr. Ólafsson oddvita 
flokksins og Margréti Björnsdóttur, 

forseta bæjarstjórnar. Fjárreiður 
Skógræktarfélagsins eru ógagnsæjar 
og vekja spurningar að mati hinna 
tveggja fyrrnefndu, en oddvitinn telur 
enga ástæðu til að efast um rekstur-
inn. Bæjarstjórn samþykkti tillögu 
bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar um 
að endurskoðendur færu yfir fjármál 
Skógræktarfélagsins.   
 Sjá bls.14. 
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Bæjarstjórn: 

Þingsályktun um viðræðu-
slit verði dregin til baka
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 

á þriðjudag tillögur Ómars Stef-
ánssonar, bæjarfulltrúa Fram-

sóknarflokksins, að skora á ríkisstjórn-
ina að draga til baka tillögu um að slíta 
viðræðum við Evrópusambandið og 
setja málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Tillagan var samþykkt með átta at-
kvæðum, en þrír greiddu ekki atkvæði. 

Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði í 
málinu. Einn bæjarfulltrúi flokksins 

greiddi tillögunni atkvæði sitt, en hinir 
þrír sátu hjá. 

Ármann Kr. Ólafsson, oddviti sjálf-
stæðismanna, sagði í atkvæðaskýringu 
að það væri ekki í verkahring bæjar-
stjórnar að skipta sér af Alþingi. Hann 
skaut á Ómar Stefánsson og sagði að 
framsóknarmenn í Kópavogi gætu 
haldið hjá sér fund um málið og ályktað 
um það ef þeir vildu. 

Hjálmar Hjálmarsson, bæjarfulltrúi 

Næst besta flokksins, sagði að tillagan 
væri góð og lýsti hugrekki og framsýni 
Ómars. Þessi tillaga yrði „bautasteinn 
á hans pólitíska ferli“ og hans yrði 
minnst „með jákvæðum hætti fyrir 
þessa stórkostlegu tillögu“. 

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfull-
trúi Vinstri grænna, sagðist telja að 
tillagan lýsti sjálfstæðu vinnubrögðum 
bæjarfulltrúa og væri eftirbreytniverð. 
Hann myndi greiða henni atkvæði sitt, 
en tók fram að ekki fælist í því afstaða 
til þess hvort Íslendingar ættu að ganga 
í Evrópusambandið. Sjálfur teldi hann 
að hagsmunu Íslands væri best borgið 
utan ESB. 

„Áberandi klofningur 
í Sjálfstæðisflokknum“
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi 

Framsóknarflokksins fullyrti 
á fundi bæjarstjórnar í vik-

unni að „áberandi klofningur“ væri 
í Sjálfstæðisflokknum, en þrátt fyrir 
það mældist hann með yfir 40 pró-
senta fylgi í skoðanakönnunum. 

Orðin féllu í umræðu um stöðu 
Skógræktarfélags Kópavogs, en fjallað 
er um umræðuna hér á síðunni. 

Ómar sagði meðal annars um það 
mál: „Leynimakkið er náttúrlega allt 
inni í Sjálfstæðisflokknum og það 
verður að halda því til haga fyrir 
kosningar“. 

Sjálfstæðismenn hafa mælst með 

yfirburðarfylgi í könnunum sem 
Morgunblaðið hefur birt. Deilur innan 
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi hafa 
verið áberandi upp á síðkastið, einkum 
í tengslum við samþykkt meirihluta 
bæjarfulltrúa á uppbyggingu félags-
legs húsnæðis. Þar gekk Gunnar I. 
Birgisson í lið með bæjarfulltrúum 
minnihlutans. Þá gengu skeyti milli 
sjálfstæðismanna í tengslum við ný-
legt prófkjör, auk þess sem málefni 
Skógræktarfélags Kópavogs hafa orðið 
þeim innbyrðis deiluefni, en formaður 
Skógræktarfélagsins er jafnframt for-
maður fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokks-
ins í bænum. 

Framsóknarmenn klárir með lista

Fulltrúaráð Framsóknarfélaganna 
í Kópavogi samþykkti framboðs-
lista flokksins fyrir bæjarstjórn-

arkosningarnar í vor í byrjun mánað-
arins. Birkir Jón Jónsson, fyrrverandi 
alþingismaður og varaformaður Fram-
sóknarflokksins verður oddviti listans. 
Næstu fjögur sæti listans skipa Sigurjón 

Jónsson, Guðrún Jónína Guðjónsdóttir, 
Kristinn Dagur Gissurarson og Ólöf 
Pálína Úlfarsdóttir. Framsóknar-
flokkurinn fékk 991 atkvæði í síðustu 
kosningum eða 7,22 prósent greiddra 
atkvæða og einn mann kjörinn. Bæjar-
fulltrúi flokksins, Ómar Stefánsson, gaf 
ekki kost á sér að þessu sinni. 

Hópferð á Nótuna
Fjögur tónlistaratriði frá Kópavogi 

verða á lokatónleikum Nótunnar 
í Hörpunni. Þessi uppskeruhá-

tíð tónlistarskólanna verður haldin á 
sunnudag eftir viku. 

Tvö tónlistaratriðanna koma frá í 
Skólahljómsveit Kópavogs og tvö frá 
Tónlistarskóla Kópavogs. Atriðin voru 
valin á svæðistónleikum Nótunnar sem 
haldnir voru nýverið en þar voru tón-

listarnemendur frá höfuðborgarsvæð-
inu, ef frá er talin Reykjavík, Suður-
landi og Suðurnesjum. 

Sigursælir 
Blikar
Keppendur í karatedeild Breiða-

bliks fóru með sigur af hólmi í 
heildarstigakeppninni á Íslandsmeist-
aramótinu í Kata fullorðinna, sem fór 
fram um síðustu helgi. Blikar fengu 
22 stig af 38 mögulegum en næst á 
eftir kom Þórshamar með 8 stig. Þetta 
er fjórða árið í röð sem Breiðablik 
vinnur heildarstigakeppnina.
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30-40 nemendur í bekk  
- er það ekki bara fínt?
Verkefnisstjóri Pisa hjá Náms-

matsstofnun sagði í viðtali við 
RÚV í síðustu viku að fækka 

mætti kennurum um 40% án þess að 
það kæmi niður á námsárangri. Hug-
myndir sínar byggir hann m. a. á rann-
sóknum sem segja að bekkjarstærðir 
eða fjöldi nemenda í bekk hafi ekkert 
um námsárangur að segja. Með þessu 
segir hann að hægt sé að hækka laun 
kennara. Já, með þessu væri hægt að 
næstum tvöfalda laun þeirra kennara 
sem héldu sinni vinnu. En það er í raun 
hið eina jákvæða við þessa hugmyndir 
verkefnisstjórans. 

500 barna skóli fær núna úthlutað 
um 35 stöðugildum kennara til að 
sinna almennri kennslu og til viðbótar 
fær þessi skóli úthlutað 4 stöðugildum 
til sérkennslu. Alls er um að ræða 39 

stöðugildi. Í skólanum eru líklega 24 
bekkir og hver bekkur þarf 32 - 38 
kennslustundir á viku sem er kennsla 
1,2 - 1,5 kennara. Með þessu móti er 
hægt að uppfylla lögbundna kennslu 
og skipta bekkjum í sundi og verk-
greinatímum. 

Ef kennurum í þessum skóla er 
fækkað um 40% þýðir það að í stað 
35 kennara sem sinna bekkjarkennslu, 
íþróttum og list- og verkgreinum verða 
eftir 21 kennari. Hver þeirra kennir 
26 stundir á viku og því þarf að fækka 
bekkjum úr 24 í 16. Þá verða að með-
altali í hverjum bekk 31 nemandi en 
þar sem fjöldi í árgöngum er misjafn er 
líklegt að einhverjir bekkir verði stærri 
og einhverjir minni. Þannig má búast 
við hátt í 40 nemendum í einhverjum 
bekkjum. Um leið og fjölgað yrði svo 

hressilega í bekkjunum yrði dregið 
verulega úr sérkennslu, eða um 40%. 

Möguleikar til að sinna hverjum og 
einum nemanda myndu gjörsamlega 
hverfa. List- og verkgreinakennsla 
yrði afar takmörkuð og væri líklega 
bara möguleg í örfáum árgöngum. 
Sundkennsla væri úr sögunni.30 - 40 
börn þyrftu því að kúldrast meira og 
minna allan daginn inni í ca.60 fer-
metra kennslustofu og kennarinn ætti 
engan möguleika á að halda öllum að 
verki, hvað þá sinna þeim sem biðja um 
hjálp. Kennslan færi fram frá töflunni. 

Ég sá nýlega samantekt sem sýnir að 
íslensk börn eru í 7. sæti í heiminum 
hvað hamingju varðar og almennt 
yfir meðaltali á alþjóðlegum saman-
burðarprófum. Íslendingar hafa byggt 
upp frábært skólakerfi sem byggir á 
þeirri grundvallarhugsun að öll börn 
eigi jafna möguleika í hinum almenna 
skóla. Starfshættir ýta undir skapandi 
hugsun og góða líðan nemenda. Er eft-
irsóknarvert að varpa því fyrir róða 
og sækja fyrirmyndir til ríkja sem við 
almennt viljum ekki bera okkur saman 
við? 

Það er fínt að meta, prófa og bera 
saman og ugglaust gaman að fást við 
það. En ályktanir af niðurstöðum verða 
að vera raunhæfar og passa inn í það 
samfélag sem við búum í. Ég held að 
Íslendinga vilji almennt halda í þá sér-
stöðu sem er í okkar skólum. Sérstöðu 
sem kristallast í öflugri list- og verk-
greinakennslu, hlýlegu andrúmslofti, 
sundkennslu og síðast en ekki síst því 
að öll börn eigi möguleika á námi í 
sínum heimaskóla. Hafsteinn Karlsson, 

Kópavogur
5. TBL. 2. ÁrgaNgur 2014
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is. 
framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi 
Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. 
Veffang: fotspor.is. Ritstjóri: Ingimar Karl Helgason, sími: 659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@
gmail.com. Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang. svavar@islenskurmatur.is. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 11.000 eintök. dreifing: Póstdreifing.

Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Sjálfstæðismenn og framsóknarmenn eiga verulega í vök að verjast. Yf-
irgangur ríkisstjórnarinnar í Evrópusambandsmálinu gerir að verkum 
að sveitarstjórnarfulltrúar stjórnarflokkanna fyllast áhyggjum. Þeir 

leiða eðlilega hugann að því hvort fólk treysti orðum þeirra og þeir vilja 
alls ekki að valdhroki og vandræðagangur ríkisstjórnarinnar smitist yfir 
á þá í kosningabaráttunni sem nú er framundan. Gildir þá einu hvort 
kannanir sýni yfirburðarstöðu líkt og í tilviki Sjálfstæðisflokksins, eða 
tæpan bæjarfulltrúa eins og tilfellið er með Framsóknarflokkinn.

Eitt augljóst merki um þetta sást í bæjarstjórn Kópavogs nú í vikunni. Þar 
lagði Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins fram tillögu 
sem gengur gegn einu meginmarkmiði ríkisstjórnar sama flokks: Að slíta 
viðræðum við Evrópusambandið í flýti. Tillagan var að vonum samþykkt, 
enda telja flestir bæjarfulltrúar, rétt eins og flestir landsmenn, að fram-
hald viðræðna við Evrópusambandið eigi að ráðast af þjóðinni. Þannig 
vill Ómar ef til vill hjálpa oddivita flokksins í kosningunum í vor, Birki 
Jóni Jónssyni, sem var í hópi þeirra framsóknarþingmanna sem greiddu 
aðildarumsókn að Evrópusambandinu atkvæði sitt á sínum tíma. 

Bæjarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins glímir við sams konar vand-
ræði. Enda þótt þrír af fjórum bæjarfulltrúum flokksins hafi ekki greitt 
tillögu Ómars Stefánssonar atkvæði sitt, þá greiddu þeir ekki atkvæði á 
móti. Flokkurinn er raunar er klofinn í þessu máli eins og sumum öðrum.

Með öðrum orðum, þá eru bæjarfulltrúar sjálfstæðisflokksins og fram-
sóknarflokksins, á harðahlaupum undan sinni eigin ríkisstjórn og vilja 
halda sig eins langt frá henni og mögulegt er. Undanhaldið er skipulegt. 

En spyrja má hvort það dugar til. Núverandi meirihluti er efnislega úr 
sögunni. Y-listinn ætlar ekki að bjóða fram í vor. Ómar Stefánsson skýtur 
föstum skotum að samstarfsflokknum Sjálfstæðisflokki, og talar um 
áberandi klofning. Sá klofningur opinberast síðan, ekki einungis í ólíkum 
áherslum í húsnæðismálum, heldur ekki síður í Evrópusambandsmálinu 
sem bæjarstjórn afgreiddi í vikunni, sem og í máli Skógræktarfélags 
Kópavogs. 

Þrátt fyrir ágæta stöðu í könnunum þá er kosningabarátta þessara flokka 
þannig varnarbarátta vegna ríkisstjórnarinnar og innbyrðis ágreinings, en 
ekki sókn fyrir íbúa Kópavogsbæjar. Það hlýtur að vera íbúum bæjarins 
umhugsunarefni.

Ingimar Karl Helgason

Skipulegt undanhald

Leiðari

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson,  

skólastjóri

Upp úr hjólförunum
Í vor verður kosið til sveitarstjórna 

á landinu öllu. Þetta síðasta kjör-
tímabil hefur einkennst af miklu 

umróti sem að mörgu leiti hefur verið 
til góðs, nýjar hugmyndir kviknað og 
viðurkennd norm jafnvel tapað sinni 
fyrri stöðu. 

Sveitastjórnarmál eru í eðli sínu 
öðruvísi stjórnmál en landsmálin. 
Ákvarðanir sem eru teknar eru mun 
nær íbúunum, og sveitarstjórnarfólk 
því oftast nær þeim vettvangi sem 
ákvarðanir eru teknar og fyrir vikið 
þar sem þær hafa áhrif. 

Þessar staðreyndir gera einnig að 
verkum að oft veldur tilfinning og 
aðstæður á staðnum jafnmiklu eða 
meiru um hver niðurstaðan verður 
heldur en harðar pólitískar línur. 
Þetta getur líka gert bæjarstjórnar-
mál að skemmtilegum vettvangi, og 
leitt saman skoðanir og fulltrúa sem 
fyrirfram hefðu ekki verið augljósir 
kostir. Þannig gerðist t. a. m. á tím-
anum eftir Hrunið í bæjarstjórn Kópa-
vogs að allir flokkar tóku sig saman og 
gerðu saman fjárhagsáætlun og náðu 
góðri samstöðu næstu árin á eftir um 
hvernig haga skildi rekstri bæjarins. 
Auðvitað náði enginn flokkur fram 
sínum ítrustu kröfum, en á hinn 
bóginn náðust lendingar sem allir 
gátu unað við. þannig var það líka s. 
l. þriðjudag þegar bæjarstjórn sam-
þykkti mótatkvæðalaust að skora á 
Alþingi að draga til baka umdeilda 
tillögu Gunnars Braga Sveinssonar um 
viðræðuslit við ESB og stefna málinu 
frekar í þjóðaratkvæði. 

Og þannig ætti það auðvitað að 

vera í sveitarstjórn. Því þrátt fyrir að 
myndaður sé að forminu til tiltek-
inn meirihluti á það ekki að þýða að 
engir aðrir komi að ákvörðunum. Í 
augum bæjarbúa eru kosnir bæjarfull-
trúar, og sem fjölskipað stjórnvald á 
bæjarstjórnin öll að hafa áhrif. Það 
má heldur ekki gleyma því að það 
er vel hægt að hleypa íbúunum að 
ákvörðunum oftar en á 4 ára fresti, 
eins og hefur reyndar verið samþykkt í 
bæjarstjórn (þó í litlu sé) að tillögu VG. 

Á næsta kjörtímabili stefnir í mikla 
endurnýjun í bæjarstjórn Kópavogs, og 
því kjörið að taka upp ný vinnubrögð. 
Hvernig væri að bæjarbúar fengju sam-
rýmda og samvinnufúsa bæjarstjórn? 
Ég er ekki að tala fyrir því að menn 
kasti sinni pólitísku sannfæringu eða 
gefi öll sín prinsipp eftir, en væri ekki 
betra að menn leggðu sig fram í að 
ná sameiginlegum lendingum, öllum 
bæjarbúum til hagsbóta ? Hvernig væri 
að við reyndum á næsta kjörtímabili 
að komast upp úr flokkspólitískum 
hjólförum?

Höfundur er
Ólafur Þór Gunnarsson,  

bæjarfulltrúi VG

HK og Krónan semja um styrk
Handknattleiksdeild HK og 

Krónan hafa samið um að versl-
unarkeðjan styrki alþjóðlega mótið 
Cup Kópavogur. 

„Samningurinn við HK er mjög 
þýðingarmikill fyrir okkur. Með 
styrknum viljum við leggja okkar 
af mörkum til að gera félaginu sem 
er nágranni okkar í Kórnum kleift 
að standa vel að fyrsta alþjóðlega 
handknattleiksmóti HK fyrir börn á 
aldrinum 13-16 ára og bindum við 
vonir við að styrkurinn efli starf og 
uppbyggingu HK sem hefur verið 
mikil á liðnum árum,“ er haft eftir 
Berglindi Ósk Ólafsdóttur markaðs-
stjóra Kaupáss í fréttatilkynningu. 

Markmið HK með alþjóðlegu 
handboltamóti eru háleit og standa 

vonir til þess að mótið geti orðið 
með fjölsóttari alþjóðlegum hand-
boltamótum í unglingaflokki á 
Norðurlöndunum í nánustu framtíð. 
Kópavogur þykir ákjósanlegur staður 
fyrir alþjóðlega íþróttaviðburði vegna 
íþróttamannvirkja bæjarins, nálægðar 
við afþreyingu, verslun og þjónustu 
og öflugs íþróttastarfs, þá sérstaklega 
meðal barna og unglinga, segir enn 
fremur í tilkynningunni. 

HK var formlega stofnað árið 
1970 og er stærsta handknattleiks-
félag landsins með um 700 hand-
knattleiksiðkendur. Hjá félaginu er 
mjög öflugt barna og unglingastarf 
og hafa yngri flokkar drengja og 
stúlkna náð góðum árangri á mótum 
í gegnum tíðina. 

Áshildur Bragadóttir, framkvæmdastjóri markaðsstofu Kópavogs, Jóhann 
Viðarsson formaður barna- og unglingaráðs handknattleiksdeildar HK, Guð-
ríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri Kaupáss og Berglind Ósk Ólafsdóttir 
markaðsstjóri Kaupáss. með þeim á myndinni eru HK stelpurnar Tinna sól 
Björgvinsdóttir, Birna mjöll Björgvinsdóttir og Telma sól Bogadóttir. 

Pláss fyrir 19 
þúsund gesti
Stórstirnið Justin Timberlake 

heldur tónleika í Kórnum í 
Kópavogi í lok ágúst í sumar. 
Sena flytur söngvarann inn, en 
tónleikahaldarar leigja Kórinn af 
bæjarfélaginu. Starfamenn bæj-
arins taka þátt í undirbúningi 
meðal annars til að Kórinn er 
fjölnota hús, fyrir íþróttir, ráð-
stefnur og tónleika og er stærsta 
mannvirki sinnar tegundar hér 
á landi. Ekkert annað hús á Ís-
landi getur tekið á móti fleiri 
tónleikagestum, eða hátt í nítján 
þúsund manns.

Frá því segir á vef bæjarins 
að áhersla sé lögð á að íbúar í 
Kórahverfinu verði fyrir sem 
minnstri truflun af tónleikunum, 
um leið og aðgengi fyrir tón-
leikagesti verði gott. Tónleikarnir 
verða haldnir 24. ágúst, en þegar 
er uppselt á tónleikana.



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
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Hefurðu búið erlendis?
Nei, ekki búið erlendis en vann eitt 
sumar í Færeyjum þar sem ég bjó hjá 
skyldfólki mínu en móðir mín er fær-
eysk.
Hver er stærsti sigur þinn?
Hingað til er það sennilega að koma 
börnum mínum til manns.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fjölskyldan númer eitt, tvö og þrjú, 
ferðalög, frjálsar, crossfit, hesta-
mennska (að vísu óvirk sem stendur), 
útvist og margt fleira
Hver er þinn helsti kostur?
Samviskusemi.
En galli?
Fullkomnunarárátta.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Snæfellsnesfjallgarðurinn snævi þak-
inn.
En í Kópavogi?
Útsýnið úr eldhúsglugganum á góðum 
degi.
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik að sjálfsögðu.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
226.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Ásgeir Trausti er góður, Eric Clapton 
sígildur.
Hver er eftirlætis bókin þín og hvers 
vegna?
Var að ljúka við Sjálfstætt fólk nýlega, 
held að ég sé fyrst nú komin með 
nægan þroska til að lesa Laxness.
Hver er eftirlætis kvikmyndin þín og 
hvers vegna?
Ekkert slær Harry Potter við, algert 
snilldarverk!
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Blanda af sjónvarpi og handavinnu 
á kvöldin, bókin líka ómissandi fyrir 
svefninn, verð víst að viðurkenna að 
ég ligg líka svolítið á netinu.

Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Fræg.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Þar sem ég er alin upp í sveit eru 
bústörf hluti af mínu uppeldi, síðan 
vann ég í fiski í Færeyjum eitt sumar 
og við sumarstörf í Mjólkursamlaginu 
í Búðardal og hjá Pósti og síma á sama 
stað. Kenndi síðan í Búðardal í frábær 
13 ár. Eftir að við fluttum í Kópavoginn 
hef ég starfað hjá Rannís – Rannsókna-
miðstöð Íslands.
Hvað er skemmtilegast við núverandi 
starfið þitt?
Fjölbreytni og góðir vinnufélagar.
Hvað kveikti áhugann á frjálsum 
íþróttum?
Sindri Hrafn yngsti sonur minn byrj-
aði að æfa frjálsar 5 ára gamall. Við 
foreldrarnir höfum fylgst með honum 
á æfingum og mótum frá upphafi og 
hrifist af þessari íþrótt sem er þess eðlis 
að allir geta tekið þátt og eru alltaf í 
liðinu. Við erum svo heppin að hafa átt 
kost á því að fylgja Sindra Hrafni á stór-
mót erlendis og upplifað stemninguna í 
kringum þau. Í gegnum frjálsar höfum 
við kynnst fullt af flottum krökkum 
sem leggja mikið á sig til að ná árangri 
í sínum greinum og aðstandendum 
þeirra og þjálfurum.
Hvernig finnst þér starfið hjá frjáls-
íþróttadeild Breiðabliks ganga?
Starfið í dag gengur bara nokkuð vel. 
Við eru komin með góða þjálfara og 
fullt af efnilegum iðkendum þó hópur-
inn sé kannski ekki stór.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Enga sérstaka svo sem en þeir sem gera 
vel og láta gott af sér leiða hvetja mann 
til dáða.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Bæjarfélagið ætti að stefna að því að 

verða besti íþróttabærinn á landinu. 
Aðstaða er mjög góð fyrir flestar 
íþróttagreinar og margt gott hefur verið 
gert en þegar kemur að rekstri íþrótta-
félaga og deilda vantar alltaf fjármagn.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Veita meiri fjármunum til íþróttamála 
og afreksíþrótta.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar einstaklingum í fjölskyldunni 
gengur vel í því sem þeir taka sér fyrir 
hendur.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Fátt jafnast á við góðan reiðtúr á 
bökkum Miðár í Dölum!
Leiðinlegast?
Þrif.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Þá er best að fara í ræktina eða í hús-
verkin.
En þegar þér leiðist?
Læt mér leiðast og hristi það svo af 
mér!
Hvenær líður þér best?
Þegar öllum líður vel í kringum mig og 
eftir góða crossfit-æfingu.
Hvað er framundan hjá Svandísi Sig-
valdadóttur?
Vonandi gott sumar með góðri blöndu 
af mínum helstu áhugamálum
Lífsmottó:
Illu er best af lokið!

Svandís Sigvaldadóttir:

Kópavogur verði besti íþróttabærinn á landinu
Svandís Sigvaldadóttir hefur hellt sér í félagsmálin eftir að hún flutti í 
Kópavoginn og situr í stjórn frjálsíþróttadeildar Breiðabliks. Hún á þrjá 
syni ásamt manni sínum Guðmundi Helga Ólafssyni og eiga þau líka tvö 
barnabörn. Hún er kennari að mennt en starfar nú hjá Rannís. Hún er 
fædd og uppalin í Dölunum og veit fátt betra heldur en hestaferð þar um 
slóðir, en nýtur sín vel í Kópavoginum. Þar er fallegasti staðurinn útsýnið 
um eldhúsgluggann, og eftirlætis félagið er Breiðablik, nema hvað! Hún 
hvetur til þess að Kópavogur verði besti íþróttabærinn á landinu og að 
bæjaryfirvöld geri sitt til að það verði að veruleika. Svandís Sigvaldadóttir 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
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Einstök hönnun
Ítalski innréttingaframleiðandinn 

ARAN er í farabroddi evrópskarar 

hönnunar og byggir framleiðslu 

sína á aldgamalli hefð fyrir 

vönduðu handbragði og 

framsækinni tækni.
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Þórunn Björnsdóttir, kórstjóri í Kársnesskóla, fékk óvænta gjöf á sextugsafmælinu:

Börnin skemmtilegustu mannverur sem til eru
„Ég held að þetta sé eitt af minnisstæðustu augnablikunum í lífi mínu,“ segir 
Þórunn Björnsdóttir, kórstjóri í Kársnesskóla, sem fagnaði sextugsafmæli 
sínu á dögunum. Dætur hennar og tugir gamalla nemenda komu henni á 
óvart með afmælissöng í Hörpunni á föstudaginn var.

Allir Kópavogsbúar, og flestir lands-
menn raunar, þekkja til Þórunnar, en 
hún er gjarnan nefnd Tóta kórstjóri. 
Hún hefur stýrt barnakórum í Kárs-
nesskóla hátt í fjóra áratugi. Hún segir 
það vera forréttindi að fá að sinna starfi 
sínu. Tilviljun hafi ráðið því að hún 
byrjaði að stýra kórum, en þannig hafi 
hún getað sameinað æskudrauminn; 
að vinna með börnum og sinna tón-
listinni.

Þórunn Björnsdóttir er tónmennta-
kennari að mennt. Hún lærði í Tónlist-
arskóla  Reykjavíkur og hóf rúmlega 
tvítug að kenna við Kársnesskóla. Áður 
hafði hún hlotið uppeldi í Skólahljóm-
sveit Kópavogs þar sem hún lék á klar-
inett.

Grunlaus um afmælið
Hún mætti grunlaus í Hörpuna. „Ég 
átti að fara í myndatöku. Ég var satt 
að segja hin fúlasta. Ég mátti ekki vera 
að þessu, þar sem ég var að undirbúa 
afmælisveislu á laugardaginn,“ segir 
Þórunn.

Myndband af þessu hefur verið birt 
á Youtube. Þar má sjá þar sem Þór-
unn gengur inn. Þar stendur stúlka sem 
byrjar að syngja lagið „So we got to 
say goodbye for the summer“. Síðan 
smátt og smátt bætast fleiri raddir við 
í söngnum. Tugir gamalla nemenda 
koma ýmist innan úr hliðarherbergjum 
eða niður tröppur og umkringja gamla 
stjórnandann sinn smám saman í fal-
legu og ljóðrænu faðmlagi. Myndband 
af þessu hefur verið sett á Youtube en 
myndbandið heitir „ Tóta 60ára. Flas-
hmob“. Hátt í sex þúsund manns hafa 
séð myndbandið nú þegar.

Þrýsti barnabarninu að sér
„Fyrst byrjaði María, dóttir mín að 
syngja, þá bættist Þóra dóttir við og 
svo nokkrir fjölskyldumeðlimir og allt í 
einu steymdu  hópar úr öllum hornum. 
Ég var farin að nötra og skjálfa eftir 
hálft lag. Þetta var alveg ótrúlega fallegt 
og yndislegt. Ég held að þetta sé eitt 
af minnisstæðustu augnablikum í lífi 
mínu. Aldrei hefur mér verið komið 
jafn mikið á óvart,“ segir Þórunn.

Það voru dæturnar sem skipulögðu 
þessa óvæntu afmælisveislu.

Hún hélt í fanginu á barnabarni 
sínu Þórunni Obbu og segir að það 
hafi skipt máli. „Ég komst við, en bar 
mig vel. Ég var með Þórunni Obbu í 
fanginu og þrýsti henni þétt að mér. Ég 
held svei mér að hún hafi bjargað því að 
ég fór ekki að háskæla,“ segir Þórunn.

Lagið sem hópurinn fríði söng er 
gamall slagari.  „ Þetta er lag sem mér 
þykir sérstaklega vænt um. Ég hef 
oft notað það þegar við höfum verið 
með kvöldvökur í æfingabúðum og 
hefur gjarnan verið síðasta lagið sem 
krakkarnir hafa sungið áður en farið er 
í háttinn. Þetta er eitt af þessum lögum 
þar sem allir sameinast einni röddu í 
fallegri samkennd.“

Hefði viljað bjóða öllum
Spurð hvort þetta hafi haft einhver 

áhrif á sjálfa sextugsafmælisveisluna 
sem haldin var á laugardaginn, þá segir 
Þórunn að hún hafi fyllst bjartsýni og 
gleði.  Veislan hafi verið frábær. „Eina 
sem skyggði á hamingjuna var að 
ég gat ekki boðið öllum sem mættu 
í Hörpuna.  Ég var ekki með nógu 
stórt húsnæði. Engu að síður komu 
örugglega um þrjú hundruð manns í 
Glersalinn.“

Ævistarf fyrir tilviljun
Þórunn hefur stýrt kórum í Kársnes-
skóla í 39 ár. En hvað kom til að hún 
lagði þetta fyrir sig?

„Það var nú bara tilviljun,“ segir 
Þórunn. „Ég var í Skólahljómsveitinni. 
Bjössi blásari [Guðjónsson], sem stofn-
aði Skólahljómsveitina hringdi í mig 
og boðaði mig á fund í Kársnsskóla 
því þau langaði til að stofna kór. Ég 
kunni ekki neitt, en var uppálagt að 
læra þetta. Ég féll strax fyrir krökk-
unum  og eftir fyrsta kennarapartíið  
ákvað ég að vera alltaf í Kársnesskóla 
enda dásamlegt samstarfsfólk,“ segir 
Þórunn og hlær við.

Áhyggjur af  
barnakórunum
Þórunn segir að enda þótt tilviljun hafi 
ráðið því að hún fór að stýra kórunum, 
þá sé ævistarfið vel í takt við það sem 
hún alltaf ætlaði sér.

„Ég ætlaði alltaf  að vinna með 
börnum og svo hef ég haft gríðarlega 
mikinn áhuga á tónlist. Ég var alltaf 
syngjandi og spilandi. Það er mikið 
lán að ég frétti af tónmenntakennara-
deildinni. Þar gat ég sameinað þessi tvö 
áhugamál mín,“ segir Þórunn og bætir 
við. „Mér finnast börn vera skemmti-
legustu mannverur sem til eru.“

Mikil áhersla hefur verið lögð á 
sönginn í Kársnesskóla. Þar eru kórar 
á stundaskrá  frá þriðja og upp í sjö-
unda bekk, en kórinn er val eftir það.

Þórunn verður aðeins alvarleg í 
bragði. Hún segir að þróunin í kóra-
starfinu úti um land, sé ekki eins og 
best verður á kosið.

„Ég hef áhyggjur af því hvað fækkað 
hefur barnakórum í grunnskólum 
landsins. Einu sinni áttum við öfluga 

barnakóra nánast í öllum grunnskólum 
landsins, en þeim hefur fækkað mjög 
mikið, sérstaklega eftir hrun. Ef ég ætti 
einhverja ósk, þá vildi ég að það yrði 
gert átak í að efla barnakóra, því ég 
held að þett sé svo gott fyrir börnin og 
skólaandann. Í kórastarfinu myndast 
falleg samkennd og þar erum við laus 
við samkeppni.“

Tókst að finna  
taktinn aftur
Hún segir það vera mikil foréttindi að 
stýra kórunum. „Mörg barnanna eiga 
foreldra sem voru líka hjá mér í kór. 
Þau vita hvernig ég vil hafa þetta.“
- Þýðir það að það sé bara þú sem 
ræður þegar kemur að kórunum?

„Það er ekkert lýðræði í kórastarfi. 
Það er bara einn stjórnandi í kór.  En 
auðvitað reyni ég að koma til móts við 
krakkana og þeirra óskir,“ segir Þór-
unn en bætir því við að hún hafi alls 
ekki verið ein í þessu starfi. „Ég hef átt 
gott samstarf við samkennara mina og 
þau verið ákaflega umburðarlynd og 
sveigjanleg þegar kemur að tónleikum 
og endalausum uupákomum.  Og svo 
má ekki gleyma þætti  foreldranna í 
gegnum tíðina. Þeir hafa verið gríðar-
lega mikill bakhjarl og styrkur fyrir 
starfið og á ég marga að mínum bestu 
vinum úr þeirra hópi.

Þórunn var gift Marteini Hunger 
Friðrikssyni, dómorganista, sem féll frá 
fyrir fjórum árum og eiga þau fjögur 

börn. „Ég söng í kór hjá honum og 
hann var undirleikari okkar,  farar-
stjóri á ferðalögum, útsetjari og hjálp-
arhella,“ segir Þórunn og hikar eitt 
augnablik. „Mér fannst erfitt að halda 
þessu gangandi eftir að hann féll frá 
en með stuðningi krakkanna og vina 
tókst mér að finna aftur taktinn og er 
þakklát fyrir það.“

Margt minnisstætt
- Áttu þér eitthvað uppáhalds lag?

„Ég segi gjarnan að það sem ég syng 
hverju sinni sé mitt uppáhaldslag. En 
ég hugsa að „Heyr himna smiður“ sé 
það lag sem mér þykir einna vænst um. 
Mér þykir lagið alltaf jafn dásamlega 

fallegt og svo er það eftir Þorkel [Sigur-
björnsson] gamla kennarann minn og 
fjölskylduvin og Kópavogsbúa.“

Að því sögðu, má spyrja hvort eitt-
hvað einstakt standi upp úr á löngum 
ferli? Þórunn segir erfitt ef ekki ómögu-
legt að gera upp á milli. „Ég hef ferðast 
mikið með kórunum. Þetta er óneit-
anlega skemmtileg lífsreynsla að taka 
þátt í alþjóðlegum kóramótum og að 
vera fulltrúi Íslands á erlendri grundu.  
Þá reynir á að standa sig og vera landi 
og þjóð til sóma og alltaf jafn ógleym-
anlegt þegar vel tekst til.  Það er erfitt 
að gera upp á milli ferða. Mér dettur 
reyndar í hug ferð sem við fórum á 
EXPO heimssýninguna í Japan. Það 
er gaman að fara með krakka á svona 
viðburð, búa og gista við framandi að-
stæður og syngja fyrir þúsundir manna, 
dag eftir dag.  Það var ógleymanlegt. 
En svo höfum við líka gert fjöldamargt 
annað sem líka er fallegt og yndislegt, 
eins og að syngja á sjómannadaginn á 
Hofsósi eða vera með Maraþontónleika 
í Salnum, Tónlistahúsi Kópavogs“ segir 
Þórunn.

Hún nefnir einnig æfingabúðir kór-
anna um helgar, og ekki síður „okkar 
föstu kúnna sem við syngjum fyrir 
á hverju ári,“ bætir hún við. Þetta er 
gefandi og skemmtilegt starf þó það 
sé oft ansi erilsamt. Og svo gleymi ég 
ekki að minnast á það sem ég uppskar 
þarna um daginn; alla þessa vináttu 
og hlýju, þegar nemendur mínir komu 
mér svona skemmtilega á óvart á af-
mælinu.“

Gleður mig alltaf jafn mikið
Fjölmagir nemendur Þórunnar 

hafa lagt fyrir sig söng og tón-
list. Nefna má Emelíönu Torr-

ini, Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur, 
Sesselju Kristjánsdóttur, Gissur Pál 
Gissurarson, Agnesi í hljómsveitinni 
Sykur, Erp Eyvindarson og fjölmarga 
aðra. „Ég geri ekki upp á milli nem-
enda minna. Þau eru svo óendanlega 
mörg sem hafa verið skapandi og 
skemmtileg. Sum hafa lagt tónlistina 
fyrir sig og önnur syngja enn í kórum 
um allt land. Það gleður mig alltaf jafn 
mikið þegar ég sé þau standa á sviði,“ 
segir Þórunn Björnsdóttir. 

„Ég var farin að nötra og skjálfa eftir hálft lag,“ segir Þórunn Björnsdóttir sem hér sést með nöfnu sinni. 
Mynd: Marteinn Marteinsson.

„Þetta er eitt af þessum lögum þar sem allir sameinast einni röddu í fallegri samkennd,“ segir Þórun Björnsdóttir. 
mikill fjöldi nemenda hennar hélt henni óvænta afmælisveislu í Hörpunni.  Mynd: Marteinn Marteinsson.
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Gekk með bókina í níu mánuði
Í hrauninu vestast í Hafnarfirði, nánast úti á Garðaholti, sitja lágreistir 
Brúsastaðir og láta lítið yfir sér. Þegar rennt er í hlað vekur hins vegar 
athygli hversu snyrtilegt er um að litast og hve smekklega húsið og næsta 
nágrenni falla inn í ósnert hraunið í kring. Þegar stigið er út úr bifreiðinni 
tekur á móti manni ferskur sjávarandvari, enda aðeins steinsnar niður 
í fjöruborðið. Þarna býr fjöllistakonan, iðnhönnuðurinn, bloggarinn og 
matreiðslubókahöfundurinn María Krista Hreiðarsdóttir. Bók hennar um 
lágkolvetna brauð og eftirrétti var eins sú mest selda í jólabókaflóðinu sem 
nýlega reið yfir. Matarblaðamaður tók hús á henni til að forvitnast um 
hvað það er sem drífur hana áfram.
Hönnun og matur
María Krista er þriggja barna móðir og 
klauf fjörtíu ára múrinn á síðasta degi 
nýliðins árs.  ,,Ég er stúdent úr Flens-
borgarskóla og nam síðar iðnhönnun 
í Iðnskólanum í 2 ár. Útskrifaðist svo 
sem grafískur hönnuður úr Listahá-
skólanum árið 2000. Ég starfaði í 3 ár 
hjá Iðunni og Fróða útgáfu strax eftir 
útskrift en fór fljótlega að starfa sjálf-
stætt upp úr því við hin ýmsu verkefni 
og sl. 5 ár hef ég rekið mitt eigið fyr-

irtæki ásamt eiginmanninum.“ Fyrir-
tækið snýst um hönnun og framleiðslu 
á gjafavöru og skarti af ýmsu tagi og 
heitir Krista Design. Fyrir forvitna má 
skoða framleiðsluna á www.kristades-
ign.is. „Matur er þó líklega mín helsta 
ástríða og mér finnst frábært að geta 
sameinað áhuga á hönnun og mat.“

Heltekin af  
matarpælingum
Brauð og eftirréttir Kristu: Sykur-, ger- 

og glútenlaust, er fyrsta bók höfundar. 
María Krista hefur hins vegar haldið 
úti vinsælu bloggi með matarupp-
skriftum og vangaveltum um lífið og 
tilveruna. En hvaðan skyldi sá áhugi 
koma? ,,Ég hef alltaf elskað mat síðan 
ég man eftir mér og kannski einum of 
því ég varð allt of þung eftir að ég átti 
börnin mín og hef átt í vissri baráttu við 
að halda aukakílóunum frá. Þá verður 
maður pínulítið heltekinn af matar-
pælingum hvort sem það er af hollum 
eða óhollum mat. Ætli ég myndi ekki 
greinast sem matarfíkill.“

Vinsælt matarblogg
Matarblogg Maríu Kristu varð fljótlega 
eitt það allra vinsælasta á landinu. En 
hvers vegna ætli hún hafi tekið skrefið 
frá mataráhuga og yfir í matarbloggið? 
,,Ég var að byrja að fylgja lágkolvetna-
mataræði ásamt dóttur minni en hún 
er með glútenóþol og langaði að prófa með mér að taka út hveiti og fleira. Því 

hentaði vel þetta mataræði en það snýst 
um að takmarka kolvetni töluvert, taka 
út allan sykur og sterkju. Yngri sonur 
minn er svo með hveitiofnæmi þannig 
að þetta virtist henta okkur mjög vel. 
Blogghugmyndin kom svo fljótlega 
eftir að ég byrjaði að taka myndir af 
nýju réttunum sem við vorum að prófa 
en ég setti þær inn á facebooksíðuna 
mína. Fljótlega var ég farin að fá aðeins 
of margar vinabeiðnir frá forvitnum 
lágkolvetnasnillingum sem vildu líka 
tileinka sér þessar nýju matarvenjur 
og því var einfaldara hreinlega að 
setja upp almennilegt blogg og setja 
inn uppskriftir með réttunum mínum.“

Frá bloggi í bók
En svo varð bloggið að bók, af hverju 
og hvað var bókin lengi í smíðum? 
,,Ég myndi segja að bókin sé nánast 
afkvæmi þessarar bloggsíðu en hún 
var búin að vera í loftinu í níu mánuði 
þegar ég skilaði inn fyrsta handritinu 
til Sölku forlags. Ég hef safnað tugum 
uppskrifta inn á bloggið sem ég hef 
föndrað saman sjálf eða breytt gömlum 
uppskriftum í lágkolvetna útgáfur og 
uppskriftirnar í bókinni eru brot af 
þessari vinnu. Lagði þó megináherslu á 
brauð- og eftirrétti því það er oft snúið 
að útbúa sér rétti af því tagi sem heppn-
ast vel en við sækjum þó öll pínulítið 
í. Það er ekkert gaman að borða bara 
steik og bernaise til lengdar og leyfa sér 
aldrei smá eftirrétt eða gott hvítlauks-
brauð með.“ Matarblaðamaður skilur 
vel þessa þörf, sem reyndar einkennir 
afskaplega marga mataráhugamenn. 

Vel heppnuð frumraun
En bókaskrif eru samt stórt stökk. Var 
einhver ein ástæða fremur en önnur 
sem varð til þess að þú skrifaðir þessa 
bók? ,,Ég þurfti bara að koma þessu 
frá mér eftir að maðurinn minn kom 
hugmyndinni inn í kollinn á mér. Ég 
var búin að gera uppskriftaspjöld sjálf 
sem ég sel með uppskriftastandi frá 
Kristu Design en bók er alltaf spennandi 
og hver vill ekki gefa út eina slíka á 
lífsleiðinni“ spyr María Krista með bros 
á vör. Bókin er einkar vel úr garði gerð 
og vel hugsuð, enda hefur hún fengið 
fyrirtaksdóma, en fyrir hverja er hún 

hugsuð? ,,Hún er ekki eingöngu hugsuð 
fyrir fólk á lágkolvetnamataræði því eins 
og ég segji þá henta þessar uppskriftir 
vel fyrir þá sem berjast við glútenóþol 
sem og ofnæmi og einnig fólk með 
sykursýki. Svo geta bara allir nýtt sér 
þessar uppskriftir ef þeir vilja takmarka 
neyslu hvíta sykursins, passa tennurnar, 
blóðsykurinn og losna við ýmsa kvilla 
eins og bólgur, ofnæmi og bjúg.

En víkjum nú aðeins aftur að höf-
undinum. Á hún sér til að mynda eins-
hvern uppáhaldsmat? ,,Ég er ofsalega 
hrifin af indverskum mat, svo er ég 
reyndar mikil matmanneskja og finnst 
fátt skemmtilegra en að fara í matarboð 
eða dunda mér eitthvað í eldhúsinu, 
sérstaklega upp á síðkastið.“ En hvað 
finnst henni þá um íslenska matar-
menningu? ,,Hún er nú bara nokkuð 
skemmtileg, frábærir veitingastaðir hér 
og fjölbreytt flóra í þeim geiranum. 
Sýnir sig líka vel hvað landinn er með 
puttana á púlsinum því nú hafa sprottið 
upp þónokkrir staðir sem bjóða upp á 
lágkolvetnarétti á matseðlinum sínum.“

Hænuskref til hollustu
Hollur matur og góð heilsa er Maríu 
Kristu greinilega hugleikinn. En 
hvernig á maður að hennar mati að 
bera sig að ef maður vill fara að borða 
hollari mat? Ekki stendur á svarinu: 
,, Það er um að gera að taka hænu-
skref til að byrja með. Taka út gosið 
til að byrja með, en líka allt nammi og 
nart eftir átta á kvöldin. Ekki versla 
í matinn þegar maður er svangur og 
drekka mikið vatn á milli máltíða. 
Lágkolvetnamataræði er samt ótrú-
lega einföld og í raun góð leið til að 
skipta hratt yfir í sykurlausa lífernið 
því sykurlöngunin hverfur á ótrúlega 
skömmum tíma ef kolvetnin eru tak-
mörkuð eins og við gerum frá því að 
við vöknum fyrst að morgni og ef þau 
eru í lágmarki yfir daginn þá er minni 
hætta á að blóðsykurinn falli niður 
eins og oft vill gerast seinnpartinn 
og við dettum í óhollustuna. Kann-
ast ekki sumir við að koma þreyttir 
heim og ráðast á kexpakkann og klára 
á nokkrum mínútum. Það er samt alls 
ekki verið að taka öll kolvetni út, við 
borðum t.d. mikið af grænmeti og 
fræjum, hnetum og fleira - en í hófi.

Matarsíða svavars

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að sjá blaðið á 
www.fotspor.is



Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.
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Kúrbítskryddkaka
Dísætt rjómaostakrem með sítrónubragði og stökkar 
og góðar hnetur eru einkennandi fyrir þessa köku sem 
gæti verið litla kolvetnalétta systir gulrótakökunnar 
girnilegu sem flestir þekkja frá kaffihúsum og bakaríum. 
Ég ákvað að skipta hér út gulrótum fyrir kúrbít sem er 
orðinn fastur liður á innkaupalistanum og kakan kom 
stórkostlega út. Gaf gulrótunum ekkert eftir og hélst 
mjúk og góð í 2-3 daga í ísskáp. Hún er mjög seðjandi 
og þessi uppskrift dugar því líklegast fyrir 6-8 manns.

iNNiHaLD:
180 g möndlumjöl
100 g Sukrin Gold
1 tsk lyftiduft
½ tsk gróft salt
2 tsk kanell
½ tsk engifer
½ tsk matarsódi
¼ tsk negull
1 tsk kardimommudropar
2 msk kókosolía
10 dropar stevía
2 egg
100 ml kókosmjólk
60 g pekanhnetur
100 g rifinn kúrbítur
½ tsk sítrónusafi

KreM:
200 g rjómaostur
60 g Sukrin Melis
15 dropar stevía
1 tsk sítrónusafi
1 ½ tsk vanilludropar

aðFerð:
Blandið öllum þurrefnum saman í skál. Þeytið eggin 
og vanilludropana saman ásamt kókosmjólkinni í 
nokkrar mínútur. Blandið þurrefnum varlega út og 
hrærið vel saman. Næst er hnetum bætt út í ásamt 
niðurrifnum kúrbít; gott að kreista mesta vökvann 
úr honum. Kókosolían fer út í síðast. Setjið deigið í 
hringlaga eða ferhyrnt kökumót. Bakið í 25 mínútur 
við 170°C hita með blæstri.

KreMið:
Setjið allt í litla matvinnsluvél og blandið saman. 
Einnig er hægt að nota handþeytara. Mæli með að 
þeyta þetta krem mjög vel. Sprautið kreminu í litla 
toppa, eða smyrjið því á kökuna. Hægt er að skera 
kökuna í tvennt og búa til tvær hæðir en það er ekki 
nauðsynlegt. Kakan er jafngóð á einni hæð.
Valmöguleiki: Stráið muldum möndlu- eða heslihnet-
uflögum yfir kremið.

Ekki flókið að borða hollt
Oft er sagt að hófsemdin sé best allra 
dyggða. Á það líka við þegar maður 
byrjar á nýju mataræði? Er best að 
byrja hægt og rólega eða er betra að 
hella sér í þetta af fullum krafti? ,,Ég 
vil bara ítreka það að ef fólk vill prófa 
þetta mataræði þá þarf á endanum að 
fara alla leið til að árangur náist. En 
það má byrja á einföldum réttum og 
taka út ósiðina á nokkrum dögum en 
á endanum þá er ekki hægt að halda 
inni venjum og siðum eins og að fá sér 
kartöflur með fiskinum eða nokkrar 
brauðsneiðar með morgunkaffinu, þá 
er hætt á að fólki mistakist og gefist 
fljótt upp. Þetta er ekki eins flókið 
og sumir vilja meina og um að gera 
að prófa uppskriftir frá mér eða ein-
hverjar af þeim fjölmörgu sem finna 
má á netinu og venja sig á sykurleysið 
sem fyrst því burtséð frá öllum megr-
unarkúrum eða átökum þá eru flestir 
held ég sammála um að sykur er ekki 
mikilvægur hlekkur í fæðukeðjunni.“

Dreymir um  
matarferð til Indlands
En hvaða á matardraumar ætli leyn-
ist í hugskoti þessa heilsuheimspek-
ings, matarbloggara og rithöfundar 

með meiru. Hvað mat dreymir Maríu 
kristu Hreiðarsdóttur um að smakka 
og á hún sér leynda ósk um að ferðast 
til fjarlægra slóða og smakka framdi 
mat? ,,Hef alltaf verið pínu svag fyrir 
„Kobe“ kjöti en í matreiðsluþáttum 
er þessu hælt svo mikið að það væri 
gaman að prófa almennilega. Annars 
er ég ekki mjög ævintýragjörn varð-
andi mat, er ekkert æst í að smakka 
krókódíl, strút, stökkmýs steyptar 
í súkkulaði eða neitt þessháttar. Hef 
verið pínu gikkur í gegnum tíðina en 
það er þó allt að koma. En það væri 
auðvitað alger draumur að fara í matar-
ferð til Indlands. Bara verst hvað þeir 
nota mikið af grjónum og kartöflum 
í matseldina sína“ segir María Krista 
og hlær. Með þessum orðum kveðjum 
við matgæðinginn í hrauninu og 
höldum aftur út í hrollkaldann janúar 
á Íslandi. Þar sem matarblaðamaður 
spólar sig áffram á svellbunkunum á 
heimleiðinni er ekki fjarri að hugsanir 
um dásemdar matarferð til Indlands 
eða jafnvel hamborgara úr japönsku 
Kobe-kjöti reyni að svamla upp á yfir-
borð meðvitundarinnar. En ekkert slíkt 
er í boði. Nú er það fiskur sem gildir. 
Jafnvel Sushi – vilji maður sleppa fram 
af sér beislinu.

svavar@islenskurmatur.is



Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution 

AkureyrArApótek, Kaupangi - LyfjAver, Suðurlandsbraut 22 
borgArApótek, Borgartúni 28 - gArðsApótek, Sogavegi 108
urðArApótek, Grafarholti - ÁrbæjArApótek, Hraunbæ 115 
Apótek gArðAbæjAr, Litlatúni 3 - reykjAvíkurApótek, 
Seljavegi 2, Apótek HAfnArfjArðAr, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

Í proactiv® solution eru efni sem hreinsa húð þína 
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í  
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
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www.gullkunst.is

4.900 kr 6.600 kr

5.500 - 6.500 kr 5.200kr

Silfurskartgripir með zirkonsteinum  

4.500 kr 4.500kr

ibuxin rapid
400 mg hraðvirkt ibuprofen 
30 töflur

20% afsláttur
til 14. mars

ibuxin rapid
400 mg hraðvirkt ibuprofen 
30 töflur

20% afsláttur
til 14. apríl
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Nýtum tækifærin
Nú er búið að stilla upp efstu 

sætum á lista Framsóknar í 
Kópavogi. Til forystu hefur 

valist ungt fólk í bland við eldra sem 
hefur brennandi áhuga á málefnum 
bæjarins. Kosningabarátta okkar mun 
fyrst og fremst einkennast af baráttu, 
bjartsýni og lausnum fyrir íbúa Kópa-
vogs. Tækifærin liggja víða og því mjög 
spennandi verkefni að fá að taka þátt 
í því að gera Kópavog að enn betra 
samfélagi. 

Kópavogur er og mun verða leiðandi 
í þéttingu byggðar á höfuðborgarsvæð-
inu á næstu árum – þar þurfa meiri 
framkvæmdir að eiga sér stað. Nokkur 
þróunarsvæði eru tilgreind í nýju Aðal-
skipulagi Kópavogs 2012 – 2024, sem 
bjóða upp á þéttingu byggðar með fjöl-
breyttum búsetuúrræðum. Framsókn 

mun stuðla að framgangi þeirra. Sam-
fara þeirri þróun munu tekjur Kópa-
vogs aukast sem gerir okkur kleyft að 
bæta enn frekar þjónustu og síðast en 
ekki síst að lækka skuldir bæjarins. 

Enn fremur á Kópavogur mikla 
möguleika á þvi að hýsa viðburði af 
stærri gerðinni t. d. tónlistaviðburði og 
ekki síður á sviði íþrótta þar sem við 
í Kópavogi höfum byggt upp aðstöðu 
á heimsmælikvarða. Á fót er komin 
Markaðsstofa Kópavogs, sem vinnur 
að þessum málum í samvinnu við fyr-
irtækin í bænum og er nauðsynlegt 
að styðja og hlúa að henni á komandi 
árum. 

Sundurlyndisfjandinn hefur því 
miður leikið lausum hala í pólitíkinni 
hér og því þarf að breyta. Slíkt ástand 
dregur úr samstöðu og þeim krafti 

sem á að einkenna næst fjölmennasta 
sveitarfélag landsins. Framsóknarmenn 
mun heyja sína kosningabaráttu á já-
kvæðum forsendum með áherslu á 
góða þjónustu við heimilin og atvinnu-
lífið hér í bæ. 

Ég hlakka til málefnalegrar og 
drengilegrar baráttu á næstu vikum – 
Kópavogsbúar eiga það skilið. 

Píratar í Kópavogi
Ímyndum okkur samfélag þar sem 

maður getur tekið upp fartölvuna 
sína eða snjallsímann og fengið á 

skjáinn, á einfaldan hátt, stöðu sveita-
félagsins í máli og myndum. Flett yfir 
bókhaldið, athugað stöðu verkefna, 
skoðað áætlanir, kostnað og fleirra 
sem tengist rekstri bæjarfélagsins. 
Sent inn hugmyndir, rætt um kosti og 
galla þeirra, mögulegar útfærslur og 
kosið um einstök málefni. Með öðrum 
orðum: Verið virkur þáttakandi í opnu 
og lýðræðislegu samfélagi. Ef þetta 
er eithvað sem þér lýst vel á, þá eru 
miklar líkur á að þú getir kallað þig 
Pírata. 

Orðið Pírati er tiltölulega nýtt hug-
tak á Íslandi, en Píratar eru ekki bara 
stjórnmálaflokkur heldur samheiti 
yfir ákveðna hugmynd og afstöðu, 
til dæmis þá afstöðu að lýðræði er 
ekki eitthvað sem þú mátt iðka einu 
sinni til tvisvar á fjögurra ára fresti, 
heldur veruleiki sem fólk býr við. En 
til þess að breyta lýðræðinu þannig 
að það virki bara á fjögurra ára fresti 

yfir í raunverulegt lýðræði, þar sem 
allir geta tekið þátt, þá þurfum við að 
breyta pólitíkinni. 

Staðreyndin er sú að við lifum við 
allt annan veruleika en við gerðum 
fyrir tíu til tuttugu árum síðan. Við 
lifum á tímum þar sem upplýsingar 
eru alls staðar, það er hægt að tala við 
nánast hvern sem er og lesa hvað sem 
er með tæki sem passar í buxnavasa. 
Við lifum á upplýsingaöld, á tímum 
þar sem fólk getur gert nánast hvað 
sem er ef viljinn er fyrir hendi, en það 
sem hefur vantað hingað er stjórn-
málaafl sem endurspeglar þennan 
veruleika. Framtíðin er núna og það 
er kominn tími til þess að skila valdinu 
til fólksins. Það er kominn tími til þess 
að innheimta hið lýðræðislega lán sem 
valdhafar og embættismenn hafa tekið 
sér. Við erum þegar byrjuð á vettvangi 
Alþingis, en nú er komið að nærsam-
félaginu, á sveitarstjórnarstiginu. 

Það mun ekkert breytast með póli-
tík nema fólkið taki þátt og lykilinn 
að því eru lýðræðisumbætur, þær eru 

fyrsta skrefið. Lýðræðisumbætur geta 
þýtt algert gagnsæi í fjárhag sveitarfé-
lagsins, aukið aðgengi fólks að ákvarð-
anatöku og forgangsröðun í málefnum 
þess. Lýðræðisumbætur fela það í sér 
að skipta út innantómum loforðum 
fyrir vel rökstuddan málflutning. 
Lýðræðisumbætur fela það í sér að 
treysta íbúum og koma fram við þá 
eins og fullorðið fólk. Með slíkum um-
bótum fylgir af sjálfsögðu ábyrgð, en 
ábyrgð er forsenda þess að við getum 
þroskast sem vel upplýst samfélag og 
gefur okkur verkfærin til að takast á 
við verkefni framtíðarinnar. 

Misrétti í körfubolta
Ég hef lengi ætlað að rita nokkur 

orð um þá vanvirðingu gagn-
vart stelpum og konum sem 

viðgengst í íslenskum körfubolta. Í 
efstu deild karla í körfubolta dæma 
þrír dómarar hvern einasta leik en 
aðeins tveir dómarar dæma leiki í 
efstu deild kvenna. Að mínu mati er 
þetta mikil óvirðing við þær konur og 
stelpur sem spila í efstu deild. 

Þetta fyrirkomulag er rökstutt á 
þann hátt að ekki séu starfandi nægi-
lega margir dómarar til þess að þrír 
dómarar geti dæmt alla leiki í bæði 
efstu deild karla og kvenna. Mín 
skoðun er sú að ef það er ekki mögu-
legt að viðhalda sama fyrirkomulagi 
í dómaramálum karl- og kvenleik-
manna sé rétta leiðin ekki að mismuna 
kynjunum, heldur að finna leið sem 
er sanngjörn fyrir alla. 

Einfaldasta leiðin væri að tveir 
dómarar dæmdu alla leiki í efstu deild 

karla og kvenna, þangað til dómara-
stéttin telur sig í stakk búna til að 
sjá fyrir þremur dómurum í öllum 
leikjum í efstu deild, hvort sem það 
er efsta deild karla eða kvenna. 

Dómaramál eru þó ekki eina dæmið 
um ójöfnuð í hreyfingunni okkar því 
menntaðir dómar dæma leiki hjá 
drengjum sem eru 16 ára og eldri, 
en hjá stúlkum er staðreyndin sú að 
menntaðir dómarar dæma fyrst leiki 
þegar þær eru orðnar 18 ára og farnar 
að spila með unglingaflokki. 

Ég skil að kannski eru ekki til 
menntaðir dómarar til þess að dæma 
alla leiki í bæði drengja- og stúlkna-
flokki en það vandamál væri hægt að 
leysa á einfaldan hátt. Fyrir áramót 
byðist öllum félögum að fá menntaða 
dómara á stúlknaflokksleiki, og eftir 
áramót gætu félög fengið menntaða 
dómara á drengjaflokksleiki. 

Sjálfur þjálfa ég stelpur í stúlkna-

flokk og þær taka eftir ójafnréttinu. 
Er þessi munur skilaboð til stelpna 
sem æfa körfubolta, og leggja sig 
jafnt mikið fram og strákarnir? Ættu 
stelpurnar alltaf að vera í öðru sæti?

Kannski er ég eini femínistinn í 
körfuboltahreyfingunni en mér finnst 
alveg ljóst að þetta misrétti er ólíðandi. 
Þessi mál þurfa að breytast, og fyrsta 
skrefið í þá átt er vitundarvakning um 
ástandið. 

Höfundur er
Birkir Jón Jónsson,  

oddviti Framsóknar í Kópavogi

Höfundur er
Árni Þór Þorgeirsson,  

sjórnarmeðlimur og stofnandi 
Pírata í Kópavogi

Höfundur er
Benóný Harðarson,  

sölu- og markaðsfulltrúi  
og þjálfari
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Sjálfstæðismenn deildu á bæjarstjórnarfundi
Til harðra orðaskipta kom milli sjálfstæðismanna í bæjarstjórn Kópavogs á 
þriðjudagskvöld, þegar málefni Skógræktarfélags Kópavogs voru til umræðu. 
Aðalsteinn Jónsson og Gunnar Ingi Birgisson, bæjarfulltrúar flokksins voru 
á öndverðum meiði við Ármann Kr. Ólafsson oddvita flokksins. Fjárreiður 
Skógræktarfélagsins eru ógagnsæjar og vekja spurningar að mati hinna 
tveggja fyrrnefndu, en oddvitinn telur enga ástæðu til að efast um rekstur 
skógræktarfélagsins. Bæjarstjórn samþykkti tillögu bæjarfulltrúa Samfylk-
ingarinnar um að endurskoðendur færu yfir fjármál Skógræktarfélagsins. 

Gunnar I. Birgisson, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, lagði til að allar 
greiðslur Kópavogsbæjar til Skóg-
ræktarfélags Kópavogs yrðu frystar, 
þar til ljóst væri að fjármál félagsins 
væru í lagi. 

Fjallað var um málefni Skógræktar-
félagsins á fundi bæjarstjórnar á þriðju-
dag, en formaður félagsins er Bragi 
Mikaelsson, formaður fulltrúaráðs 
sjálfstæðisfélaganna í Kópavogi. 

„Fáheyrður byggingar-
kostnaður“
Umræðan í bæjarstjórn snerist um 
byggingu á félagsheimili Skógræktar-

félagsins í Guðmundarlundi. Þar 
hafa byggingaframkvæmdir staðið 
yfir árum saman. Til hefur staðið að 
ljúka við bygginguna með tugmillj-
óna styrkjum frá Kópavogsbæ, en 
á móti yrði leikskóli settur niður í 
húsnæðinu. 

Gunnar I. Birgisson sagði að kostn-
aður við húsið væri fáheyrður. Ljóst 
væri að kostnaður við húsið færi ekki 
undir 120 milljónir króna, „sem væri 
þá nálægt því að vera 500 þúsund 
krónur á fermetrann sem er fáheyrður 
byggingarkostnaður á svona mann-
virki,“ sagði Gunnar á fundi bæjar-
stjórnar. 

Fjórir á launaskrá
Hann sagðist hafa „farið ofan í málið“ 
og þá hefði komið í ljós að formaður 
Skógræktarfélagsins hefði verið á 
launaskrá félagsins auk þriggja stjórn-
armanna annarra. „Maður spyr sig 
þegar lítið skógræktarfélag er komið 
með fjóra menn á launaskrá beint eða 
óbeint. Þetta er náttúrlega mjög sér-
stakt,“ sagði Gunnar. 

Hann sagði að Skógræktarfélagið 
yrði að gera „hreint fyrir sínum dyrum“ 
um fjármálin áður en bærinn héldi 
áfram að styrkja það. 

Efast ekki um reksturinn
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti sjálf-
stæðismanna og bæjarstjóri, sagði að 
áhugi væri fyrir því að húsið í Guð-
mundarlundi myndi þjóna bæjarbúum. 
Bygging hússins í Guðmundarlundi 
hefði farið fram úr áætlun, en það 
væri ekki í fyrsta sinn sem það gerðist 
í Kópavogi. Um fjárreiður Skógræktar-
félagsins sagði Ármann: „Ég hef enga 
ástæðu til að efast um reksturinn hjá 
félaginu.“

Gagnrýndi oddvitann
Aðalsteinn Jónsson, bæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins, tók einnig þátt í um-
ræðunni. Hann fullyrti að í þreifingum 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 
um hugsanlegt meirihlutasamstarf 
í ársbyrjun 2012, hefði drögum að 
samkomulagi um tugmilljóna framlag 
bæjarins til Skógræktarfélagsins verið 
veifað framan í menn. Og hann gagn-
rýndi einnig málflutning oddvita síns: 
„Ég er búinn að vera hér í stuttan tíma 

og mér er alveg sama hvort eitthvað 
hafi farið fram úr áður. Mér finnst bara 
að mál eigi að vera vel unnin,“ sagði 
Aðalsteinn, og var heitt í hamsi. 

„Ekkert leyni“
Margrét Björnsdóttir, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins og forseti bæjar-
stjórnar, tók einnig þátt í umræðunni. 
Hún sagðist ekki sjá að það væri neitt 
„leyni“ í gögnum frá Skógræktarfé-
laginu. 

Endurskoðendur  
fari yfir málið
Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar tók þátt í um-
ræðunni. Hún kannaðist ekki við að 
samkomulag um framlög bæjarins til 
Skógræktarfélagsins hefðu verið til 
umræðu í þreifingum um hugsanlegt 
samstarf við Sjálfstæðisflokksins, enda 
hefði hún ekki áhuga á meirihlutasam-
starfi á slíkum forsendum. 

Hún lagði jafnframt til á fundinum 
að endurskoðendur bæjarins myndu 
fara yfir reikninga Skógræktarfélags-
ins áður en frekari skref yrðu stigin í 
málinu. Það samþykkti bæjarstjórnin 
einróma. 

Hans og Gréta á svið
Óp-hópurinn setur upp barnaóp-

eruna Hans og Grétu í Salnum í 
Kópavogi, en verkið verður frumsýnt 
sunnudaginn 23. mars. Sagan um 
systkinin Hans og Grétu er vel þekkt 
en í sýningunni verður flutt tónlist eftir 
Humperdinck og texti systur hans, 
Adelheid Wette. Fram kemur í frétta-
tilkynningu frá Salnum að sú umgjörð 
setji söguna í ógleymanlega skondinn 
búning en um leið veki hún fólk sterkt 
til umhugsunar um lífið og tilveruna. 

Leikstjóri er Maja Jantar en hún 
hefur sérhæft sig í óperusýningum 
fyrir börn. Tónlistarstjórn verður 
í höndum Hrannar Þráinsdóttur. 
Söngvarar eru Ásgeir Páll Ágústs-
son, Bylgja Dís Gunnarsdóttir, Erla 
Björg Káradóttir, Hanna Þóra Guð-
brandsdóttir, Hörn Hrafnsdóttir, 
Jóhann Smári Sævarsson, Margrét 
Einarsdóttir, Rósalind Gísladóttir, 
Sigríður Aðalsteinsdóttir og Hallveig 
Rúnarsdóttir. 

Húsfyllir í Salnum
Húsfyllir var á tónleikum Páls 

Óskars Hjálmtýssonar og 
Moniku Abendroth hörpuleikara á 
miðvikudag. Mikil stemning var í 
Salnum að sögn viðstaddra en nem-

endur í menningaráfanga í MK voru 
meðal gesta. Tónleikaröðin „Líttu inn 
í Salinn í hádeginu“ hefur mælst vel 
fyrir í Kópavogi og aðsókn verið góð 
að sögn aðstandenda. 

Ármann Kr. Ólafsson.Gunnar I. Birgisson. margrét Björnsdóttir.
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