
Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

TOYOTA ÞJÓNUSTA
ALLAR ALMENNAR

BÍLAVIÐGERÐIR
HJÓLASTILLINGAR

Í okkar augum er dýrið þitt einstakt!
Dýralækningastofa
Helgu Finnsdóttur
Skipasundi 15
Sérgrein: Sjúkdómar hunda og katta
Sími 553 7107  • www.dyralaeknir.com

Dýralæknirinn 
í hjarta Reykjavíkur!

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

6. júní 2014
10. tölublað 2. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Leik-
skóla-
kennarar 
klárir í 
verkfall
Um 180 leikskólakennarar sem 

starfa í leikskólum í Kópa-
vogsbæ kynnu að leggja niður 

störf 19. þessa mánaðar, takist ekki 
samningar. Leikskólakennarar gera 
kröfu um að fá sambærilegar hækk-
anir og aðrir hópar kennara, en stutt er 
síðan framhaldsskólakennarar sömdu 
við ríkið og grunnskólakennarar við 
Samband sveitarfélaga. Báðir hópar 
þurftu að fara í verkfallsaðgerðir áður 
en samningar tókust. „Staða mála er 
sú að við erum að fara fram með of-
ureðlilega kröfur,“ segir Haraldur F. 
Gíslason, formaður Félags leikskóla-
kennara. „Sveitarfélögin bera þessa 
höfuðábyrgð, og ég sé ekki hvernig 
þau geta rökstutt það að aldur nem-
enda eigi að skipta máli í þessum 
efnum,“ segir Haraldur. Hann bætir 
því að lítið hafi þokast í viðræðum en 
næsti samingafundur verði eftir helgi.  
 Sjá bls.2. 

Gerðarsafn er 20 ára um þessar mundir. Af því tilefni hefur verið opnuð sérstök afmæl-
issýning.  Sjá bls. 14.
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Hátt í 200 leikskólakennarar tilbúnir að leggja niður störf:

„Ofureðlilegar kröfur“
Leikskólakennarar hafa sam-

þykkt vinnustöðvun 19. júní, 
til að fylgja eftir kröfum sínum 

í viðræðum við samninganefnd sveitar-
félaga. Vinnustöðvunin var samþykkt 
með 99 prósentum atkvæða.

Vilja sams konar hækkanir
„Staða mála er sú að við erum að fara 
fram með ofureðlilega kröfur,“ segir 
Haraldur F. Gíslason, formaður Félags 
leikskólakennara. „Við viljum sams 
konar hækkanir og aðrir kennarahópar 
hafa samið um. Síðast höfðum við náði 
í skottið á grunnskólakennurum hvað 
varðar grunnlaun, við lok samnings-
tímans. Nú eru þeir búnir að semja. 
Sveitarfélögin bera þessa höfuðábyrgð, 
og ég sé ekki hvernig þau geta rökstutt 
það að aldur nemenda eigi að skipta 
máli í þessum efnum,“ segir Haraldur. 
Hann bætir því að lítið hafi þokast í 
viðræðum en næsti samingafundur 
verði eftir helgi.
Samkvæmt upplýsingum frá Kópa-
vogsbæ eru ríflega 180 leikskóla-
kennarar við störf í ríflega 160 
stöðugildum, en í allt starfar á sjötta 
hundrað manns í leikskólum bæjarins. 
Ljóst er að aðgerðir kennara geta haft 
áhrif á þúsundir í Kópavogsbæ, bæði 
fjölskyldna leikskólabarna og annars 
starfsfólks.

Lág laun
Samkvæmt upplýsingum frá Kennara-
sambandi Íslands fyrr í vetur eru með-
allaun leikskólakennara um 360 þús-
und krónur á mánuði, fyrir skatt. Laun 
leikskólastjóra og annarra stjórnenda 
eru ekki reiknuð inn í meðaltalið.
Fjallað hefur verið um það hér í blað-
inu að mikil þörf er á menntuðum 
leikskólakennurum, en bæta þyrfti 
við um 140 leikskólakennurum hjá 
Kópavogsbæ til að standast ákvæði 
laga um að 2/ 3 starfsmanna sem sinni 
uppeldi og menntun séu með leik-
skólakennaramenntun. Í skýrslu sem 
unnin var fyrir bæjaryfirvöld í vetur 
koma fram áhyggjur af frekari fækkun 
leikskólakennara. Þar segir einnig að 
fækkun leikskólakennara stafi að miklu 
leyti af of lágum launum. Þá séu einnig 

gerðar síauknar kröfur um faglegt starf 
og þjónustuhlutverk leikskólanna um 
öryggi og aðbúnað barna.

„Það er því ljóst að skjótt þarf að 
bregðast við eigi ekki að skapast 
ófremdarástand í leikskólunum,“ segir 
í skýrslunni.

19. júní
En ef svo fer að leikskólakennarar 
leggja niður störf, hvers vegna var 19. 
júní valinn?
„Þetta er kvenréttindadagurinn. Í 
stéttinni eru 98% konur í stéttinni og 
verulega viðeigandi að leggja niður 
störf á þessum degi, ef við þurfum,“ 
segir Haraldur F. Gíslason. 

Höfum rútur af öllum 
stærðum og gerðum, 
vel búnar til aksturs 
hvort sem er innan 
eða utanbæjar.  

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR

 
Daglegar ferðir frá 14. júní til 8. 
september. Ekið í Langadal, Bása og 
að skála í Landmannalaugum. Tilvalið 
að fara dagsferð eða gista á milli 
ferða. Skoðið tímatöflur og 
brottfararstaði á trex.is.  
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Búist við að viðræðum um nýjan  
meirihluta ljúki um helgina:

Sammála um að 
greiða niður skuldir
„Við höfum verið að fara yfir-

málefnin og það hefur gengið 
ágætlega,“ segir Theódóra S. 

Þorsteinsdóttir, oddviti Bjartrar fram-
tíðar í samtali við blaðið. Björt fram-
tíð og Sjálfstæðisflokkurinn ákváðu í 
kjölfar kosninganna að hefja viðræður 
um meirihlutasamstarf.

Theódóra vildi lítið fara efnislega í 
málin, að öðru leyti en því að flokk-
arnir væru sammála um að greiða 
þyrfti niður skuldir og að fjármála-
stjórn í Kópavogi yrðu ábyrg, þegar 
blaðamaður ræddi við hana eftir há-
degi á miðvikudag. „En við erum að 
ræða fleiri mál og kalla fleiri úr okkar 
röðum og þeirra að borðinu. Þetta 
gengur vel og ég er nokkuð bjartsýn.“

Ármann Kr. Ólafsson segir í samtali 
við blaðið að viðræður gangi vel. „Við 
erum að vinna okkur í gegnum þetta. 
Það eru ýmis mál sem við þurfum að 
ræða vel og ítarlega, en það er ekk-
ert að valda okkur vandræðum því 
við séum svo andstæðir pólar,“ segir 
Ármann, spurður um hvort einhver 
ágreiningsmál hafi komið upp í við-
ræðunum. „Þetta gengur vel og við 
förum vel ofan í marga hluti,“ segir 
Ármann. Hann segist gera ráð fyrir 
því að viðræðum ljúki nú um helgina. 
Þá má væntanlega gera ráð fyrir því 
að málefnasamningur nýs meirihluta 
verði kynntur. 

Útstrikanir 
höfðu ekki 
áhrif
Lítið var um útstrikanir á 

kjörseðlum í Kópavogi í kosn-
ingunum á laugardaginn var. 

Þær voru í heildina 323. Algengast 
var að oddvitar væru strikaðir út, 
samkvæmt upplýsingum blaðsins. 
Mest var um útstrikanir hjá Sjálf-
stæðisflokknum, en 2/ 3 breyttra 
atkvæða munu hafa verið hjá þeim 
sem greiddu flokknum atkvæði sitt. 

Ný íþróttastefna Kópavogsbæjar:

Afreksfólk í 
störf hjá bænum
Kópavogsbær vill gera bæinn 

aðlaðandi fyrir afreksfólk í 
íþróttum og fá fólk í bæinn 

til íþróttaiðkunar. Þetta er meðal 
þess sem kemur fram í nýsamþykktri 
íþróttastefnu bæjarins. Grunnþáttur 
í stefnunni er að gætt verði jafnræðis 
milli íþróttagreina og kynferðis, en 
markmiðin eru meðal annars að styðja 
hæfileikafólk í íþróttum og að bærinn 
verði þekktur fyrir að skapa góðar að-
stæður fyrir afreksfólk og laða fólk að 
bænum. Afrekssjóður verði efldur og 
„ungu afreksfólki verði boðin störf hjá 
Kópavogsbæ á sumrin og þannig stutt 
við bakið á efnilegu afreksfólki og því 
veitt svigrúm til æfinga og keppni.“ 

Sjá umfjöllun bls.12. 

Fúlir framsóknarmenn
Birkir Jón Jónsson, nýkjörinn 

bæjarfulltrúi Framsóknar-
flokksins, hefur kvartað 

undan því að Sjálfstæðisflokkurinn 
hafi ákveðið að hefja meirihluta-
viðræður við Bjarta framtíð. Birkir 
Jón hefur greint frá því í fjölmiðlum 
að hann og Ármann Kr. Ólafsson, 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, hefðu 
handsalað það fyrir kosningar að 
ræða saman um meirihlutasamstarf, 
ef meirihlutinn héldi, sem hann og 
gerði. 

Theódóra S. Þorsteinsdóttir.

Ármann Kr. Ólafsson.

Mikil endurnýjun í bæjarstjórn:

Kynjahlutfallið snarbatnaði
Sex karlar og fimm konur voru 

kjörin í bæjarstjórn í kosn-
ingunum á laugardaginn var. 

Þetta er heldur betra kynjahlutfall en 
í síðustu bæjarstjórn þegar átta karlar 
voru kjörnir og þrjár konur.

Af 11 fulltrúum hafa aðeins tveir 
áður verið kjörnir aðalmenn í bæjar-
stjórn, svo endurnýjun er mikil.

Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 fulltrúa 
kjörna. Fékk 5.388 atkvæði eða 39,34 
prósent gildra atkvæða og bætti við sig 
9 prósentustigum frá kosningunum 
2010. Björt framtíð sem nú bauð fram í 

fyrsta sinn fékk 2 fulltrúa kjörna. Fékk 
2.083 atkvæði eða 15,21 prósent gildra 
atkvæða. Samfylkingin fékk 2 fulltrúa 
kjörna. Fékk 2.230 atkvæði eða 16,08 
prósent gildra atkvæða og tapaði um 
12 prósentustigum. Vinstri græn og 
félagshyggjufólk fengu einn fulltrúa 
kjörin. Þau fengu 1.310 atkvæði eða 
9,56% atkvæða sem er á pari við úrslit 
kosninganna 2010. Framsóknarmenn 
fengu einn fulltrúa. Fengu 1.610 at-
kvæði eða 11,76 prósent atkvæða og 
bætti við sig um fjórum prósentu-
stigum.

Þrír flokkar sem voru í framboði 
náðu ekki inn manni. Næst besti 
flokkurinn fékk 435 atkvæði eða 3,18 
prósent. Píratar fengu 554 atkvæði 
eða 4,04 prósent og listi Dögunar og 
umbótarsinna fékk 113 atkvæði eða 
0,83 prósent gildra atkvæða. Y-listi 
Kópavogsbúa sem fékk einn mann 
kjörinn síðast bauð ekki fram nú.

Gild atkvæði voru 13.696 segir á vef 
Kópavogsbæjars. Auðir seðlar voru 
601, en ógildir 62. Alls voru greitt 
14.359 atkvæði í kosningunum. 

Sjá bls. 8.

Birkir jón jónsson

Haraldur F. Gíslason, formaður Félags 
leikskólakennara.
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stjórnskipulega sjálfstæð. Bendum 
á athyglisverða ræðu Halldórs 
Halldórssonar á landsþingi Sam-
bands ísl. sveitarfélaga 2012, 
einkum bls. 3-5( http://www.sam-
band.is/media/sambandid/Landst-
hing_2012_raeda_formanns.pdf )

 8. Landbúnaðarland verði varðveitt til 
landbúnaðarframleiðslu fyrir kom-
andi kynslóðir og afurðir unnar 
eins nálægt uppruna sínum og 
hægt er.

 9. Sameiginlegar auðlindir verði í eigu 
þjóðarinnar og nýttar í byggðum 
eins nálægt upptökum sínum og 
hægt er. Fyrir afnotarétt auðlinda 
greiðist gjald.

 10. Menntun fólks verði fjölbreytt og 
lifandi og eins lengi í heimabyggð 
og nútímatækni gerir mögulegt.

Hér er aðeins upptalið í stuttu máli það 
sem í stefnu LBL er skrifað. Skjalið 
í heild sinni er að sjálfsögðu það 
sem vonandi vekur áhuga ykkar 

góðir lesendur eftir þessa stuttu 
yfirferð.

Byggðastefna er ekki skrifuð fyrir 
dreifbýlið á Íslandi heldur landið allt 
og þá sem byggja landið. Íbúar þurfa að 
vita að hverju þeir ganga þegar valin er 
búseta og jafnvel fjárfest til framtíðar. 
Því er nauðsynlegt að byggðastefna sé 
skrifuð af íbúunum sjálfum og taki ekki 
breytingum eftir pólitískum sveiflum.

Sjórn samtakanna Landsbyggðin lifi

Ég er ekki frá því að það hafi verið sett met hérna í Kópavogi í kosn-
ingunum um síðustu helgi. Ég man allavega ekki eftir því í fljótu 
bragði að önnur eins endurnýjun hafi orðið í sveitarstjórn í einum 

kosningum. Af ellefu bæjarfulltrúum eru níu nýir, þ.e. hafa ekki áður verið 
kjörnir aðalmenn í bæjarstjórn. Það eitt og sér gæti verið vísbending um 
nýja tíma.
Ekki aðeins það heldur hafa kynjahlutföllin í bæjarstjórninni stórbatnað 
miðað við þá stjórn sem nú þakkar fyrir sig. Satt að segja geta þau vart verið 
jafnari á meðan fjöldi bæjarfulltrúa stendur á oddatölu. Kannski sjáum við 
einhvern tímann bæjarstjórn þar sem konur verða einni fleiri er kallarnir?
Það sem við lesum um í blöðum, neti og heyrum og sjáum í útvarpi og 
sjónvarpi af bæjarmálum í Kópavogi hefur oft verið litað af deilum. Enda 
er það gjarnan fréttnæmt þegar tekist er á. Raunar hafa deilur kannski 
sérstaklega litað síðasta kjörtímabil. Ábyrgðinni verður ekki vísað á einn 
frekar en annan. 
En það er svosem eðlilegt að tekist sé á um stór mál og smá. Öll mál eiga 
sér margar hliðar, hagsmunir eru ólíkir og mismunandi leiðir standa okkur 
til boða við úrlausn verkefna; hvernig gera má samfélagið gott … og betra.  
Það má lesa hér í blaðinu að Björt framtíð og Sjálfstæðisflokkurinn eru 
bjartsýn á meirihlutasamstarf flokkanna. Það er mjög mikilvægt að sá 
meirihluti verði ekki einangraður og keyri áfram mál án tillits til sjónarmiða 
annarra. Það eru ýmis góð dæmi um gott samstarf þvert á flokka, eins og 
vinna við fjárhagsáætlanir á síðasta kjörtímabili ber um glöggt vitni, ef frá 
er talin sú síðasta. 
Það er vonandi að nýjum meirihluta beri gæfa til þess að hlusta á fleiri sjón-
armið en sín eigin við úrlausn mála. Og það er ekki nóg að bæjarfulltrúarnir 
séu nýir og að hlutfall kynjanna sé jafnara en áður. Bæjarfulltrúar verða 
að vera að vera opnir fyrir samræðu og samstarfi. Líka við íbúa bæjarins. 
Þannig eru allrar athygli verðar hugmyndir Ólafs Þórs Gunnarssonar og 
fleiri um virkara íbúalýðræði. Vonandi að slíkar hugmyndir og margar aðrar 
góðar fái vægi í málefnasamningi nýs meirihluta, hver sem hann verður.

Ingimar Karl Helgason 

Nýir tímar?

Leiðari Skipulag og framtíðin
Mikilvægt er að vandað sé til 

verka og hugsað til fram-
tíðar þegar stærri svæði 

sem minni eru skipulögð. Nútíma-
borgin varð til með iðnbyltingunni 
og þessari þróun fylgdu ýmis vanda-
mál þar sem skipulag varð fljótt tæki 
til að bæta lýðheilsu fólks. Hugtökin 
skipulagsfræði og skipulagsfræðingur 
eru þó tiltölulega óþekkt.

Skipulagsfræði er sjálfstæð og 
þverfagleg fræðigrein sem m. a. fæst 
við landnotkun ásamt byggðarþróun 
og tengist fjölda annarra faggreina. 
Markmið skipulagsfræði er að tryggja 
að skipulagsáætlanir séu byggðar á 
breiðum vísindalegum grunni og að 
samræmd séu hin fjölmörgu sjónar-
mið fólks um notkun lands og nýtingu 
auðlinda.

Starfsheitið skipulagsfræðingur 
er lögverndað og starfa skipulags-
fræðingar víðsvegar við skipulagsgerð, 
rannsóknir, eftirlit og ráðgjafastörf. 
Sérhæfing skipulagsfræðinga felst 

m. a. í því að samhæfa niðurstöður 
sérfræðinga og ólík sjónarmið hags-
munaaðila. Skipulagsfræðingar þurfa 
því að eiga góða samvinnu við, og 
nýta sér sérþekkingu þeirra sem við 
á hverju sinni. Einnig er mikilvægt er 
að skipulagsfræðingar hafi þekkingu 
á séreinkennum íslensks umhverfis. 
Skipulagsfræðingafélag Íslands var 
stofnað árið 1985, í dag eru félags-
menn yfir fimmtíu talsins og hafa tæp-
lega fjörtíu skipulagsfræðingar fengið 
löggildingu ráðuneytisins.

Fjölgun fólks í þéttbýli skapar 
meiri kröfur á skipulag til framtíðar 
og sjálf gerum við auknar kröfur til 
umhverfisins sem við búum í. Því er 
ljóst að vaxandi þörf er fyrir menntaða 
skipulagsfræðinga á Íslandi. Skipulag-
mál hafa verið mikið í umræðunni 
undanfarið og hefur hún töluvert 
snúist í kringum einstakar skipulags-
áætlanir sveitarfélaga eða smærri 
breytingar sem mælst hafa misvel 
fyrir. Oft á tíðum verða skipulagsmál 

að pólitísku bitbeini án þess að stuðla 
að upplýstri umfjöllun.

Skipulagsfræðingafélagið vill hvetja 
til faglegrar umræðu um skipulagsmál 
og minnir á mikilvægi fagþekkingar 
þegar unnið er að skipulagi og að horft 
sé til framtíðar við skipulagsgerð. Illa 
ígrundað skipulag getur haft víðtæk 
áhrif til langs tíma og að sama skapi 
getur vel skipulagt svæði stuðlað að 
bættri líðan og umfram allt gæða 
byggð. 

Opið bréf til allra  
sveitarstjórnarmanna
Með þessu bréfi vilja sam-

tökin Landsbyggðin Lifi 
– LBL vekja athygli ykkar 

á heimasíðu samtakanna www.land-
lif.is Þar má m.a. finna Byggðastefnu 
LBL sem send var út í mars 2014. Á 
heimasíðunni má einnig sjá ályktanir 
frá aðalfundum og stjórn LBL. Við 
hvetjum ykkur til að skoða áherslur 
samtakanna. Um þær verður spurt og 
efni tillagna rædd í aðdraganda sveit-
arstjórnarkosninga á þessu vori.
Áherslur L.B.L. eru m.a. þessar:
 1. Móta heildstæða byggðastefnu 

fyrir landið allt og nýtingu þess.
 2. Búseta fólks, öryggi og velferð allra 

sem landið byggja.
 3. Öll erum við jafn þörf og mikilvæg 

í okkar byggð.
 4. Gerum landið sjálfbært á öllum 

sviðum. Tryggja þarf atvinnu, mat-
vælaöryggi, hita, rafmagn, hreint 
vatn og fjarskipti.

 

5. Jafnrétti er lykill að velmegun 
íbúa og eykur búsæld um land allt. 
Íbúalýðræði í ákvörðunum verði 
aukið og áhrif á hag eigin byggðar 
verði tryggð.

 6. Íbúum landsins verði ekki mis-
munað eftir búsetu t.d. með verri 
lánakjörum og fyrirgreiðslu. Það 
skerðir lífskjör og veldur mis-
munun.

 7. Landshlutar og landsvæði verði 
eins og kostur er fjárhagslega og 

Höfundur er
Erla Margrét Gunnarsdóttir  

formaður Skipulagsfræðingafé-
lags Íslands, skipulagsfraedi.is

Breytingar á fuglalífi í Kópavogi
Talsverð breyting hefur orðið á 

fuglalífi Kópavogs á rúmum 
þremur áratugum. Þetta er 

meðal þess sem fram kemur í skýrslu 
um fuglalíf í Kópavogi sem unnin var 
fyrir umhverfissvið Kópavogsbæjar og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs og greint 
er frá á vef Kópavogsbæjar.

Í skýrslunni kemur m. a. fram að 
vaðfuglum hefur fækkað en samsvar-
andi fækkun hefur orðið á vaðfuglum í 
Arnarnesvogi, næstu leiru fyrir sunnan 
Kópavog. Í skýrslunni segir að erfitt sé 
að meta ástæður breytinganna.

Skýrslan og rannsóknin voru unnin 
af Jóhanni Óla Hilmarssyni og Ólafi 
Einarssyni. Fuglar voru taldir í vog-
inum Kópavogi í 29 talningum á ár-
inu 2013. Þetta var gert til að sjá hvaða 
breytingar hefðu orðið á fuglalífi vogs-
ins frá ítarlegum talningum 1980 til 
1981. Einnig var talningin borin saman 
við tölur frá árinu 1997 og 2009.

Niðurstaðan sýnir að andfuglum 
fjölgaði á þessum rúmu þremur ára-
tugum eða þeir stóðu í stað og að 
margæs er nú reglulegur vorgestur, en 
sést jafnframt á haustin. Álft, grágæs, 

rauðhöfðaönd og toppönd fjölgaði, á 
meðan stokkönd og æðarfugl stóðu í 
stað að mestu.

Niðurstöður sýna einnig að flestum 
vaðfuglum fækkaði, eins og áður sagði, 

sérstaklega heiðlóu, rauðbrystingi, 
sendlingi og lóuþræl, en minna sand-
lóu og tildru. Tjaldi fækkaði fram 
til 1997, en síðan stóð hann í stað. 
Litlar breytingar urðu á tölu stelka en 
jaðrakan fjölgaði síðsumars. Hann sást 
varla í fyrri talningum.

Litlar breytingar urðu í fjölda hettu-
máfa, meðan sílamáfi, hvítmáfi og kríu 
hefur fækkað. Stari stendur í stað, aðrir 
spörfuglar eru það sjaldgæfir að ekki er 
grundvöllur fyrir framsetningu upplýs-
inga um stöðu þeirra. Nýr landnemi, 
svartþröstur, hefur þó stungið upp 
kollinum við voginn. 

Margæsum fer fjölgandi í Kópavogi segir í skýrslunni. 

Stokkendur eru algengustu fuglarnir 
á Kópavogslæk. 

Kópavogur
10. 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.
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Skorað á bæjaryfirvöld
„Það er óásættanlegt að raddir 

sem ala á tortryggni og andúð 
í garð einstaklinga eða hópa 

vegna trúarskoðana þeirra hafi 
hafið innreið sína í íslensk stjórn-
mál. Ísland á að vera samfélag 
fyrir alla,“ segir í yfirlýsingu frá 
stjórn ASÍ-UNG. Fram kemur í til-

kynningu frá Alþýðusambandinu 
að skorað sé á sveitarstjórnir að 
standa vörð um mannréttindi og 
almennt umburðarlyndi í samfé-
laginu. Í ljósi niðurstöðu nýafstað-
inna kosninga í Reykjavík og þeirra 
ummæla sem einn nýkjörinn borg-
arfulltrúi Framsóknarflokks og flug-

vallarvina lét falla um meint tengsl 
þvingunarhjónabanda og bænahúss 
fólks af ákveðinni trúarskoðun, skori 
stjórn ASÍ-UNG á borgarfulltrúa í 
Reykjavík sem og önnur stjórnvöld 
í landinu að standa vörð um mann-
réttindi og almennt umburðarlyndi 
í samfélaginu. 



 
 

 

Frá Þýskalandi

Garðhúsgögn í 

Frá Þýskalandi Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki

 

Frá Þýskalandi
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Komdu og fá ðu rá ðleggingar

Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Þekktustu 

merkin á
einum stað
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Frá Þýskalandi

Komdu og fáðu ráðleggingar

VELDU 

GRILL 

SEM ENDIST 
OG ÞÚ
SPARAR

www.grillbudin.is

Á laugardag 
kl. 13-15 grillar 

Úlfar Finnbjörnsson
fyrir viðskiptavini



6 6.  júní  2014

Hver er stærsti sigur þinn?
Öll þau lágmörk sem ég hef náð á stór-
mót erlendis í frjálsum íþróttum. Síðasti 
sigurinn er kannski sætastur, þegar ég 
náði lágmarki í spjótkasti á Heimsmeist-
aramót undir 20 ára sem er á þessu ári 
en kastið var einnig Íslandsmet.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Mér finnst gaman að fara á snjóbretti 
á veturna og auðvitað er spjótkast það 
skemmtilegasta sem ég geri. Finnst 
einnig gaman að hlusta á góða tónlist.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er kappsamur og í keppni er minn 
helsti kostur að ég verð ekki stressaður 
og virka vel undir pressu.
En galli?
Get verið kærulaus og fljótfær.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hamraendar er fallegasti staður 
á landinu en það er sveitin mín í 
Dölunum.
En í Kópavogi?
Frjálsíþróttavöllurinn
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik og svo held ég með Manche-
ster United í fótbolta og Portland Trail 
Blazers í NBA.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
1174 vini.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Ég fíla Ásgeir Trausta rosalega mikið 
og einnig vegna þess að hann var spjót-
kastari í gamla daga. Hef hlustað mjög 
mikið á Kaleo seinustu daga og finnst 
þeir rosa góðir.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Les ekki mjög mikið en af því sem ég hef 
lesið er Hobbitinn í miklu uppáhaldi.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Ég er mjög mikið á netinu eða í 
tölvuleikjum til að slaka á.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?

Held að ég hafi bara alltaf ætlað að 
verða bestur í spjóti í heiminum. Ætlaði 
mér að vinna demantamótin og koma 
heim með rosa mikinn pening handa 
foreldrum minum.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta starfið mitt var þjálfun hjá 
Breiðabliki, að þjálfa litlu krakkana í 
frjálsum.
Af hverju valdirðu spjótið?
Hefurðu verið í öðrum íþróttum?
Þegar ég var lítill þá var ég byrjaður að 
kasta áður en ég fór að labba, kastaði 
alltaf steinum út í sjó í Búðardal þegar 
ég bjó þar, var mikið að leika mér í 
fjörunni. En ég prófaði eiginlega bara 
allar íþróttir sem voru til nánast, en ég 
endaði alltaf í frjálsum því mér fannst 
skemmtilegir krakkar þar þegar ég var 
yngri. Byrjaði svo bara í öllum greinum 
í frjálsum og tókst að vinna mitt fyrsta 
mót í spjótkasti þegar ég var 8 ára og 
fannst það bara mjög gaman. Gamli 
þjálfarinn minn sá að það var lítill 
spjótkastari í mér og gaf mér lítið spjót. 
Það hefur einhvern veginn bara þróast 
þannig að ég fór að hallast að spjótinu 
meira og meira og svo fór ég að bæta 
Íslandsmet og þá ákvað ég að hætta öllu 
öðru og fara að einbeita mér að spjótinu.
Hvað er skemmtilegast við spjótið?
Það skemmtilegasta við spjótið er að sjá 
það fljúga marga metra eftir að maður 
hefur kastað því.
Ef þú værir ekki í spjótinu, hvað annað 
værirðu að fást við?
Ég þurfti að velja á milli frjálsra íþrótta 
og handbolta þegar ég var yngri og ef ég 
væri ekki í frjálsum þá væri ég ábyggi-
lega í handbolta.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Andreas Thorkildsen er maður sem ég 
lít mjög mikið upp til. Hann er mjög 
góður spjótkastari og einn af þeim bestu 
frá upphafi. Hann er flottur karakter og 
bara idol fyrir alla spjótkastara.

Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Kópavog?
Að mínu mati er mjög mikilvægt fyrir 
Kópavog að hafa öflugt íþróttastarf, því 
enginn er bærinn án íþrótta.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryfir-
völd gera betur?
Bæjaryfirvöld mættu bæta frjálsíþrótta-
aðstöðu í Kópavogi. Inniaðstæðan er 
nánast engin og sérstaklega fyrir yngri 
flokkana. Væri ágætt ef það væri byggð 
frjálsíþróttahöll fyrir okkur í Kópavogi 
eins og er í Reykjavík og Hafnarfirði.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar ég hitti kærustuna mína eftir 
langan tíma og svo þegar mér gengur 
vel í spjótinu.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Kasta spjóti.
Leiðinlegast?
Að læra eitthvað sem ég hef ekki áhuga 
á er það leiðinlegasta sem ég geri.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
í vondu skapi?
Ég fer í tölvuna og róa mig niður.
En þegar þér leiðist?
Fer í tölvuna að spila einhvern leik.
Hvenær líður þér best?
Rétt áður en ég fer að keppa á stóru 
móti í spjóti, hef ekki fundið jafn góða 
tilfinningu.
Hvað er framundan hjá Sindra Hrafni 
Guðmundssyni?
Heimsmeistaramót 19 ára og yngri í 
frjálsum og rosalega skemmtilegt sumar.
Lífsmottó:
Að klára alltaf það sem maður byrjar á.

Einstök gæði á góðu verði
og vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði
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Innréttingar
Skrifstofuhúsgögn

BoConcept

Sindri Hrafn Guðmundsson:

Alltaf ætlað að verða bestur í spjótinu
Sindri Hrafn Guðmundsson kom sá og sigraði á vormóti HSK í frjálsum 
íþróttum á dögunum. Hann kom heim með gullverðlaun og nýtt Íslandsmet 
í spjótkasti. Hann er úr Dölunum en hefur búið í Kópavogi frá þriggja ára 
aldri og stundar nú nám við náttúrufræðibraut MK. Spjótið er stór þáttur 
í lífi hans, en hann er nú að búa sig undir heimsmeistaramót 19 ára og 
yngri. En það kemst fleira að. Hann stundar snjóbretti á veturna og finnst 
gaman að hitta kærustuna Jóhönnu Margréti Gunnarsdóttur. Sindri Hrafn 
Guðmundsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Sindri Hrafn í Blikabúningnum með 
spjótið á lofti á móti á Akureyri í fyrra.

Sindri Hrafn fylgir spjótinu vel eftir 
á móti í Þýskalandi, íklæddur lands-
liðsbúningnum.

Snjóbretti eiga hug Sindra Hrafns á 
veturna, en hann var í Bandaríkjunum 
við slíka iðju fyrr á árinu.

Sindri Hrafn í góðum félagsskap, bæði í einkalífi og keppni.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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Ný bæjarstjórn í Kópavogi
Ný bæjarstjórn var kjörin um síðustu helgi. Nokkrar breytingar urðu á 
bæjarstjórn. Y-listinn bauð ekki fram og Næst besti flokkurinn náði ekki inn 
manni. Björt framtíð sem kom ný inn í bæjarpólitíkna fékk tvo fulltrúa, en 
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig fulltrúa. Samfylkingin missti einn full-
trúa, en framboð Vinstri grænna, sem að þessu sinni bauð fram sameinaðan 
lista ásamt öðru félagshyggjufólki í Kópavogi hélt sínum fulltrúa. Framsókn 
hélt sínum manni. Hvorki Píratar sem höfðu mælst með umtalsvert fylgi 
í aðdraganda kosninga, né framboð Dögunar og umbótarsinna komust í 
bæjarstjórn. Hér á síðunni má sjá fulltrúa bæjarbúa í nýrri bæjarstjórn 
fyrir næstu fjögur árin ásamt ummælum þeirra úr kosningabaráttunni 
sem gefa vísbendingar um áherslumál flokka og fulltrúa.

Sjálfstæðisflokkur
39,34%
Sjálfstæðisflokknum gekk vel í kosn-
ingunum og bætti verulega við fylgi 
sitt frá kosningunum 2010 þegar hann 
hlaut ríflega 30 prósent atkvæða. Einnig 
bætti flokkurinn við sig bæjarfulltrúa.

Ármann Kr. Ólafsson, er oddviti 
Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri í 
Kópavogi frá 14. febrúar 2012. Hefur 
ekki skilað upplýsingum um próf-
kjörskostnað til Ríkisendurskoðunar, 
en segist hafa fengið frest.

„Ég tel nauðsynlegt að í nýjum 
hverfum verði byggðar íbúðir sem 
henta barnafólki vel. Auk þess legg ég 
áherslu á litlar og hentugar íbúðir fyrir 
eldri borgara í nágrenni við félagsmið-
stöðvarnar. Að síðustu vil ég benda á 
nýja möguleika fyrir námsmannaíbúðir 
á Kársnesinu ef ráðist verður í göngu- 
og hjólreiðatengingu yfir Fossvoginn. 
Það myndi svo sannarlega lífga upp á 
mannlífið í bænum,“ sagði hann í við-
tali við blaðið í aðdraganda kosninga.

Margrét Friðriksdóttir. Er skóla-
meistari Menntaskólans í Kópavogi. 
Var í öðru sæti á lista sjálfstæðis-
manna en stefndi á það fyrsta. Hefur 
ekki skilað upplýsingum um próf-
kjörskostnað til Ríkisendurskoðunar, 
en hefur látið hafa eftir sér að þrír 
mánuðir séu of skammur tími.

„Kópavogur þarf öfluga atvinnu-
starfsemi og aukna hlutdeild í ferða-
þjónustunni. Kópavogur heldur áfram 

að vaxa og dafna á öllum sviðum og 
ætíð þarf að vera til nægt framboð af 
lóðum fyrir allar gerðir húsnæðis,“ 
sagði Margrét í samtali við blaðið fyrir 
kosningar.

Karen E. Halldórsdóttir var varabæj-
arfulltrúi á síðasta kjörtímabili.

„Það er stefna Sjálfstæðisflokksins 
að gefa þeim kost, sem mögulega geta 
og hafa verið að bæta aðstæður sínar 
að fá aðstoð til þess að eignast þá íbúð 
sem þeir búa í og vilja halda áfram að 
vera í,“ sagði hún í aðsendri grein 
skömmu fyrir kosningar.

Hjördís Ýr Johnson hefur starfað sem 
kynningarstjóri og var nú kjörin í 
bæjarstjórn.

Guðmundur Geirdal sjómaður er nú 
kjörinn bæjarfulltrúi í fyrsta sinn.

„Börnin okkar sem eru núna í 
grunnskólum munu skara fram úr 

öllum kynslóðum sem komið hafa 
fram, til þessa, tæknin til upplýsinga-
öflunar mun valda því. Þau munu leysa 
orkuvandamál heimsins og koma fram 
með lausnir í heilbrigðismálum sem 
mín kynslóð hefur strandað á. Við 
megum ekki halda aftur af þeim,“ sagði 
hann í grein hér í blaðinu í aðdraganda 
kosninga.

Samfylkingin
16,08%
Samfylkingin missti mikið fylgi í kosn-
ingunum en flokkurinn fékk rúm 28 
prósent atkvæða í síðustu kosningum 
og þrjá fulltrúa, en fékk tvo nú. Algjör 
endurnýjun varð á lista flokksins fyrir 
kosningarnar í vor en hvorugur bæj-
arfulltrúi Samfylkingarinnar hefur 
áður setið í bæjarstjórn.

Pétur Hrafn Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri var valinn í odd-
vitasæti Samfylkingarinnar í upp-
stillingu.

„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 grunnþjónustuna 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 framtíð-
ina. Grunngildi jafnaðarmanna standa 
mér eðlilega nærri, jöfnuður, réttlæti 
og jafnrétti,“ sagði hann í viðtali við 
blaðið í aðdraganda kosninga.

Ása Richardsdóttir, var kjörin í bæj-
arstjórn nú í fyrsta sinn.

„Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið 
við völd í Kópavogi í 24 ár, að undan-
skildum tveimur árum er jafnaðar-
menn og félagshyggjufólk stýrði bæj-
arfélaginu. Á þeim tíma hafa skuldir 
Kópavogs sexfaldast, farið úr 7 millj-
örðum króna í 42 milljarða. Þetta er 
ömurleg skuldaaukning , tæplega ein 
og hálf milljón á hvern einasta íbúa.“

Björt framtíð
15,21%
Framboð Bjartar framtíðar er nýtt í 
bæjarpólitíkinni í Kópavogi. Flokk-
urinn fékk tvo fulltrúa kjörna í bæj-
arstjórn. Fylgi við flokkinn í kosn-
ingunum var í nokkru samræmi við 
það sem skoðanakannanir í vetur 
höfðu gefið til kynna.

Theódóra S. Þorsteinsdóttir, hefur lagt 
stund á lögfræði og viðskiptafræði svo 
nokkuð sé nefnt. Hún hefur einnig 
starfað að stofnun og undirbúningi 
Markaðsstofu Kópavogs. Hún hefur 
ekki áður tekið sæti í bæjarstjórn.

„Við þurfum t.d. að svara því hvernig 
viljum við hafa hverfin í bænum. 
Eigum við að byggja upp menninguna 
á ákveðnum svæðum, iðnað, verslun og 
þjónustu eða byggja ákveðna hluta upp 
sem náttúruparadís. Þetta er allt hægt 
og sumt af þessu stendur í aðalskipulagi 
en við eigum að fara miklu dýpra í það 
og gera langtímaáætlun sem allir geta 
unnið samkvæmt, bæði bæjarfélagið, 
íbúar og fyrirtæki,“ sagði hún í viðtali 
við blaðið í aðdraganda kosninga.

Sverrir Óskarsson er nýr bæjarfull-
trúi Bjartrar framtíðar.

„Bæjarfélagið þarf að sýna frum-
kvæði og taka markverð skref svo betur 
sé hægt að tryggja þeim íbúum, sem 
þess þurfa, góðar og tryggar húsnæð-
isaðstæður. Við í Bjartri framtíð ætlum 
að taka á húsnæðisvandanum,“ sagði 

hann í grein hér í blaðinu í aðdraganda 
kosninga.

Framsóknarflokkur
11,74%

Birkir Jón Jónsson fyrrverandi al-
þingismaður og varaformaður Fram-
sóknarflokksins er nýr bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokksins í Kópavogi en 
Ómar Stefánsson sem sat í bæjar-
stjórn á síðasta kjörtímabili gaf ekki 
kost á sér að þessu sinni.

„Að mínu viti verður það eitt af 
fyrstu verkum nýrrar bæjarstjórnar 
að hefja vinnu við að endurskoða nú-
verandi fyrirkomulag, bæta aðstöðu 
og fjölga frístundamöguleikum innan 
dægradvalarinnar,“ sagði Birkir Jón 
í grein hér í blaðinu skömmu fyrir 
kosningar.

Vinstri græn  
og félagshyggjufólk
9,56%

Ólafur Þór Gunnarsson bæjarfulltrúi 
og læknir.

„Það er úrelt hugsun að fólk eigi að 
kjósa á fjögurra ára fresti og svo ráði 
bæjarstjórnin bara öllu þess á milli. 
Pínulítil skref hafa verið stigin í þá 
átt að breyta þessu en við getum gert 
betur,“ sagði hann meðal annars í grein 
hér í blaðinu fyrir kosningar.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is



Thin & Crispy eða Deep Pan pizza 
og Coke 

Coke 0,5 l og pizza....498 kr.
Coke 1,0 l og pizza....548 kr.
Coke 2,0 l og pizza....598 kr.

GEGGJAÐ TILBOÐ!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Matarsíða svavars

Ostar, ást og ástríða!
Í gömlu verbúðunum við Granda-
garð hafa sprottið alls kyns sniðug 
og skemmtileg smáfyrirtæki, sæl-
kerabúðir og veitingastaðir. Á 
þessum síðum höfum við minnst 
á Sjávarbarinn og Texasborgara 
sem Magnús Ingi Magnússon mat-
reiðslumaður rekur. Þarna er líka 
að finna ísbúðina Valdísi þar sem 
allur ís er búinn til á staðnum og 
hugkvæmni í bragðtegundum slær 
flest út. Ein af perlunum á svæð-
inu er osta- og sælkeraverslunin 
Búrið. 

Ostar með sögu og fortíð
Þar ræður Eirný Sigurðardóttir ríkjum. 
Að öðrum ólöstuðum er hún líklega 
mesti ostasérfræðingur landsins. Búrið 
var áður til húsa í Nóatúni en flutti 
sig nýlega um set. Nú er verslunin i 

björtu og opnu húsnæði með langa og 
merkilega sögu, sem hæfir einstaklega 
vel því hver einasti ostur í búðinni á sér 
fortíð. Þá er bæði átt við það að hvar 
sem borið er niður eru ostarnir full-
komlega þroskaðir – hvorki of gamlir 
né of ungir. Svo er líka mikil saga á 
bak við það hvernig hver einasti ostur 
varð til. 

Ostar með öllu
Alla þessa sögu kann Eirný aftur á bak 
og áfram. Því það er auðvitað rétt sem 
borgarskáldið Tómas Guðmundsson 
kvað að „landslag væri lítils virði ef 
það héti ekki neitt.“ Í Búrinu eru á milli 
50 og 60 ostategundir til sölu hverju 
sinni. Þetta er heldur meira en var í 
gömlu versluninni í Nóatúninu. Svo 
er líka hægt að fá allt sem við á að éta, 
ólífur, sultur og allt hitt. Það eru nærri 
sex ár frá því Eirný stofnaði Búrið. Þá 

hafði hún lengi búið erlendis og viðað 
að sér gríðarlega mikilli þekkingu um 
osta. Enda hefur hún tekið að sér að 
þjálfa starfsfólk Mjólkursamsölunnar 
í ostafræðum. 

Vill smita ostaást
Ástríða Eirnýjar leynir sér ekki um 
leið og hún fer að tala um osta. Það 
er reyndar nánast þannig að ástríðan 
sjaist utan á henni, á einhvers konar 
magnaðri osta útgeislun og -áru sem 
umlykur hana. Sjálf segir Eirný ástæðu 
þess að hún stofnaði Búrið ver þá að 
hún hafi viljað „smita ostaást um allt 
land“. Enda er það þannig að sá sem 
ekki verður uppveðraður og hrifinn 
þegar hún opnar munninn – ja, það 
liggur við að maður geti sagt að við-
komandi sé sálarlaus. Hann hefur að 
minnsta kosti ekki mikla ástríðu fyrir 
mat. 

í sundi um hvítasunnu
Njóttu lífsins

kopavogur.is
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Um hvítasunnuna er opið sem hér segir:
Hvítasunnudagur       8. júní 8:00–18:00
Annar í hvítasunnu       9. júní 8:00–18:00

Annars er opið sem hér segir:
virka daga   6:30–22:00
um helgar   8:00–20:00

Sundlaugin Versölum
Versölum 3 
Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

„Hingað kemur fólk sem er að undirbúa matarboð eða veislur og spyr mig 
um ostana,“ segir Eirný Sigurðardóttir í Búrinu.
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Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

MIKIÐ ÚRVAL VARAHLUTA

Sími: 535 9000www.bilanaust.is
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Frekar rágjafi  
en kaupmaður
Allri þessari þekkingu, ástríðu og 
ostaást miðlar Eirný til viðskiptavina 
í búðinni. Enda segist hún ekki líta 
á sig sem kaupmann. „Ég er kannski 
frekar svona ráðgjafi. Hingað kemur 
fólk sem er að undirbúa matarboð og 
veislur og spyr mig út í ostana. Hvernig 
osta á að velja í samhengi við matinn 
og vínið, hversu mikið og eins hvaða 
ostar eru bestir miðað við árstíma og 
slíkt. Ég hjálpa og beini því inn á réttar 
brautir.“ Það mætti því kannski segja 
að Búrið sé ástríðurekstur frekar en 
nokkuð annað. Ef slík skráning væri 
möguleg, héti fyrirtækið líklega Búrið 
áehf (ástríðueinkahlutafélag). 

Framleiðir það  
sem við á að éta
Hugmyndafræði Eirnýjar og Búrsins 
snýst sem sagt um að miðla fróðleik og 
þekkingu um osta. Í nýju búinni hefur 
vissulega verið tækifæri til að stækka 
og breikka vöruúrvalið en það er alls 
ekki nóg fyrir þann sem er heltekinn af 
djúpri ostaást. Eirný framleiðir líka alls 
kyns sultur, mauk, marmelaði og fleira 
sem fer með ostum. Það sem matar-

blaðamaður hefur smakkað af því er 
hvað öðru betra. Síðan er það rúsínan 
í pylsuendanum – Ostaskóli Búrsins. 

Einstakur ostaskóli
Eirný kennir ekki fólki að búa til osta 
í Ostaskólanum, heldur kennir hún 
því að borða osta. Því sannleikurinn 
er auðvitað sá að ostur er meira en 
bara ostur. Rétt eins og maður getur 
lært á vín, þá getur maður lært á osta. 
Ostaskólinn er því ekkert ósvipaður 
vínskólum sem margir kannast við 
og teljast til grunnmenntunar mat-
gæðinga í vínræktarlöndum Evrópu. 
Eirný leiðir nemendur sína í gegnum 
undraheima og sögu ostsins frá því 
löngu fyrir kristsburð og fram á okkar 
daga. Fræðir þá um hvernig frægustu 
ostar heimsins eru búinir til en ekki síst 
hvernig á að borða þá og með hverju. 

Bíltúrsins virði  
– og rúmlega það
Í einföldu máli mætti segja að Osta-
skólinn sé í raun létt, skemmtileg og 
fróðleg kvöldstund með guðdómlegum 
kjöldmat. Svo er heldur ekki ama-
legt að geta slegið um sig í vinnunni 
daginn eftir með skilgreiningum á 
ferskum ostum, mjúkum, hvítmyglu- 
eða rauðkíttisostum. Allt þetta kennir 
Eirný fólki á milli þess sem hún rekur 
verslunina og stendur fyrir reglulegum 
matarmörkuðum í samvinnu við ýmsa 
bændur og smáframleiðendur. Síðasti 
markaður var í Hörpu í vor og aldrei 
hafa fleiri lagt leið sína á einum degi 
í þá ágætu höll frá því hún var byggð. 
Búrið er sannarlega einn af þessum 
gimsteinum í höfuðborginni sem vert 
er að heimsækja – og vel þess virði að 
gera sér ferð úr Kópavogi. 

svavar@islenskurmatur.is

Eirný vill smita osta-ástríðu um allt land.
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!
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Jafnrétti grunnþáttur í 
íþróttastefnu Kópavogs
Jafnréttismál eru áberandi þáttur í nýrri íþróttastefni Kópavogsbæjar sem 
samþykkt hefur verið. Hlutverk stefnunnar er að styðja almenna heilsuefl-
ingu og íþróttastarf í bænum. Hún á að „höfða til allra íbúa óháð aldri, stétt, 
stöðu, uppruna, kyni, kynhneigð eða kynvitund,“ segir þar meðal annars.

Forvarnir
Þar segir einnig í inngangi að „börn og 
unglingar sem leggja stund á íþróttir 
leiðast síður í neyslu ávana- og fíkni-
efna um leið og þau tileinka sér eft-
irsóknarverðan lífsstíl.“ Þess háttar 
lífsstíll auki bæði lífsgæði og dragi úr 
kostnaði heilbrigðiskerfisins.
Uppbygging
Í stefnunni er lögð til framtíðarsýn í 
íþróttamálum bæjarins næstu tíu ár. 
Bærinn byggi upp góða aðstöðu og 
stuðning við íþróttastarf barna og 
unglinga auk þess að styðja íbúa til 
að stunda almenningsíþróttir. Þá vill 
bærinn hvetja og styðja afreksfólks. 
„Áhersla verði ávallt lögð á jafnrétti í 
íþróttum,“ segir í stefnunni.

Kostnaðurinn
Kópavogsbær vill stuðla að góðu 
samtarfi við foreldra og forráðamenn 
barna sem stunda íþróttir. „Skipulag 
og uppbygging aðstöðu til íþróttastarfs 
þarf að mæta börnum með ólíkan bak-
grunn og áhuga og taka mið af ólíkum 
aðstæðum fjölskylda. Þátttaka í kostn-
aði vegna íþróttaiðkunar skiptir máli 
auk þess sem mikilvægt er að huga 
vel að heildstæðu kerfi sem tekur til 
skipulags skólastarfs, æfinga og keppni 
íþróttafélaganna og samgangna innan 
Kópavogsbæjar,“ segir orðrétt í stefn-
unni.
Leiðir og aðgerðir
Bærinn leggur í stefnunni til ýmsar 
leiðir til að ná markmiðum sem áður 
eru nefnd. Orðrétt segir í stefnunni:
•	 Gera	 börnum	 kleift	 að	 stunda	

íþróttir án tillits til efnahags. Styðja 
við íþróttaiðkun barna og unglinga 
með þátttöku í kostnaði og leggja 
áherslu á að jafnræðis sé gætt milli 
íþróttagreina, kynja og uppruna 
einstaklinga.

•	 Vinna	áfram	að	því	að	 jafna	eins	
og unnt er aðstöðu á milli hverfa 
og skóla til alhliða íþróttastarfs í 
nærumhverfi barna og unglinga.

•	 Sveitarfélagið	vinnur	með	íþróttafé-
lögum að því að tryggja virka þátt-
töku þeirra íþróttaiðkenda sem ekki 
hafa áhuga á afreksmennsku.

•	 Uppákomum	 eins	 og	 hverfa-
keppnum, skólakeppnum og öðru 
slíku verði beitt til að auka sýnileika 
íþrótta í skólastarfi.

•	 Stuðlað	 verði	 að	 hollu	mataræði	
barna og unglinga í íþróttmann-
virkjum bæjarins.

•	 Unnið	 verði	markvisst	 að	 því	 að	
yngri börnin æfi íþróttir í beinu 
framhaldi af skólanum.

•	 Laga	aðstöðu	á	skólavöllum	og	setja	
upp fjölbreyttari tæki s.s. mörk, 
körfur og skólahreystibraut í sveitar-
félaginu.

•	 Unnið	verði	að	því	að	íþróttafélög	fái	
vettvang til að kynna íþróttastarf sitt.

Hjólastígar
Einnig eru sett fram skýr markmið 
um almenningsíþróttir og að byggð 
verði upp fjölbreytt aðstaða til slíkrar 
iðkunar. Í því felst meðal annars að 
útivistarsvæði bæjarins verði kynnt 
og bæjarbúar hvattir til útivistar- og 
gönguferða. Þá verði hvatt til skíða-
iðkunar og skólar skipuleggi skíða-
ferðir, svo nokkuð sé nefnt. Auk þess 
sem vinna á að úrbótum á göngu- og 
hjólastígum.

Bjóða afreksfólki vinnu
Í þeim lið stefnunnar sem fjallar um af-
reksíþróttir segir að stuðningur bæjarins 
verði að vera skýr og „gæta þarf jafn-
ræðis milli íþróttagreina og kynferðis.“ 
Markmiðin eru meðal annars að styðja 
hæfileikafólk í íþróttum og að bærinn 
verði þekktur fyrir að skapa góðar að-
stæður fyrir afreksfólk og laða fólk að 
bænum. Afrekssjóður verði efldur og 
„ungu afreksfólki verði boðin störf hjá 
Kópavogsbæ á sumrin og þannig stutt 
við bakið á efnilegu afreksfólki og því 
veitt svigrúm til æfinga og keppni.“

Samstarf
Kópavogsbær telur mikilvægt að 
íþróttafélögin í bænum stofni með 
sér formlegan samráðsvettvang, segir 
í stefnunni. Þar muni öll íþróttafé-
lög bæjarsins koma saman og fjalla 
um styrki, rekstur, framkvæmdir, 
stefnumótun, kynningarmál og önnur 
sameiginleg hagsmunamál íþróttafé-
laganna.
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Jafnrétti 
skiptir
máli
Daði Rafnsson hjá knattspyrnudeild 
Breiðabliks sagði í viðtali við bæj-
arblaðið Kópavog fyrir nokkru að 
hjá félaginu hefði verið tekin með-
vituð ákvörðun um á auka áherslu á 
knattspyrnu stúlkna. Það hafi strax 
skilað sér.

„ Við sáum það í kvennaboltanum 
að um leið og við fengum hæfa og 
góða þjálfara. Þá sprakk þetta út og 
stelpunum fjölgaði um 50-60 á einu 
ári. Ef maður sýnir metnað þá bregð-
ast krakkarnir vel við.“

Daði Rafnsson.

 Fjölbreytt íþróttastarf er í Kópavogi þar sem krakkar af báðum kynjum æfa ólíkar íþróttir.



Hvellur - G. Tómasson ehf.  •  Smiðjuvegi 30   
200 Kópavogi  •  Sími 577 6400   
hvellur@hvellur.com  •  hvellur.com

Fuji Nevada 29 1.6 er alhliða fjallahjól sem hentar jafnt á slóðum og brautum 
eða til að hjóla í vinnuna. Styrkt álstell, Shimano Acera 24 gíra skiptir, glussa 
diskabremsur og Suntour XCT læsanlegur framdempari með 100mm færslugetu.
Svartur mattur litur setur frábæran svip á hjólið og verðið spillir ekki fyrir.

HVELLUR.COM
FUJIBIKES.COM
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Í sumar er boðið upp á fjölbreytta og áhugaverða dagskrá fyrir gesti   
Vatnajökulsþjóðgarðs með áherslu á lifandi leiðsögn og persónulega  
upplifun af náttúru og umhverfi þjóðgarðsins. 

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: sKaftÁrstofa á Kirkjubæjarklaustri, 
sKaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa á Skriðuklaustri, 
Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

upplifÐu æVintýri Í VatnajöKulsþjóÐGarÐi Í suMar!
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Gamlabúð

Gerðarsafn tuttugu ára
Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn fagnar tuttugu ára afmæli sínu um þessar 
mundir. Af því tilefni var opnuð sérstök afmælissýning í lok maí sem stendur 
til 27. júlí.
Fram kemur í upplýsingum frá safninu 
að á sýningunni eru verk úr safneign 
eftir Barböru Árnason, Gerði Helga-
dóttur, Magnús Á. Árnason og Valgerði 
Briem. Úr einkasafni Þorvaldar Guð-
mundssonar og Ingibjargar Guðmunds-
dóttur eru sýnd verk eftir Jóhannes S. 
Kjarval.

Höfðingleg gjöf
Hvatinn að byggingu Gerðarsafnsins 
var höfðingleg gjöf sem erfingjar Gerðar 
Helgadóttur (1928–1975) færðu Kópa-
vogsbæ árið 1977. Þetta voru um 1400 
listaverk úr dánarbúi listakonunnar en 
hún lést árið 1975 aðeins 47 ára að aldri

Fleiri verk
Fordæmi erfingja Gerðar og vissan 
um að listasafn myndi rísa í Kópavogi 
innan fárra ára áttu vafalítið sinn þátt 
í því að árið 1983 barst bænum önnur 
stórgjöf, frá minningarsjóði Barböru 

Árnason (1911–1975) og Magnúsar Á. 
Árnasonar (1894–1980). Það voru 300 
verk eftir þau hjónin,100 eftir Barböru 
og 200 eftir Magnús.

1600 teikningar
Árið 2009 færðu börn Valgerðar Briem 
Gerðarsafni að gjöf teikningasafn 
móður sinnar. Í þessari miklu gjöf eru 
rösklega 1600 teikningar af ýmsum toga, 
unnar með margvíslegum aðferðum, 
sem gefa ágæta mynd af listþróun Val-
gerðar.

Kjarninn í safninu
Þessar listaverkagjafir eru kjarninn í 
listaverkaeign Gerðarsafns. Þær eru og 
munu verða óþrjótandi uppspretta fyrir 
sýningarhald og safninu til styrktar á 
alla lund segir á vef safnsins. Í safneign 
eru auk þess fjöldi verka sem keypt hafa 
verið frá árinu 1965 fyrir fé Lista- og 
menningarsjóðs bæjarins.

Það var svo árið 2001 að Listasafn Kópa-
vogs-Gerðarsafn og Listaverkasafn Þor-
valdar Guðmundssonar og Ingibjargar 
Guðmundsdóttur gerðu með sér vörslu-
samning um listaverk sem tilheyra þessu 
stóra einkasafni. Þau hjónin, Þorvaldur 
og Ingibjörg, eignuðust langstærsta 
„Kjarvalssafn“ á landinu í einkaeign og 
gefur það eitt og sér ágæta yfirsýn yfir 
listferil Jóhannesar S. Kjarvals.

Hér á síðunni má sjá ýmsar myndir 
úr sögu Gerðarsafns sem safnið útvegaði 
blaðinu.

Hennar hátign Margrét Danadrottning, Guðbjörg Kristjánsdóttir, Guðrún 
nordal, Ólafur Ragnar Grímsson og Sigmundur Davíðsson opnun á íslensku 
teiknibókinni 13. nóvember 2013.   Mynd Arnaldur Halldórsson

Snorri Helgason (bróðir Gerðar) 
klippir borðann 17. Apríl 1994, Guð-
björg Kristjánsdóttir forstöðukona 
safnsins stendur hægra megin. 

Ragnar Th. Sigurðsson.

Gerður Helgadóttir við listsköpun.

Vigdís Finnbogadóttir, forseti íslands, ásamt fleirum við opnunina 1994.

Húsnæði safnsins á ýmsum stigum.
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
NS

KT
 -V

EL
JUM ÍSLENSKT -

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala




