
Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

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

99%
RYKFRÍTT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • www.friform.is

 INNRÉTTINGAR

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.
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Þrjár og hálf milljón 
í prófkjör Ármanns
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti 

sjálfstæðismanna, varði hátt í 3,5 
milljónum króna í prófkjör Sjálf-

stæðisflokksins sem fram fór í febrúar. Þetta 
kemur fram í yfirliti Ríkisendurskoðunar. 

Megnið af fénu kom frá ýmsum fyrir-
tækjum. 

Samkvæmt lögum um fjármál stjórn-
málastarfsemi má frambjóðandi í prófkjöri 
ekki verja meiru en einni milljón króna að 

viðbættu sérstöku álagi. Í tilviki Kópavogs-
bæjar er um að ræða 125 krónur fyrir hvern 
íbúa í sveitarfélaginu. Hámarkskostnaður í 
prófkjöri í Kópavogi má þannig nema um 
4,9 milljónum króna og var kostnaður Ár-
manns undir þeim mörkum. 

Margrét Friðriksdóttir, sem bauð sig 
fram í gegn Ármanni í oddvitasætið, og var 
kjörin í bæjarstjórn í vor, hefur ekki skilað 
uppgjöri til Ríkisendurskoðunar. Frestur til 
þess er löngu liðinn. 

Sjá bls. 2. 

Sumarhátíð leikskólanna Arnarsmára og lækjar var haldin á dögunum, en krökkunum þótti ekki leiðinlegt að fá að borða úti.
Sjá bls. 4
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til 8. september 2014.
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Ágreiningur um 
stjórnkerfisbreytingar
Ágreiningur er milli meiri- og 

minnihluta í bæjarstjórn Kópa-
vogsbæjar um breytingar á sam-
þykktum bæjarins. Meirihlutinn vill 
að atvinnu- og þróunarráð bæjararins 
verði lagt niður og verkefni þess verði 
falin Markaðsstofu Kópavogs. 

Markaðsstofan er sjálfseignar-
stofnun, þar sem bærinn tilnefnir 4 
fulltrúa í stjórn en fulltrúar úr atvinnu-
lífinu í bænum þrjá. 

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks 
og Besta flokksins lögðu til þessar 
breytingar á fyrsta fundi nýkjörinnar 
bæjarstjórnar. Þetta kom fulltrúum 
minnihlutans á óvart, herma heimildir 

blaðsins, en ekkert samráð hafði verið 
haft um hugmyndirnar. Eftir því sem 
næst verður komist geta lögbundin ver-
kefni bæjarins með þessum breytingum 
komið í hlut Markaðsstofu Kópavogs. 

Málið bíður annarar  
umræðu í bæjarstjórn
Meirihlutinn lagði einnig til að fram-
kvæmdaráð bæjarsins yrði lagt niður 
og verkefni þess færð bæjarráði. 
Sömuleiðis að stjórn Héraðsskjalasafns-
ins yrði lögð niður og safnið fært undir 
lista- og menningarráð. Enginn ágrein-
ingur mun vera um þær breytingar, eftir 
því sem blaðinu er sagt. 

Segja meirihlutann opna á einkavæðingu
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjar-

fulltrúi Vinstri grænna og fé-
lagshyggjufólks, segir að meirihluti 
Sjálfstæðisflokksins og Bjartrar fram-
tíðar opni á „einkavæðingu almanna-
þjónustu“ í samstarfssáttmála sínum. 
Notaður sé orðhengill um „fjölbreytt 
rekstrarform“. Hann vari við slíkum 
hugmyndum. Þá gagnrýnir hann að 
lofað sé lægri sköttum án þess að 
málin séu skýrð frekar. „VGF munu 
á næstu 4 árum leggja fram tillögur 
um lægri álögur á barnafjölskyldur, 
og mun ekki af veita því þessa sér 
varla stað í málefnasamningnum.“ 

Þetta kom fram á bókun hans á bæj-
arstjórnarfundi á dögunum. Ólafur 
Þór segist þrátt fyrir þetta taka undir 
sumt í málefnasamningnum, enda sé 
orðalag víða lauslegt og almennt og 
auðvelt að skilja það sínum skilningi. 

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
gagnrýna að lítið sé fjallað um skóla-
mál, enda þótt að sé meginmarkmið í 
málefnasamningi Sjálfstæðisflokks og 
Bjartrar framtíðar. „Ekkert er minnst 
á innviði leik- og grunnskóla, ekkert 
um úrbætur í húsnæðismálum, vinnu-
aðstöðu, endurmenntun, starfskjörum 
eða öðrum þáttum sem skipta megin 

máli í að gera góða skóla betri.“
Þá benda bæjarfulltrúar Samfylk-

ingarinnar á að Sjálfstæðismenn hafi 
lofað að hækka frístundastyrk úr 
13.500 krónum í 54.000 krónur, en 
ekkert sé minnst á það í samningnum. 

Ármann Kr. Ólafsson, oddviti sjálf-
stæðismanna, bókaði á fundinum 
að nánari útfærsla á málefnasamn-
ingnum yrði „meðal annars unnin í 
nefndum bæjarins þar sem fulltrúar 
allra flokka sitja og í samstarfi við 
íbúa. Þá mun nánari útfærsla einnig 
koma fram í fjárhagsáætlunum næstu 
ára.“

OR skylt að upplýsa almenning

„Við munum kappkosta það að 
uppfylla skilyrðin,“ segir Eiríkur 
Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi 

Orkuveitu Reykjavíkur. 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

hefur veitt Orkuveitunni undanþágu 
frá hertum reglum um styrk brenni-
steinsvetnis í andrúmslofti. Orku-
veitan hafði óskað eftir undanþágu 
til fjögurra ára, en fær tveggja ára 
undaþágu, samkvæmt ákvörðun 
ráðuneytisins. 

Orkuveitan hefur leitast við að 
draga úr styrk brennisteinsvetnis 
með svonefndri Sulfix aðferð, en þá 
er brennisteini dælt niður í jarðlög. 
Ráðuneytið setur þau skilyrði að eftir 

eitt ár, verði ákveðið hvort því verk-
efni verði haldið áfram eða aðrar leiðir 
reyndar. 

Enn fremur ber Orkuveitunni að 
birta upplýsingar um loftgæði „og 
tryggja þannig að almenningur sé 
ætíð upplýstur um loftgæði á áhrifa-
svæði Hellisheiðarvirkjunar hvort sem 
um er að ræða almennar upplýsingar 
fyrir íbúa, viðkvæma hópa eða þá sem 
stunda útivist á svæðinu. Enn fremur 
skal upplýsa almenning um líklega 
útbreiðslu brennisteinsvetnis á áhrifa-
svæði Hellisheiðarvirkjunar þegar útlit 
er fyrir að styrkur brennisteinsvetnis 
fari yfir tilkynningarmörk,“ segir í 
ákvörðun ráðuneytisins. 

Þrjár og hálf milljón 
í prófkjör Ármanns
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti 

sjálfstæðismanna, varði hátt 
í 3,5 milljónum króna í próf-

kjör Sjálfstæðisflokksins sem fram fór 
í febrúar. Þetta kemur fram í yfirliti 
Ríkisendurskoðunar. Margrét Frið-
riksdóttir, sem bauð sig fram í odd-
vitasætið, og var kjörin í bæjarstjórn 
í vor, hefur ekki skilað uppgjöri til 
Ríkisendurskoðunar. Frestur til þess 
er löngu liðinn. 

Kostnaður Ármanns Kr. Ólafssonar, 
oddvita Sjálfstæðisflokksins, vegna 
prófkjörs flokksins í febrúar, nam ríf-
lega 3,4 milljónum króna. Megnið af 
fénu kom frá ýmsum fyrirtækjum. 

Samkvæmt lögum um fjármál 
stjórnmálastarfsemi má frambjóðandi 
í prófkjöri ekki verja meiru en einni 
milljón króna að viðbættu sérstöku 
álagi. Í tilviki Kópavogsbæjar er um 
að ræða 125 krónur fyrir hvern íbúa í 
sveitarfélaginu. Hámarkskostnaður í 
prófkjöri í Kópavogi má þannig nema 
um 4,9 milljónum króna og var kostn-
aður Ármanns undir þeim mörkum. 

Byggingaaðilar áberandi
Hæstu styrkir frá fyrirtækjum mega 
samkvæmt lögum nema 400 þúsund 
krónum. Hæstu styrkir sem Ármann 
fékk námu 250 þúsund krónum, en 
sex fyrirtæki létu hann fá þá upphæð. 

Fyrirtæki í fasteignum og bygginar-
iðnaði eru áberandi meðal þeirra sem 
styrktu Ármann. Nefna má fyrirtækið 
Grjótháls, sem er systurfélag Eyktar, og 
hefur verið með ýmis verkefni í Kópa-

vogi. Eining má nefna Litluvelli, sem 
meðal annars eiga í umdeildri turn-
byggingu við Lindagötu í Reykjavík, 
Steypustöðina, AF hús og Bygginga-
félag Gylfa og Gunnars sem hyggst 
byggja tugi íbúða í vesturbæ Kópavogs.

Margrét ekki skilað
Margrét Friðriksdóttir sem bauð 
sig fram gegn Ármanni í prófkjörs-
slagnum um oddvitasætið hefur ekki 
skilað uppgjöri vegna prófkjörs síns, 
samkvæmt upplýsingum frá Ríkisend-
urskoðun. Hún hefur látið hafa eftir 
sér að frestur til þess sé of skammur. 

Dræm skil  
sjálfstæðismanna
Samkvæmt lögum eiga frambjóð-
endur í prófkjörum að skila Ríkis-
endurskoðun uppgjöri ekki seinna en 
þremur mánuðum eftir að prófkjör fer 
fram. Þegar litið er yfir skil á prófjörs-

upplýsingum til Ríkisendurskoðunar, 
virðast flestir frambjóðendur ná að 
taka upplýsingarnar saman innan lög-
boðins frests. 

Þó eru ýmsir brestir á því hjá fram-
bjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í Kópavogi. Þannig voru það 
aðeins Karen Elísabet Halldórsdóttir 
og Hjördís Johnson, sem skiluðu upp-
gjöri innan frestsins. Ármann skilaði 
eftir að frestur rann út og eftir því sem 
segir í yfirliti Ríkisendurskoðunar eru 
enn 8 frambjóðendur í prófkjörinu 
sem ekki hafa látið Ríkisendurskoðun 
neinar upplýsingar í té. 

Hafi kostnaður frambjóðanda verið 
minni en 400 þúsund krónur, þá hvílir 
ekki lagaskylda á frambjóðanda um 
skil á upplýsingum, en Ríkisendur-
skoðun mælist til þess að þeir sendi 
sér yfirlýsingu þar um. Það hafa fjórir 
frambjóðendur í prófkjörinu þegar 
gert. 

Biðlistarnir á útleið
Hægt verður að streyma 

hljóðbókum af heimasíðu 
Hljóðbókasafns Íslands frá 

haustinu þegar ný heimasíða verður 
tekin í notkun. Lesblindir nemendur 
eru flestir í hópi fastra lánþega safnsins. 

Unnð er að miklum breytingum á 
ásýnd Hljóðbókasafns Íslands en með 
nýrri heimasíðu sem tekin verður í 
notkun í haust, geta notendur safnsins 
streymt hljóðbókum á netinu, í stað 
þess að taka bækur út sem kasettur 
eða diska. 

Þóra Sigríður Ingólfsdóttir forstöðu-

maður safnsins segir að þetta muni 
hafa gríðarleg áhrif á safnið. „Við 
vorum í þeirri stöðu fyrir 5-6 árum 
að vera með staðbundið safn, einhverja 
5 þúsund titla á kasettubókum sem við 
lánuðum út í ákveðinn tíma í senn. 
Þetta var kostnaðarsamur miðill sem 
var að syngja sitt síðasta. Nú getum 
við þjónað lánþegum með mun fljótari 
hætti, svo ekki sé minnst á að biðlist-
arnir eftir bókum eru úr sögunni. 

Um 7.500 manns eru virkir lánþegar 
hjá Hljóðbókasafninu. Lesblindir nem-
endur eru flestir í hópi llánþega safns-
ins, en tveir þriðju lánþega leigi helst 
námsbækur. 

Sjá viðtal við Þóru Sigríði, bls. 6. 
Þóra Sigríður segir að breytingar séu 
framundan á Hljóðbókasafninu.

Ármann Kr. Ólafsson skilaði uppgjör-
inu eftir frest.

Margrét Friðriksdóttir hefur ekki 
skilað uppgjöri til Ríkisendur-
skoðunar.

Theódóra Þorsteinsdóttir Bjartri framtíð, tekur við embætti formanns bæj-
arráðs af Rannveigu Ásgeirsdóttur úr Y-listanum.
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Bandaríski verksmiðjustórmarkaðurinn Costco, mun vilja setja hér upp 
verslun og bensínstöð. Fyrir þessu eru ýmis skilyrði. Meðal annars 
þau að í verslunum fyrirtækisins verði áfengi á boðstólum, lyf og 

ferskt kjöt að utan.
„Ég sé fyrir mér að við getum látið þetta ganga já, það eru augljóslega atriði 
sem þarf að greiða úr en á meðan þeir sýna þessu eins mikinn áhuga og mér 
finnst þeir gera þá erum við á þessum enda tilbúin til að gera það sem í okkar 
valdi stendur til að greiða úr þeim úrlausnarefnum sem fyrir hendi eru,“ sagði 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um málið.
Hér standa í veginum ýmis lög og reglur sem menn hafa hingað til séð ástæðu 
til að fara eftir. Annars hefur ekki orðið vart við mikinn áhuga „frelsisflokksins“ 
á raunverulegri samkeppni á íslenskum matvörumarkaði. Þrátt fyrir tveggja 
áratuga samfellda setu sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórnum varð engin hreyfing 
á málinu. Allt í einu á svo núna að fara að umbylta regluverkinu. 
Jón Gerald Sullenberger, kaupmaður í Kosti í Kópavogi, hefur um árabil flutt 
inn ýmsar vörur frá Bandaríkjunum og oftar en ekki rekist á hindranir. Hann 
hefur engar kröfur gert um að selja áfengi í verslun sinni. Þetta hefur snúist 
um karamellusósur, Season all og Kókópuffs. Kost-kó hefur hingað til ekki 
kallað á nein viðbrögð sjálfstæðismanna. 
En það má líka líta annað. Á síðustu misserum hefur helst verið rætt um að 
efla kaupmanninn á horninu og starfsemi líkt og Beint frá býli. Fólk vill geta 
verslað í göngufæri frá heimilum sínum og kaupa gæðavöru úr nærsamfé-
laginu. Er það krafa almennings að fá hingað fleiri verksmiðjustórmarkaði? Í 
samfélagi þar sem 80 prósent af matvörumarkaði eru á hendi tveggja fyrirtækja 
má spyrja hvort ekki sé ráð að styrkja samkeppnislöggjöfina og fylgja henni 
eftir, frekar en að umbylta lögum og reglum svo verksmiðjustórmarkaður 
geti selt vodka, pillur og kjöt á Granda eða í Garðabæ?

Ingimar Karl Helgason

Kost-kó?

Leiðari

Kópavogur
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Sumarhátíð
Sameiginleg sumarhátíð leikskólanna 

Arnarsmára og Lækjar var haldin 
í áttunda sinn á dögunum. Farið var í 
skrúðgöngu frá leikskólanum Læk að 
Vinabæjalundinum fyrir neðan Digra-

neskirkju. Fyrir göngunni fóru Hljóðinn-
réttingar Kópavogs og allir sungu. Börnin 
tóku þátt í ýmsum leikjum og þrautum 
þegar komið var í lundinn. Svo var horft 
á Götuleikhúsið og að lokum var grillað. 

Kópavogsborg með turna og torg
Þarna er nú aldeilis rímað og 

hvað væri næsta orðið i rím-
inu: sorg?

Mér er fyrirmunað að skilja sumt 
sem gert er í bænum okkar, Kópavogi. 
Nú er búið að setja skilti við torgin hér 
við Hamraborgina og við mót Digra-
nesvegar og Borgarholtsbrautar. Það er 
góð hugmynd að nefna þessi litlu torg 
en af hverju heitir eitt Hamraborg? 
En ekki Hamratorg? Digranes heitir 
annað, af hverju ekki Digratorg eða 
Digranestorg? Og enn annað heitir nú 
Borgarholt – af hverju ekki Borgatorg 
eða Borgartorg?

Vonandi fæst einhver til að svara 
þessum barnalegu spurningum 
mínum. 
Annað sem stingur í augu mér er að 
stærsta og flottasta torgið hér er ónefnt 
með skiltum! Af hverju? Það fyndist 
mér að ætti skilið stór skilti. Það heitir 
Hálstorg og er mikið réttnefni. Vegna 

þess að hér forðum tíð þegar við 
vorum hluti af Seltjarnarneshreppi, 
sem sé fyrir árið 1946, var fólkið hér 
nefnt Fólkið á Hálsunum. Þá var og 
hét hér Kópavogsháls og Digranesháls. 
Hálsatorg er því fallegt og hljómfagurt 
nafn á torginu okkar. Þar þarf að verða 
líf. Þar ætti að halda ræður, og ávarpa 
áheyrendur með þessu gamla góða: 
Góðir hálsar! Og þar ætti að vera tón-
list, leiklist, upplestur, dans og fjölda-
söngur. Þar ætti að vera líf í tuskum, 
sem kvenfélög og karlafélög í bænum 
hefðu til sölu og sýnis. Þar ætti að vera 
flóamarkaður og uppboð. Þar ætti að 
vera glíma og krítapár ungs fólks. Þar 
ætti að vera lífið, sem vantar svo tilf-
innanlega í miðbæinn okkar. 

Og í miðju Hálsatorgi er Kópavogs-
ljóðið hans Þorsteins Valdimarssonar. 
Vagga börnum og blómum!

Því þar er vagga lífsins. Í söngleik, 
sem hét Alvörukrónan og var eftir 

Túkall, var sungið um Kópavogsborg 
með turna og torg. Það var löngu fyrir 
tíma Ómars Stefánssonar og hug-
mynda hans um að Kópavogur yrði 
borg og það var löngu fyrir Turninn 
og öll umferðartorgin! En kannski sáu 
höfundar söngleiksins fyrir sér torg 
og turna okkar tíma. Nema þar hefði 
átt að tróna stytta af bæjarstjóra og 
bæjarskáldi!

70 % barna vísað frá 
Skólahljómsveit Kópavogs er 

eitt af auðkennum bæjarins 
okkar og hefur notið vinsælda 

í bænum allt frá stofnun hennar fyrir 
hart nær 50 árum. Aðsókn í að kom-
ast í nám hjá SK hefur verið jöfn og 
góð allan þann tíma og yfirleitt langur 
biðlisti eftir plássum. Samtals er pláss 
fyrir 170 nemendur í SK á hverjum 
vetri og nýnemar þar af um 20-30. 
Umsóknir eru samt margfallt fleiri 
og í vor áttu yfir hundrað börn um-
sókn hjá SK í þau tæplega 30 pláss 
sem losnuðu. Það er mjög miður að 
þurfa að vísa svo mörgum börnum 
frá tónlistarnámi og án efa eru í 
þeirra hópi tónlistarsnillingar sem 
þar með fá ekki tækifæri til að njóta 
hæfileika sinna. 

Unnið hefur verið í því undanfarin 
ár að fjölga nemendaplássum við SK. 
Sú vinna heldur áfram og vonandi 
verður hægt að fjölga plássum veru-
lega í nánustu framtíð. 

Skólahljómsveit Kópavogs bíður 
eftir því að komast í viðunandi að-
stöðu fyrir sína starfsemi og við 

treystum því að það takist fyrir 50 
ára afmælið árið 2017. Í ár stendur 
til að bæta aðeins við þá bráðabirgða-
aðstöðu sem sveitin er í, með því að 
færa samæfingar hljómsveitanna yfir 
í annan og aðeins stærri æfingasal og 
mun það leysa að hluta til aðkallandi 
húsnæðisvanda. 

Skólahljómsveit Kópavogs hefur 
verið í fremstu röð íslenskra skóla-
lúðrasveita í fjölda ára og vonandi 
ber okkur gæfa til að koma henni í 
aðstöðu við hæfi á næstu árum. 

Höfundur er
Hrafn A. Harðarson

Höfundur er
Össur Geirsson

Góður árangur 
hjá sunddeildinni
Sundfólk úr Breiðabliki gerði góða ferð 

á unglingameistaramót Íslands sem 
haldið var í Hafnarfirði á dögunum og 
komu með fimmtán verðlaun í hús. Eitt 
gull,6 silfur og 8 brons. Ragnheiður Karls-
dóttir varð unglingameistar í 200 metra 
flugsundi telpna og komst líka á pall í 100 

metra flugsundi og 200 metra skriðsundi. 
Einnig náðu Blikar góðum árangri í boð-
sundsgreinumsvo nokkuð sé nefnt. 

Þá er skammt frá því að Sunddeildin 
náði besta árangri sínum frá upphafi á 
Aldursflokkameistaramóti Íslands, en 
deildin náði fjórða sæti af sextán liðum. 

Hlaupið á 
Rútstúni
Heilsuleikskólinn Urðarhóll 

var með Urðarhólshlaupið 
á Rútstúni nýlega. Hlaupið 

er haldið í minningu Unnar Stef-
ánsdóttur sem er höfundur Heilsu-
stefnunnar, fyrrum leikskólastjóri 
Heiluleikskólans Urðarhóls og 
einnig var hún mikill hlaupar. Unnur 
lést árið 2011 en það ár var fyrsta 
Urðarhólshlaupið haldið. 

Markmið Heilsuleikskólans Urð-
arhóls er að auka gleði og vellíðan 
barnanna með áherslu á næringu, 
hreyfingu og sköpun, segir í erindi 
frá skólanum. 

Í ár var í fyrsta skipti hlaupið 
í fimm hópum þ. e. börn fædd 
2008,2009,2010,2011 og svo 
kennarar. Mikil gleði og eftirvænting 
var hjá öllum hópum og kláruðu allir 
hlaupið með glæsibrag. Í lokin var 
brekkusöngur þar sem Unnar Stef-
ánsdóttur var minnst og lagið Öxar 
við ána var sungið. 

Urðarhólsfólk hvetur alla til að 
huga að heilsunni og foreldra sér-
staklega til að hreyfa sig með börn-
unum. 
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*Viðmiðunarverð samkeppnisaðila voru fengin
með því að versla þessa vöruliði þann 18.06.2014 hjá 

samkeppnisaðila sem álitinn er leiðandi í lágu verði.

Við styðjum heilbrigða samkeppni!
Vegna milliliðalausra innkaupa getum við nú boðið enn 
betra verð á fjölda tegunda af ávöxtum og grænmeti.

Blómkál
Okkar verð 329 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 459 kr/kg.*

%28
Lægra 
verð

Laukur
Okkar verð 98 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 111 kr/kg.*

%12
Lægra 
verð

Epli - Pink Lady
Okkar verð 527 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 707 kr/kg.*

%26
Lægra 
verð

Rauðlaukur
Okkar verð 139 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 161 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Hvítkál
Okkar verð 87 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 109 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Tómatar í lausu
Okkar verð 259 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 347 kr/kg.*

%25
Lægra 
verð

Paprika rauð
Okkar verð 488 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 559 kr/kg.*

%13
Lægra 
verð

%16
Lægra 
verð

Melónur Cantalópur
Okkar verð 244 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 289 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Melónur gular
Okkar verð 237 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 275 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Rauð epli
Okkar verð 272 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 339 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Engiferrót
Okkar verð 598 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 698 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Sellerí
Okkar verð 198 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 246 kr/kg.*

%11
Lægra 
verð

Kiwi
Okkar verð 498 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 559 kr/kg.*

%  9
Lægra 
verð

Appelsínur
Okkar verð 198 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 217 kr/kg.*

%16
Lægra 
verð

Perur
Okkar verð 251 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 298 kr/kg.*

Verð samkeppnisaðila 298 kr/kg.*

%23
Lægra 
verð

Kínakál
Okkar verð 229 kr/kg.
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Biðlistarnir úr
sögunni með
tölvuvæðingunni
„Stutta útgáfan er sú að hér er um að ræða mannréttindamál, að þjóna 
þeim sem geta ekki nýtt sér þjónustu almenningsbókasafna.“ segir Þóra 
Sigríður Ingólfsdóttir, forstöðumaður Hljóðbókasafns Íslands, aðspurð 
um það afhverju einstaklingar þurfi að uppfylla ákveðnar kröfur til að fá 
aðgang að safnkostinum. „Hljóðbókasafnið starfar samkvæmt lögum en 
hlutverk þess er að veita þeim sem ekki geta lesið hefðbundið prentað letur 
bókasafnsþjónustu en safnið vinnur líka samkvæmt undanþágu í höfunda-
lögum þar sem segir að breyta megi textanum í annað form ef það er fyrir 
þennan hóp. Ef við lánuðum bækur okkar til annarra þá værum við að 
brjóta höfundarétt. Ég hef stundum bent á það þegar ég fæ þessa spurningu 
að þetta sé í raun eins og að spyrja af hverju megi ekki allir leggja í stæði 
merktum fötluðum. Þarna er svipað lögmál á ferð, við reynum að tryggja 
þeim sem geta ekki leitað annað aðgang að að minnsta kosti hluta þess efnis 
sem kemur eingöngu út á prenti.“ Þóra Sigríður segir tæpan fjórðung lán-
þega vera aldrað fólk sem ekki getur lesið vegna aldurstengdrar hrörnunar 
í augum en aðrir séu fyrst og fremst blindir eða glími við sjónskerðingu 
eða lesblindu. Þeir sem vilja nýta sér þjónustu Hljóðbókasafnsins þurfa 
að skila inn vottorði frá lækni eða öðrum fagaðila. 

Námsbækurnar  
vinsælastar
Um 7500 virkir lánþegar eru hjá 
safninu og segir Þóra Sigríður þriðj-
ung þeirra vera mjög virkan en tveir 
þriðju leigi mest námsbækur. Les-
blindir nemendur eru stærsti láns-
þegahópur safnsins en hún segir að 
svo virðist sem sá hópur sæki ekki 
mikið í að hlusta á aðrar bækur safns-
ins. Líkt og á öðrum bókasöfnum sé 
nokkuð misjafnt eftir aldurshópum 
hvaða efni sé vinsælast, eldri kyn-
slóðin kjósi gjarnan ævisögur, 
sveitasögur og þjóðlegan fróðleik en 
yngra fólkið sé meira fyrir íslenskar 
spennubækur. 

Tími kassettanna liðinn
Lítið er um að fólk komi á Digra-
nesveginn til að velja sér bækur en 
algengt er að lánþegar hringi og þeim 
síðan sendar bækur með pósti. Þess 
verður þó ekki langt að bíða að draga 
muni úr póstsendingum því í haust 
verður tekin í gagnið ný heimasíða 
hjá Hljóðbókasafninu sem einfalda 
mun alla notkun á safnkosti þess. 
Síðan mun skalast eftir því hvaða tæki 
er notað, t. d. tölva, sími, spjaldtölva 
en einnig verður hægt að streyma 
bækur beint án þess að hala þeim 
niður. Enn fremur er nú unnið að 
nýju smáforriti fyrir android síma. 
En hvaða áhrif hefur tölvuvæðingin 
haft á safnið? „Gríðarlega mikil. Við 
vorum í þeirri stöðu fyrir 5-6 árum 
að vera hér með staðbundið safn, ein-
hverja 5 þúsund titla á kassettubókum 
sem við lánuðum út í ákveðinn tíma 
í senn. Þetta var kostnaðarsamur 
miðill sem var að syngja sitt síðasta. 
Nú getum við þjónað lánþegum með 
mun fljótari hætti svo ekki sé minnst 
á að biðlistarnir eftir bókum eru úr 
sögunni.“ 

Samstarf ríkistofnanna  
og markaðarins
Hljóðbókasafnið hefur hlotið ýmsar 
viðurkenningar fyrir metnaðar-
fullt starf sitt og nýungar. Meðal 
þeirra má nefna viðurkenningu 
frá Evrópustofnuninni í opinberri 
stjórnsýslu (EIPA) í Maastricht 
fyrir framúrskarandi nýsköpun á 
krepputímum. Veittar voru 32 viður-
kenningar af þeim 230 verkefnum 
sem tilnefnd voru úr allri Evrópu. 
„Hljóðbókasafninu var breytt úr 
snældubókasafni í rafrænt safn sem 
býður m. a. upp á sjálfsafgreiðslu á 
vefnum á árunum á árunum 2009-
2011. Á sama tíma var hannað nýtt 
útlána-og framleiðslukerfi sem 
kallast librodigital. Þetta var sam-
vinnuverkefni safnsins og hugbún-
aðarfyrirtækisins Prógramms ehf. 
Safnið hefur fengið fjórar viður-
kenningar fyrir þetta verkefni, tvær 
íslenskar og tvær Evrópskar. Nú 
síðast hjá EIPA (Educational Inter-
preter Performance Assessment) og 
ESQR (European Society for Qu-
ality Research). Það sem þykir hvað 
áhugaverðast er þessi samvinna milli 
ríkisstofnunar og opna markaðarins. 
Eins að það eru afar fá sérhönnuð 
kerfi af þessu tagi til í heiminum.“ 

Ekki hægt að  
lesa allar bækur 
Hljóðbókasafnið er á framlagi hjá ríkinu 
og segir Þóra Sigríður það ekki duga til 
að lesa inn allar þær bækur sem koma 
út á Íslandi árlega en lesnar séu inn eins 
margar bækur og mögulegt er, um það 
bil 25-30% sem gefnar eru út. Haldnir 
eru mánaðarlegir fundir meðal starfs-
manna til að ákveða hvaða bækur skulu 
lesnar inn á stafrænt form, farið er yfir 
þær bækur sem komið hafa út og eins 
þær beiðnir sem borist hafa safninu. 
„Sumir vilja helst láta lesa þær bækur 
sem lánast mest úr hjá ákveðnum hópi, 
aðrir vilja lesa heimsbókmenntir sem 
lánast kannski ekki eins mikið út. En 
það er gott að fram komi ólík viðhorf.“ 

Millisafnalán 
Lánþegum Hljóðbókasafns Íslands 
gefst einnig kostur á fá lánað efni frá 
hljóðbókasöfnum allra Norðurland-
anna. „Nýtingin er mjög góð hjá nem-
endum. Við fáum heilmikið af náms-
bókum, sérstaklega frá Svíþjóð, sem 
nýtast háskólanemum mjög vel. Svo 
eru einhverjir sem hafa gaman af því 
að hlusta á öðrum tungumálum. Við 
höfum líka keypt talsvert af efni frá Bret-
landi í samvinnu við hin Norðurlöndin 
og það nýtist vel.“
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HJÚKRUNARHEIMILI – LÆKNASTOFUR – SJÚKRAHÚS

Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustu-
fyrirtæki sem hefur á að skipa fagmenntuðu 
starfsfólki. Markmið okkar eru að efla heilsu 
og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt 
líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

 

Hlustunarpípur
MDF® 777 one
MDF® one hlustunarpípurnar eru sérstaklega einangraðar  
og hafa einstaka hljóðleiðandi eiginleika sem skilar sér  
í miklum hljóðgæðum.

Hlustunarpípurnar eru handgerðar og framleiddar undir  
ströngu gæðaeftirliti, haganlega hannaðar til þæginda fyrir 
notendur og henta vel heilbrigðisstarfsfólki.

Allar hlustunarpípur frá MDF hafa lífstíðarframleiðsluábyrgð  
og ábyrgð á aukahlutum.

Verð 11.750 kr.

MDF® býður fjölbreytt úrval af hlustunarpípum  
og skemmtilegt litaúrval

ChoiceMMed
súrefnismettunarmælar
Einfaldir og hraðvirkir í notkun.

Mæla súrefnismettun í blóði og púls. 
Íslenskur leiðarvísir.

Verð frá 9.750 kr.

AWC vinnuskór 
Mjúkir og þægilegir vinnuskór.

Easy-Care leður, andar vel, þolir olíu og fitu.

Innlegg mótað eftir lögun fóta.

Sérstaklega stamur botn sem leiðir  
ekki rafmagn.

Verð frá 8.950 kr.
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Gleðilega rabarbarahátíð!
Fátt er sumarlegra en glæný rabarbarasulta. Sérstaklega þegar hún er 
volg og nýkomin úr pottinum. Með íslensku smöri á góðu brauði er sultan 
hreinasta sælgæti. Margir eru líka hrifnir af góðum rabarbaragraut og 
rabarbarabakkelsi af ýmsu tagi, rabarbarabökum eða vínarbrauðum. 
Rabarbari, þessi almenna nytjajurt á sér margar hliðar og tengist um 
margt merkilegri sögu. 

Algeng nytjajurt
Rabarbari er nú á dögum ein af al-
gengari nytjajurtum heimsins en fyrr 
á öldum var hún fágæt í okkar heims-
hluta og reyndar dýr munaðarvara. 
Hún var notuð til lækninga og til eru 
nærri þrjú þúsund ára gamalar rit-
aðar kínverskar heimildir um notkun 
hennar gegn ýmsum kvillum. Þetta 
kann að tengjast því að rabarbari er 
eitraður. Já, eitraður! En til þess að 
verða fyrir eituráhrifum þarf að éta 
mörg kíló. Mest er af eitrinu i blöð-
unum. Sjálfur hefur matarblaðamaður 
þó notað blöðin til að baka inn kjöt og 
fisk með góðum árangri. En hér á það 
þó enn frekar við en venjulega að allt 
er gott í hófi. 

Rabarbarahátíð  
í Reykholti
En talandi um mat og hóf. Á dögunum 
var haldin heilmikil rabarbarahátíð í 
Reykholti í Borgarfirði. Það var fram-
farafélag Borgfirðinga sem stóð fyrir 
hátíðinni. Fjöldi fólks lagði leið sína á 
þessa fyrstu rabarbarahátíð í hæglætis-
veðri og gestir gerðu góðan róm að því 
sem fyrir augu, eyru, nef og bragðlauka 
bar. Þar voru alls kyns kræsingar borar 
á borð og fólk fékk að smakka. Hægt 
var að kaupa handverk og rabarbara-
afurðir á rúmlega 20 sölubásum og 
hluti af húllumhæinu var mikil rabar-
bara matreiðslukeppni. 

Frábær þátttaka  
í matreiðslukeppni
Keppt var í þremur flokkum; sult-
uðu, bökuðu og frjálsri aðferð. Allt 
fór þetta fram undir ljúfum tónum 
heimasmíðaðrar rabbabaraflautu. 
Verðlaunin voru ekki af verri end-
anum, hágæða vörur frá Kitchen Aid 
og Nordic Chef, ásamt fallegu íslensku 
handverki.75 réttir voru lagðir fram til 
keppni - hver öðrum betri. Það getur 
matarblaðamaður vottað, enda sat 
hann í dómnefnd ásamt þeim Nönnu 
Rögnavaldsdóttur matreiðslubókahöf-
undi, Ylfu Helgadóttur landsliðskokki, 
Páli S. Brynjarssyni sælkera og Jónasi 
Björgvini matreiðslumanni. 

Fullt hús stiga
Dómnefndin var sammála um að al-
mennt væru sulturnar og réttirnir 
góðir. En þrátt fyrir að keppnin hafi 
verið hörð var þó aðeins einn keppandi 
sem fékk fullt hús stiga. þegar upp var 
staðið. Sú heitir Þórunn Reykdal og býr 
í Reykholtsdal. Aðalstarf hennar er við 
kennslu á Hvanneyri, en nú gæti það 
breyst. Því hún vann til frumkvöðla-
verðlauna fyrir himnesku rabarbara-
bökurnar sínar og fær fyrir vikið að-
stoð og aðstöðu í nýrri matarsmiðju 
í Borgarnesi til að þróa þær áfram að 
markaðshæfri vöru. 

Nú er tíminn
Nú er rabbabaratími og um að gera fyrir 
alla sem geta að ná sér í nokkra stilka og 
búa til graut, sulta og leika sér. Rabar-
barapavlova er frábær hugmynd! Það 
veit blaðamaður eftir reynslu liðinnar 
helgi. Svona rétt í lokin má skjóta því 
að til gamans - af því heimsmeistara-
keppnin í knattspyrnu stendur yfir 
- að rabarbari er borðaður að segja 
má í öllum heimshornum. Matar-
blaðamaður veit með vissu að hann er 
vinsæll víða í bæði Suður- og Norður-
Ameríku, Asíu og Evrópu. Menn líta 
hann reyndar mismunandi augum og 
framreiða hann hver með sínu nefi. 

Ólík rabarbaramenning
Í Chile þykir rabarbari góður í sam-
spili við chili pipar þótt við séum vanari 
honum með einhverju sætu. Í Evrópu 
er rabarbari skilgreindur sem græn-
meti samkvæmt opinberum stöðlum 
en í Bandaríkjunum er hann áxöxtur. 
Við íslendingar getum svo skeggrætt 
yfir grautnum hvort réttast sé að segja 
rabarbari, rabbarbari eða rabbabari! 
Jafnvel má halda slíkum umræðum 
áfram eftir matinn yfir góðu glasi af 
rabarbaralíkjör og kaffi. Einhver gæti 
líka freistast til að troða dálítlu rabar-
baralaufi í pípu og reykja það. Matar-
blaðamaður mælir hins vegar ekki með 
því, enda getur það valdið sárindum í 
munni og hálsi og fleiri leiðindum - ef 
marka má frétt í Morgunablaðinu frá 
1918. lengi lifi rabarbarinn!

Mikið fjölmenni var á rabarbarahátíðinni í Reykholti.

Mikið mæddi á dómurunum sem smökkuðu yfir 70 rabarbararétti hver.
Rabarbaraafurðirnar eru fjölbreyttar 
eins og glöggt má sjá.

Kræsingar úr rabarbara blöstu við hvert sem litið var á rabarbarahátíðinni 
í Reykholti.

Það er um að gera að skoða sig vel um og smakka.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.
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„Við klippum ekki konur hérna“
Við Hamraborgina eru tvær rakarastofur af „gamla skólanum“. Þetta eru 
stofurnar Sevilla í Hamraborg og svo Digranesvegsmegin er rakarastofan 
Herramenn, við Nestutröð 8. Blaðamaður leit við á stofunum á dögunum. 

Gauti Torfason klippir hjá Herra-
mönnum í Neðstutröð. Þetta er elsta 
rakarastofan í Kópavogi, stofnuð árið 
1961 og hugsanlega eitt elsta starfandi 
fyrirtækið í Kópavoginum. Þetta er 
fjölskyldufyrirtæki, en Torfi Guð-
björnsson faðir Gauta stofnaði stof-
una og Andri sonur Gauta hefur þegar 
klippt um árabil, en í allt hefur verið 
klippt við Neðstutröð í öll þessi 53 ár. 

„Ég er ekki búinn að vera nema í 
36 ár. Svo er strákurinn minn yngri, 
hann er meistari, búinn að vera hérna 
í tíu ár. Hann er þriðji ættliðurinn svo 
þetta heldur bara áfram,“ segir Gauti 
Torfason. Hann er „alinn upp“ á rak-
arastofunni, en hann sjálfur er aðeins 
þremur árum eldri en stofan. 

Faðir hans er látinn fyrir tíu árum. 
Þá hafði hann staðið við stólinn í 56 
ár. „Hann lærði niðri í bæ og var lengi 

úti á Keflavíkurflugvelli, áður en hann 
kom hingað. Hér setti hann upp stof-
una 1961 og kollegar hans í bænum 
sögðu að þetta væri glapræði að ætla 

að setja upp rakarastofu í Kópavogi. 
Því það byggi einfaldlega enginn þar og 
það væru engin viðskipti. En það var 
mikið af börnum. Það var ekki mikið 
af fyrirtækjum hérna, en það var mikið 
af börnum hérna og pabbi naut góðs 
af því, þannig að það var alltaf nóg að 
gera hjá honum.“

- Og er enn nóg að gera?
Gauti er snöggur til svars. „Jájá, við 

höfum feikinóg að gera.“

Sérfræðingar í stuttu hári
- En hvernig er kúnnahópurinn sam-
settur? 

„Við klippum eingöngu karlmenn. 
Við klippum ekki konur hérna. Það er 
bara þannig. Það er ekkert um það að 
segja. Fólk gerir svolítið grín að þessu í 
dag. Og sumar konur senda okkur tón-
inn fyrir þetta. En við höfum náttúru-
lega bara gaman að því. Við bendum 
fólki á að – að á skiltinu stendur Herra-
menn. Það var ekki af því að nafnið 
var laust. Þetta er svona ákveðin vís-
bending,“ segir Gauti og brosir við. 
Hann heldur áfram. „En hið rétta í 
málinu er einfaldlega þetta. Þegar pabbi 
stofnar stofuna árið 1961 þá voru skilin 
mjög skýr. Karlar fóru á rakarastofur, 
konur fóru á hárgreiðslustofur. Þannig 
var það bara. Við höfum bara aldrei 
breyst. Og við erum náttúrulega sér-
fræðingar í þessu stutta hári, rakstri 
og skeggsnyrtingu, sem að kannski við 
köllum hárgreiðslustofur eru ekkert 
að einbeita sér að, en við erum að því. 
Þannig að þetta er ákveðin sérhæfing. 
Við kunnum bara svo vel við það að við 
erum ekkert að fara að breyta þessu.“

Aldrei leiður á að klippa
Gauti segir að stofa af þessu tagi byggi á 
föstum viðskiptavinum. Það komi fáir 
inn á stofuna beint af götunni. „Sér-

staklega hér,“ segir Gauti, „Hún blasir 
nú ekki við þessi stofa,“ segir hann 
og hlær. Margir af fastakúnnunum 
hafi komið á stofuna allan tímann 
sem hún hafi starfað. „Jájá, við eigum 
ennþá kúnna sem hafa komið, ég segi 
bara frá degi eitt,“ segir Gauti og bætir 
við. „Þeim fer nú fækkandi reyndar, 
en þeir eru til ennþá sem hvergi hafa 
látið klippa sig annars staðar en á sömu 
stofunni. 

Nú hefur Gauti staðið við stólinn í 
hátt í fjóra áratugi. – Verðurðu aldrei 
leiður á þessu?

„Neinei. Mér finnst þetta svo 
skemmtilegt. Maður er alltaf að hitta 
nýtt fólk, eða fólk sem maður hefur 

Kollegar hans sögðu að það væri glapræði að setja upp rakarastofu í Kópa-
vogi, segir Gauti um upphaf stofunnar.

Knattspyrnuþjálfarinn vinnur sigur, 
ef hann fer til rakarans á leikdegi.
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Old Spice 
aftur í tísku
Herramenn eru ekki eina rakarastofan 
í miðbæ Kópavogs. Stefán Ragnar 
Jónsson hefur í 37 ár rekið rakarastof-
una Sevilla í Hamraborg. Þetta er lítil 
og nett stofa inni í stærra húsnæði. Það 
er kveikt á útvarpi þegar blaðamann 
ber að garði, en Stefán tekur því rólega 
með kaffibolla í hönd. Það er enginn í 
stólnum þegar blaðamaður sýnir sig í 
hádeginu. Stefán segir að menn komi 
sjaldan í klippingu á þessum tíma, en 
það sé alltaf nóg að gera. „Þetta eru 
fyrst og fremst karlmenn, en það eru 
nokkrar konur sem ég klippi,“ segir 
Stefán. 
En þeir eru líka yngri. Strákar niður í 
tíu ára komi í klippingu, stundum með 
myndir af átrúnaðargoðum með í för 
og vilji láta klippa sig eins. 

Blaðamaður rekur augun í flösku af 
Old Spice rakspíra í hillu hjá Stefáni. 
Hann segist þó ekki vera með þennan 
fornfræga rakspíra til sölu. „Þetta eru 
gamlar leyfar. Ég setti þetta bara upp 
sem skraut hérna í hilluna.“

En nú var þetta ákaflega vinsælt 
hér í eina tíð að minnsta kosti. Hvað 
ætli skýri það og hvers vegna er þetta 
ekki til sölu. „Það er hætt að flytja 
þetta finn. Ég held að hér áður fyrr 
hafi fyrst og fremst ekki verið mikið 
úrval af spíra þegar hann var hérna 
fyrst. En það er ótrúlegt hvað margir 
eru að spyrja um þetta núna. Það eru 
margir ungir menn sem vilja prufa 
Old Spice.“

ekki hitt í mánuð. Ef ég fæ leið á þessu, 
þá hætti ég. Ég býð ekki kúnnunum 
mínum upp á það, að vera hundleiður 
í vinnunni. 

Þrír ættliðir
Nú er þriðji ættliðurinn búinn að 
klippa um nokkurra ára skeið. Eru 
barnabörnin komin með skærin í 
hendurnar?

„Þau eru nú svo lítil ennþá, að þau 
eru ekki komin með skærin. En svo veit 
maður aldrei hvað gerist. Ég hef aldrei 
haldið þessu að börnunum mínum, en 
Andri, yngsti sonur minn, var alveg 
ákveðinn. Og strax eftir grunnskóla 
fór hann að læra þetta. 
- og fylgir þannig í fótspor föður síns?

„Það fylgdi reyndar sögunni að 
hann ætlaði að verða „rakari eins og 
afi“ ekki eins og pabbi. Þeir áttu vel 
saman. Hann var afastrákur og ætlaði 
að verða rakari eins og hann. Hann er 
líka alinn upp á rakarastofu, eins og 
maður segir.“

„Annars ertu handónýtur“
- Er spjallið við manninn í stólnum 
stór hluti af vinunni?

„Já, það er mjög mikið. Ef þú getur 
ekki talað við kúnnan eða haldið uppi 
spjalli, þá áttu kannski ekki heima í 
þessu fagi. Þú getur verið fantagóður 
klippari, en þessi samskipti eru svo 

mikilvæg. Oft á tíðum er þetta stærri 
hlutinn af heimsókninni,“ segir Gauti. 
Auðvitað skipti klippingin eða rakstur-
inn miklu máli. „En hitt er svo stór 
hluti. Menn eru að taka púlsinn á lífinu 
í kringum sig, svo þú verður að geta 
haldið uppi samræðum við kúnnann. 
Annars ertu alveg handónýtur í þessu.“ 

Gull eftir klippingu
Blaðamaður kemst ekki hjá því að 
reka augun í fjölmargar gullmedalíur 
sem hanga við spegilinn framan við 
klippistólana. Eru þetta verðlaun fyrir 
hárskurðinn? Gauti neitar því. Þetta 
séu verðlaun fyrir fótbolta. En rakar-
inn tengist málinu náið: „Þetta tengist 
hjátrú eins þjálfara. Og það er einfald-
lega þannig að ef hann lætur klippa sig 
sama dag og leikur fer fram, þá vinnur 
hann leikinn. Og því til staðfestingar þá 
er gullið hérna. Og hann kemur með 
gullmedalíur. Hins vegar ef leikir falla 
á helgi eða eitthvað, þá er lokað hjá 
mér. Þá verða verða menn að gera þetta 
sjálfir. Það fer allavegana. Ég get ekki 
tryggt neinum sigurinn, nema leikirnir 
séu allir á virkum dögum,“ segir Gauti. 
- En hvernig er með samkeppnina? Nú 
er önnur rakarastofa hérna rétt hjá?

„Hver heldur þú að klippi Stebba?“ 
spyr Gauti, brosir út í annað og bætir 
því við að góður andi sé milli keppi-
nautanna við Hamraborgina. 

Stefán hefur verið að í rakarastofunni Sevilla í hátt í fjóra áratugi.

„Ef þú getur ekki spjallað við kúnnann, þá áttu kannski ekki heima í þessu 
fagi,“ segir Gauti.

Þrjár kynslóðir rakara.
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Landsvirkjun skrifar um sjálfa sig á Wikipediu:

Gildishlaðnar breytingar 
Landsvirkjunar
Landsvirkjun hefur undanfarna 
daga gert umtalsverðar breytingar á 
færslu um fyrirtækið á íslenskum vef 
alfræðiorðabókarinnar Wikipediu. 
Notandinn LVCorporate hóf hinn 
19. júní að breyta færslunni, en 
síðan hefur færslan stækkað um 
meira en helming, en upphafleg 
færsla um fyrirtækið var stofnuð á 
Wikipediu árið 2006. 
Kunnugir segja blaðinu að ýmis dæmi 
séu um að hagsmunaaðilar „krukki“ í 
færslum um sjálfa sig. Það teljist al-
mennt ekki góður siður en notendur 
Wikipedia og þeir sem hafa verið 
virkir í því að skrifa færslur á vefinn 
geri ekki endilega athugasemdir við 
slíkt, ef umfjöllun er hlutlæg, sumsé 
ekki „fegrandi“. 

Blaðið fór yfir nokkrar af breytingum 
sem gerðar hafa verið af notandanum 
LVCorporate undanfarna daga. 

Mörg dæmi
Meðal annars eru settar fram ýmsar 
jákvæðar fullyrðingar um gæði fyrir-
tækisins og starfsemi þess: „Um leið er 
fyrirtækið leiðandi í sjálfbærri nýtingu 
orkugjafa og stuðlar að aukinni þekk-
ingu, nýsköpun og tækniþróun.“

Annað dæmi er svona: „Lands-
virkjun er sífellt að leita nýrra og 
óhefðbundinna leiða til að ná fram-

úrskarandi árangri í rekstri sínum.“
Sem kunnugt er hafa oft orðið 

miklar deilur vegna virkjanahug-
mynda Landsvirkjunar; bæði jarð-
varmavirkjana fyrir norðan og ekki 
síður vatnsaflsvirkjana, annars staðar 
á landinu. Í sumum tilvikum hafa 
heilu byggðalögin rifnað í sundur og 
fyrirtækið hefur verið sakað um að 
kaupa sér velvild íbúa, til að mynda 
með framkvæmdum. 

„Landsvirkjun heldur úti sterka 
samfélagsábyrgðarstefnu. Fyrirtækið 
setur sér markmið í sex mismunandi 
áherslusviðum: stjórnarháttum, virð-
iskeðjunni, umhverfismálum, samfé-
laginu, mannauð og miðlun þekkingar. 
Unnið er svo markvisst að því að ná 

tilsettum markmiðum og auka þannig 
samfélagsábyrgð fyrirtækisins. Sem 
hluti af samfélagsábyrgðarstefnunni 
hefur fyrirtækið rekið sérstakan Sam-
félagssjóð frá árinu 2010.“

Nýlega hefur verið rætt um áhrif 
vatnsaflsvirkjana á streymi nær-
ingarefna út í hafið, auk þess sem 
nokkuð hefur verið fjallað um 
dauða Lagarfljóts, sem er ein af af-
leiðingum Kárahnjúkavirkjunar. Svo 
segir nú í færslu um Landsvirkjun 
á vef Wikipediu: „Auk þess leggur 
Landsvirkjun mikla áherslu á að nýta 
orkulindir með sjálfbærum hætti, með 
tilliti til áhrifa á efnahag, samfélag og 
umhverfi.“

Wikipedia er mikið notuð, meðal 
annars af börnum og unglingum í 
grunn- og framhaldsskólum. Vitanlega 
hefur orðalag áhrif á upplifun lesenda 
af efninu. 

Vildu uppfæra upplýsingar
Magnús Þór Gylfason, yfirmaður 
samskiptasviðs Landsvirkjunar, segir 
að ekki hafi verið meiningin að gera 
annað en að uppfæra upplýsingar sem 
voru gamlar, leiðrétta upplýsingar og 
bæta við eins og til að mynda upp-
lýsingum um stjórn og starfsmanna-
fjölda. „Það var margt sem var orðið 
úrelt og gamalt,“ segir Magnús. Hann 
leggur áherslu á að engar upplýsingar 
hafi verið fjarlægðar. 

Spurður um gildishlaðinn texta, 
segir hann að eitthvað kynni að hafa 
slæðst með upp úr stefnu fyrirtækisins 
og kynningu á því. 

Breyttu til baka
Virkir höfundar á íslensku Wikipedi-
unni munu vera um 20-30. Fram kom 
í viðtali við Hrafn Malmquist, sem 
hefur haldið námskeið um Wikipediu, 
í Síðdegisútvarpi Rásar 2 í vikunni, að 
nokkrar af gildishlöðnum breytingum 
Landsvirkjunar hefðu þegar verið 
teknar til baka. Það hefðu aðrir not-
endur Wikipedia gert. 

Gunnar J Straumland yrkir um 
knattspyrnumann;

Suarez til svengdar fann
súr um völlinn æddi.
Axlarstykki óður hann
áfergjulega snæddi.    

Gunnar Kr. Sigurjónsson yrkir  
limru v/heimsmeistaramótsins í 
knattspyrnu;

Nú mælirinn finnst okkur fullur,
því freklega breytast hér rullur.
Svo að kvöld eftir kvöld,
hefur knattspyrnan völd
fyrir einhverjar boltabullur.

Ármann Þorgrímsson, Akureyri
yrkir um pólitík;

Ef við þreyjum þorrann enn
þá mun batna öldin
þrátt fyrir að þessir menn
þarna hafi völdin.

Jón Gissurarson, Víðimýrarseli 
Skagafirði svarar;

Það er svo með þessa menn
þá er hafa völdin,
taka þeir launin alltaf, -enn
aðrir borga gjöldin.

Ragna Guðvarðardóttir yrkir limru 
um Sigmund Davíð;

Hann brást ekki bjargráðaheitinu
og byrjaði á Efstaleitinu
en fólk er að spá.
Hvað felur hann þá
í forsætisráðuneytinu?

Ingólfur Ómar Ármannsson hag-
yrðingur lítur til baka ánægður og 
yrkir;

Lit ég yfir lífsins veg
lofa sátt og gleði.
Fögnuð ríkum fyllist ég.
Er furða þótt ég kveði.

Hallmundur Kristinsson á Akureyri 
veltir fyrir sér veiðiferð forsætis- og 
fjármálaráðherra;
Menn eru eitthvað að gera veður út 
af því að tveir ráðherrar hafi þegið 
boð um veiði í einhverri ársprænu 
norður í landi. Ég held að þetta sé 
byggt á misskilningi. Þetta var ekki 
boð, heldur öllu fremur beiðni.

Góð var sú athöfnin göfug og merk
að gera veiðina freistandi.
Þeir voru beðnir að vinna það verk.
Það var ekki öðrum treystandi.

Hér er fyrripartur fyrir lesendur að 
spreyta sig á;

Súr er þessi sumartíð
sífellt rok og væta.

Hvet ég lesendur til að senda botna, 
vísur og fyrriparta í þáttinn.

Vísnastund

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Magnús Þór Gylfason.

Frá Kárahnúkavirkjun.



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.
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Hver er þinn helsti kostur?
Ég er mjög metnaðarfullur.
En galli?
Ég er gjarn á að fresta hlutunum.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Heimaey.
En í Kópavogi?
Garðurinn heima á sumrin.
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Knattspyrna og aðrar íþróttir.

Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
556.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Þessa stundina er Schoolboy Q í miklu 
uppáhaldi.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Ég sæki mína afþreyingu aðallega á 
netið. Horfi einnig mikið á fótbolta 
og umfjöllun tengda honum í sjón-
varpinu.

Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Vörubílstjóri.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta starfið var í Vinnuskóla Kópavogs. 
Í sumar er ég að vinna á Kópavogsvelli.
Hvers vegna valdir þú raungreinar?
Ég valdi raungreinarnar vegna þess að 
ég hef alltaf haft mikinn áhuga á að vita 
hvernig hlutirnir virka og af hverju þeir 
eru eins og þeir eru.
Hvert er helsta áhugamálið og hvers 
vegna?
Fótbolti, vegna þess að spila fótbolta er 
það skemmtilegasta sem ég geri.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Bastian Schweinsteiger er flottur.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Ég hef ekki myndað mér miklar skoð-
anir á því hvað er mikilvægast fyrir 
bæinn og því er líklega best að ég fari 
ekki að blaðra um það hér.

Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Halda friðinn á bæjarstjórnar-
fundum, er ekki alltaf allt í uppnámi 
þar?
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?

Að vinna fótboltaleiki.
Leiðinlegast?
Að þrífa bílinn minn.
Hvað er framundan hjá Darra Eg-
ilssyni?
Ég er að fara í iðnaðarverkfræði í Há-
skóla Íslands í haust.

Darri Egilsson

Ætlaði að verða vörubílstjóri

    

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

Darri Egilsson hefur vakið nokkra athygli í bænum nú í vor, en hann 
útskrifaðist úr Menntaskólanum í Kópavogi með hæstu meðaleinkunn í 
sögu skólans, en meðaleinkunn hans var 9,8. Prófinu lauk hann af eðlis- 
og efnafræðilínu skólans. Í framhaldinu ætlar hann í iðnaðarverkfræði 
í Háskóla Íslands. Þegar hann var lítill ætlaði hann hins vegar að verða 
vörubílstjóri. Darri er sonur Egils Sveinbjörnssonar og Guðnýjar Þór-
isdóttur. Hann á rætur sínar í Kópavoginum og raunar í Eyjum líka. Það 
endurspeglast líka í smekk, því fallegustu staðir landsins að hans mati eru 
garðurinn heima í Kópavogi og Heimaey. Darri er Bliki fram í fingurgóma 
og hefur meiri áhuga á fótbolta en nokkru öðru. Darri Egilsson er í yfir-
heyrslunni að þessu sinni.

Darri er hér í efstu röð til hægri ásamt bekkjarsystkinum úr Smáraskóla.

Darri ásamt Margréti Friðriksdóttur skólameistara MK.

Úti í Eyjum

Það var nóg að gera hjá ungmennum 
úr Kópavogi þegar farið var á stærsta 
knattspyrnumót ársins í Vestmanna-
eyjum á dögunum. Eins og sjá má 
voru krakkar bæði úr Blikum og HK 
og allir skemmtu sér vel.



Er bíllinn tilbúinn fyrir sumarið?
Allar almennar bílaviðgerðir – Gírkassa- og vélaviðgerðir.
Yfirförum, gerum við og förum með í skoðun sé þess óskað.
Fljót og góð þjónusta.

Metanbreytingar
HRINGDU STRAX OG FÁÐU UPPLÝSINGAR

SPARAÐU BENSÍN! METANVÆDDU BÍLINN!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka
Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 577 6670
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is

Við notum tækni frá 
BIGAS sem er einn virtasti 

framleiðandi hátækni 
metanbúnaðar í Evrópu

TJÖKKUM SPÍSSA

NÝ OG BETRI ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þess 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan 

og Opel ef spíss slitnar.

Renault - Benz - Citroen - Nissan - Opel - Peugeot - Volvo

Ætlar þú að heimsækja Sigló í sumar?
Leiktu við bragðlaukana á hinum margrómaða Hannes Boy

Borðapantanir 
í síma 461-7730

www.hannesboy.is 
www.raudka.is



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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