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Fjárhagsáætlun Kópavogs samþykkt í bæjarstjórn: 

Felldu tillögur minnihlutans
Aðeins ein tillaga frá minnihlut-

anum í bæjarstjórn Kópavogs 
náði fram að ganga við afgreiðslu 

fjárhagsáætlunar næsta árs. Þetta var 
tillaga Vinstri grænna og félagshyggju-
fólks um að auka framlög til skólamatar 
barna foreldra sem þurfa fjárhagsaðstoð. 
Meirihlutinn gerði raunar tillöguna að 

sinni. Minnihlutinn, Framsókn, VG og 
félagshyggjufólk og Samfylkingin, gerðu 
fjölmargar breytingartillögur við fjárhags-
áætlunina sem ekki hlutu náð fyrir augum 
meirihlutans. 

„Tillögur okkar voru felldar, til að mynda 
tillaga um aukið fjármagn til viðhalds á 
leikskólunum, sem er brýnt mál. Annars 

sést áhersla meirihlutans vel á því að útsvar 
og fasteignaskattar eru lækkaðir en gjöldin 
hækkuð, til dæmis leikskólagjöld. Þetta 
er hægri stefna og kemur á óvart þar sem 
Björt framtíð á í hlut,“ segir Pétur Hrafn 
Sigurðsson, oddviti Samfylkingarinnar í 
Kópavogi. 

Sjá bls. 2. 

„Ég óska þess að allir eigi gleðileg jól“ stendur  á þessum miða á óskatrénu í smáralind. Tréð var sett upp í tengslum við ljós-
myndasýningu sem byggir á reynslu íslenskra barna. Nemendur úr 10. bekk smáraskóla voru við opnunina í vikunni og settu 
óskir á tréð.  Sjá bls. 2.
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Ljósmyndasýning í Smáralind: 

Óskir íslenskra barna
Ljósmyndasýning Ástu Krist-

jánsdóttur Óskir íslenskra 
barna var opnuð í Smáralind 

á miðvikudag. Myndirnar byggjast 
á reynslusögum íslenskra barna sem 
upplifað hafa ofbeldi, vanrækslu, ein-
elti eða fátækt. Myndirnar sýna óskir 
um betra líf, segir í fréttatilkynningu, 

Sýningin er gjöf Barnaheilla – Save 
the Children á Íslandi til barna á Ís-
landi í tilefni af 25 ára afmæli sam-
takanna og barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. 

Í miðju sýningarinnar stendur 
óskatré þar sem börn geta skrifað 

óskir sínar á miða og sett í þar til gert 
fuglahús við hlið trésins. Foreldrar 
eru hvattir til að aðstoða börnin við 
að skoða sýninguna og að skrifa ósk 
sína á miða. 

Í fréttatilkynningunni er bent á að 
öll börn eiga rétt á vernd gegn ofbeldi 
og rétt á að njóta umönnunar. „Ef þú 
veist um barn sem býr við ofbeldi, 
vanrækslu eða verulegan skort á 
nauðsynjum skaltu tilkynna það til 
barnaverndar eða í neyðarlínuna í 
síma 112,“ segir þar einnig.

Sýningin stendur fram að jólum 
hið minnsta. 

Alþingi samþykkir 
styttingu bótatímabils
Stjórnarmeirihlutinn á Alþingi sam-

þykkti í vikunni að stytta tímabil 
atvinnuleysisbóta úr þremur árum 

í tvö og hálft. Bæjarráð Kópavogs hafði 
einróma mótmælt þessum fyrirætlunum. 

„Með þessari aðgerð er verið að setja 
afkomu fjölda atvinnuleitenda og fjöl-
skyldna þeirra í uppnám,“ sagði bæj-
arráðið fyrr í vetur. Bæjarráðið bætti 
því við að óeðlilegt sé að velta kostnaði 
af þessum völdum yfir á sveitarfélögin 
í landinu. 

60 settir af bótum
Samkvæmt tölum Vinnumálastofn-
unar fyrir ágústmánuð voru um 600 
manns án atvinnu í Kópavogi. Alla 
jafna hefur einn af hverjum tíu á at-
vinnuleysisskrá verið án vinnu í 30 
mánuði eða lengur, samkvæmt upplýs-
ingum stofnunarinnar. Samkvæmt því 
mætti ætla að um eða yfir 60 manns 
gætu sótt um fjárhagsaðstoð til Kópa-
vogsbæjar, umfram þá sem búnir eru 
með bótarétt. 

25 þúsund króna munur
Samkvæmt upplýsingum frá Kópa-
vogsbæ nemur full framfærsla um það 
bil 153 þúsund krónum á mánuði fyrir 
einstakling. Fullar atvinnuleysisbætur 
nema hins vegar 178 þúsund krónum á 
mánuði. Munar þar 25 þúsund krónum 
á mánuði. 

Á milli 25 og 39 hafa mánaðarlega 
fengið framfærslustyrki frá Kópavogsbæ 
það sem af er ári, eftir að hafa klárað bóta-
rétt, samkvæmt upplýsingum frá bænum. 

Fasteignagjöld lækkuð
Frh. af fors. 

Þegar allt er samantekið þá sýnir 
fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 
að staða sveitarfélagsins er 

sterk og allar helstu kennitölur taka 
jákvæðum breytingum. Sú áhersla 
að hugsa inn á við, hlúa að því sem 
við höfum, gefur líka sóknarfæri þar 
sem fjölskyldan er í fyrirrúmi,“ segir 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri og 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, í frétta-
tilkynningu Kópavogsbæjar um fjár-
hagsáætlun næsta árs. Þar segir að 
framlög til grunnskóla hækki meira 
en almennar launa- og verðlagshækk-
anir og fjámagn til dægradvalar sé 
„aukið umtalsvert.“ Frístundastyrkur 

hækkar í 30.000 krónur um áramótin, 
samkvæmt áætluninni og í henni 
er einnig gert ráð fyrir 200 milljóna 
króna framlagi „í spjaldtölduvæðingu 
skólanna“. Þá segir að lögð sé áhersla 
á að „draga úr álögum á íbúa og at-
vinnulíf með því að lækka fasteigna-
gjöld á íbúðar- og atvinnuhúsnæði og 
er vatnsgjaldið jafnframt lækkað sem 
hefur áhrif á heildargjöld fasteigna. 
Þá er útsvarið undir leyfilegu hámarki 
annað árið í röð. Gjaldskrárhækkunum 
er stillt í hóf, gjaldskrár hækka um 2% 
sem undir verðbólguspám næsta árs. 
Engar hækkanir voru á gjaldskrám á 
yfirstandandi ári sem þýðir að þessi 
gjöld hækka einungis um 2 prósent á 

tveggja ára tímabili,“ segir í tilkynningu 
bæjarins. 

Ármann segir að börn hafi verið 
í fyrirrúmi við gerð áætlunarinnar. 
„Barnafjölskyldur njóta góðs af góðum 
rekstri sveitarfélagsins þar sem mikið 
er lagt upp úr því að efla leik- og grunn-
skóla um leið og íþrótta- og tómstunda-
starf skipar ríkan sess í áætluninni.“

Þessu er oddviti Samfylkingarinnar 
ekki sammála, eins og lesa má á forsíðu. 
Þá gagnrýnir Birkir Jón Jónsson, odd-
viti Framsóknarflokksins, áætlunina 
í grein hér í blaðinu, og nefnir meðal 
annars frístundastyrk, sem hann telur 
að hefði mátt hækka frekar. 

Sjá bls. 4 og 12. 

Jólakrás 
um helgina
Nú um helgina verður sér-

stök jólaútgáfa af matar-
götumarkaðnum KRÁS í 

Fógetagarðinum í Reykjavík. Þar er 
hægt að smakka á og kaupa alls kyns 
góðgæti frá nokkrum af þekktustu 
veitingahúsum borgarinnar. KRÁS 
var haldin fimm sinnum í sumar og 
gekk vonuim framar. Um tuttugu 
framleiðendur, handverksmenn og 
hönnuðir verða standa líka vaktina 
fram á kvöld í Jólabænum á Ingólf-
stogi alveg fram til jóla og Hafnar-
firði er jólaþorpið á sínum stað á 
Thorsplani. 

Ógiltu aflífun hunds
Úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála hefur fellt úr 
gildi ákvörðun Heilbrigðis-

eftirlits Suðurnesja að aflífa hundinn 
Funiu. 

Það var í mars í fyrra sem lögreglan 
á Suðurnesjum fékk tilkynningu frá 
leikskóla í Reykjanesbæ að þýskur fjá-
hundur gengi þar laus og væri ógn-
andi. Leikskólabörnum var haldið 
innandyra. Starfsmaður heilbrigðis-
eftirlitsins kom á staðinn og reyndi 
að fanga hundinn. Það mistókst, en 
hins vegar tókst að reka hann heim 
þar sem eigandi hans kom á hann 

bæði ól og múl. Í framhaldinu lét 
heilbrigðiseftirlitið fara með hund-
inn á hundahótel. En þegar þangað 
var komið ákvað framkvæmdastjóri 
heilbrigðiseftirlitsins að ekki væri rétt 
að geyma hundinn. Var þá ákveðið að 
aflífa hann og var hræið síðan brennt. 

Þessi ákvörðun var kærð, meðal 
annars á grundvelli mats frá dýrasál-
fræðingi frá 2010 um að hundurinn 
væri vinalegur. 

Einnig kom í málinu að hundur-
inn hefði áður fundist á lausagöngu 
og eigandinn verið áminntur. Þá 
hefði hundurinn verið hamslaus á 

hunda hótelinu. Í niðurstöðu úr-
skurðarnefndarinnar segir að 
ákvörðun um aflífun hefði verið 
tekin á þeim grundvelli að hundurinn 
hefði verið óskráður. Hins vegar hefði 
Funia verið örmerkt og hundagjaldið 
ekki verið fallið í gjalddaga. Því hefði 
ákvörðun um að aflífa hundinn verið 
tekin á röngum forsendum. Auk þess 
hefði hundurinn verið mýldur og því 
spurning um bráð hættu af honum 
auk þess sem eigandinn naut ekki 
andmælaréttar. Því var ákvörðun 
um að aflífa hundinn Funiu felld úr 
gildi. Ekki kemur fram í úrskurðinum 
hvernig eigi að framfylgja honum, en 
úrskurðarnefndin tók ekki afstöðu til 
bótakröfu. 

sundlaugarnar í Kópavogi verða opnar frá hálfsjö til átta á Þorláksmessu, frá 
átta til hádegis á aðfangadag og gamlársdag og þá verður sundlaug Kópavogs 
opin frá 8-18 á annan í jólum en þá verður lokað í Versölum. sundlaugarnar 
verða lokaðar á nýársdag.

snjóruðningsfólk hefur haft í nógu að snúast í jólamánuðinum. Komið hefur 
fyrir að götur hafa lokast í fannferginu. Þó hafa snjóruðningstækin verið 
komin á göturnar heldur fyrr en í skotinu fyrr í vetur, þegar ruðningur hófst 
ekki fyrr en fólk var lagt af stað til vinnu.
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Fáðu sem mest út úr fæðunni 
sem þú neytir

NUTRiBULLET PRO 900 vinnur á næstum 
hvaða hráefnum sem er og breytir í silkimjúka 
drykki. Tækið inniheldur 15 hluti, en það má 
einnig nota til þess að mylja þurrefni líkt og 
hnetur, kaffibaunir, fræ og fleira.

Með NUTRiBULLET PRO 900 nýtir þú 
öll næringarefnin í fæðunni til fullnustu 
og stuðlar að bættri heilsu og almennri 
vellíðan. 

www.nutribullet.is

NÝTT   
 öflugra tæki

900w
15 stykki 
í settinu
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100 ár af kosningarétti
Þann 30. desember verður blásið 

í lúður og afmælisár boðið vel-
komið. Fluttur verður fyrirlestur 

Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem hún hélt 
einmitt þann dag árið 1887. Hann er 
oft talinn marka upphaf kvennabar-
áttunnar á Íslandi (fyrirlesturinn má 
nálgast á heimasíðunni www. baekur.
is og slá þar inn nafn Bríetar). Margt 
hefur að sönnu breyst frá árinu 1887. 
Það hefur þó komið þeim sem undirbúa 
flutninginn á óvart hversu margt er enn 
óbreytt og ógert. Það er full ástæða til 
að leggja leið sína í Iðnó þann 30. des-
ember kl. 16. Allir eru velkomnir (gegn 
vægu gjaldi), en húsrými er takmarkað. 
Missið ekki af þessum upptakti!

Á næsta ári verða liðin 100 ár frá því 
Kristján konungur X skrifaði undir lög 
frá Alþingi sem færðu konum kosninga-
rétt til Alþingis, mjög takmarkaðan að 
vísu, en langþráðan. Þetta gerðist þann 
19. júní 1915 og alla tíð síðan hefur sá 
dagur verið sérstakur kvenréttinda-
dagur. 

Þessa stórviðburðar verður minnst 
með margvíslegum hætti. Alþingi 
hefur samþykkt að láta um 100 millj-
ónir rakna til afmælishaldsins. Sérstök 
framkvæmdanefnd, sem kjörin var á 
almennum kvennafundi í september 
2013, hefur haft veg og vanda af að velja 
afmælisverkefni. Auk upptaktsins í Iðnó 
þann 30. desember eru verkefnin þessi: 

1) Safnasýningar
Höfuðsöfn landsins munu setja upp sér-
stakar sýningar. Í Landsbókasafni opnar 
sýning 16. maí 2015 er fjallar um sögu 
og þróun kosningaréttarins. Í Listasafni 
Íslands opnar sýningin „Áhrifakonur 
í íslenskri myndlist“ þann 30. janúar, 
og sýning helguð Nínu Tryggvadóttur 
opnar 12. september. Þjóðminjasafnið 
heldur sýningu sem nefnist „Konur í 
100 ár“ auk þess sem farið verður yfir 
grunnsýningu safnsins með kynjagler-
augum. 

2) Hátíðahöld á Austurvelli
Sérstakur hátíðaþingfundur verður 
í Alþingishúsinu fyrir hádegi þann 
19. Júní 2015. Húsið verður opið al-
menningi þennan dag og þar verður 
sérstök sýning með leiðsögn. Eftir há-
degi verður efnt til almennrar hátíðar 
á Austurvelli. Meðal viðburða verða 
kvennatónleikar þar sem nokkrar af 
okkar fremstu tónlistarkonum munu 
koma fram. 

3) Ráðstefna
Framkvæmdanefndin mun ásamt 
fleirum gangast fyrir alþjóðlegri ráð-
stefnu, sem tileinkuð verður kosninga-
rétti kvenna, lýðræði og lýðréttindum. 
Hún verður haldin dagana 22. -23. 
október 2015. Meðal gesta verða 
Vigdís Finnbogadóttir, Gro Harlem 
Brundtland og Laura Ann Liswood. 

4) Rit
Rannsóknarrit, helgað 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna, mun koma út 
á árinu 2020, en þá fengu konur kosn-
ingarétt til jafns við karlmenn. Sögu-
félagi hefur verið falin umsjá ritsins. 

5) Verkefnastyrkir
Stofnaður var sérstakur sjóður um 
styrki vegna verkefna sem tengjast 
markmiðum afmælisársins. Mikill 
fjöldi umsókna barst þegar styrkir 
voru auglýstir í október og var sótt 
um til margháttaðra verkefna um allt 
land sem sýna mikinn áhuga, metnað 
og hugmyndaauðgi. Úthlutun er nú 
lokið, en styrkir verða aftur auglýstir 
í febrúar. 

Auk þessa má nefna að Íslands-
póstur gefur út sérstakt amælisfrí-
merki þann 30. apríl 2015. Sinfóníu-
hljómsveit Íslands verður með tónleika 
þann 11. júní 2015 undir yfirskriftinni 
„Höfuðskáld og frumkvöðlar“ og á 
efnisskrá verða eingöngu verk eftir 
konur. Margt er enn í mótun víða um 
land, sem væntanlega verður greint 
frá síðar. 

Ég vil hér með hvetja alla skipu-
leggjendur til að tilkynna viðburði 
til afmælisnefndar sem heldur úti 
sérstakri upplýsingavefsíðu með 
viðburðadagatali: www. kosningar-
ettur100ara.is. Þar er skráður nokkur 
fjöldi viðburða og bætist ört í hópinn. 
Það er fljótlegt og gott að geta nálgast 
alla viðburði á einum stað. Fylgist með 
frá byrjun!

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Sendi guð okkur jólin? Hve gömul er sólin?“ Svona spurði Ari. Ef 
við setjum okkur í þau spor að ætla að svara þessum spurningum, 
þá má ætla að seinna svarið velti á því fyrra. Hafi guð sent jólin, 

má þá ekki ætla að svarið um aldur sólarinnar verði um það bil sex 
þúsund ár, en menn hafa reiknað út frá Biblíunni hvenær sá hinn sami 
hafi skapað himinn og jörð.

Sé svarið við hinni spurningunni hins vegar nei, þá hleypur svarið 
við seinni spurningunni á milljörðum ára, en mat vísindamanna er  í 
kringum 4,5 milljarða ára.

Fólk getur samt sem áður haldið því fram, og með nokkrum rétti, að 
jólin séu kristin hátíð, enda þótt óumdeilanlegt sé að kristið jólahald 
er yngra en hátíð á þessum árstíma. Hátið sem haldin hefur verið með 
kristnum formekjum í okkar heimshluta, er samt miklu eldri en þessi 
trúarbrögð. Þetta er að stofni til hátíð sem þar sem því er fagnað að sólin 
fer aftur að hækka á lofti, sólhvarfahátíð. Svo má nefna til fróðleiks að 
orðið „jól“ kemur ekki fyrir í Biblíunni, amk. ekki ef marka má leit í 
texta hennar á vef Biblíufélagsins. Einnig er fæðingardagur hans Jesú 
hvergi nefndur í þessari bók.

Samt segir nú í helgileikjum skóla og kirkjufræðslu, sem og í útbreiddu 
alfræðiriti, Wikipediu: „Hátíðin er haldin í minningu fæðingar Jesú, 
sonar Maríu meyjar.“ Í sömu færslu í sama riti er líka bent á að ekki eigi 
Jesú alls staðar sama fæðingardaginn og enn fremur að þessi tilhögun 
mála hafi ekki verið ákveðin fyrr enn all mörgum hundruðum ára eftir 
að Jesú á að hafa gengið hér á jörðinni. Hvort sem við trúum á hann 
eða ekki, þá eru jólin sem kristin hátíð og fæðingarhátíð tvímælalaust 
uppfinning mannanna. Því mótmælir enginn. 

Þá er komið svar við fyrri spurningu Ara. Seinna svarið, um aldur sól-
arinnar, sem jólahátíðin snýst um í grunninn, hlýtur þá að velta á getu 
vísindanna til að leita svara við erfiðum spurningum.

Þessar staðreyndir breyta því þó ekki að jólahald hefur verið kristið um 
aldir. Kannski ekki alkristið og má nefna bæði jólatré, tröllin jólasveinana 
og svo orðið „jól“ sem ekki verða sérstaklega tengd kirkju og kristni.

En kristnin er út um allt í menningunni. Við finnum það kannski einna 
best á tungumálinu. Hversdagslegar upphrópanir á borð við „guð minn 
góður!“ eða „Jesús minn!“ bera þessu glöggt vitni, og dæmin eru miklu 
miklu fleiri. Afurðir úr kristninni leika notendum íslenskrar tungu í 
munni á hverjum degi, hverrar trúar sem við kunnum að vera eða trú-
laus. Þessi kristni arfur birtist okkur líka í tónlist, myndlist og annarri 
menningu, og svo ekki gleymist að nefna fjölda frídaga yfir árið sem 
við teljum sjálfsagða, hvort sem við erum trúuð eður ei.

Eins er siðaboðskapurinn sem birtist okkur í Biblíunni hluti af okkar 
samfélagi og finnst líka í okkar veraldlegum lögum.  Margur siða-
boðskapurinn þar er sammannlegur, óháð trú, uppruna eða búsetu á 
hnettinum. 

 Í Biblíunni stendur samt ýmislegt sem við getum haft á bak við eyrað 
hvort sem er fyrir jólin eða á öðrum tímum árs. Elska skaltu náunga 
þinn eins og sjálfan þig, á Jesú að hafa sagt. Gott ef hann bauð ekki 
líka hina kinnina og að sýna öðrum elsku og umburðarlyndi. Eigum 
við ekki að fara að þessu dæmi? Líka þau okkar sem gera orð Jesú að 
sínum. En í umræðu undanfarinna daga hefur stundum orðið vart við 
að boðskapurinn gleymist í ímynduðu jólastríði. Enginn á einkarétt á 
jólunum. Ekki kirkjan. Ekki kristnir. Ekki trúlausir. 

Jólin eru hátíð okkar allra og þau eigum við að halda í gleði og friði 
hvert með öðru. Gleðilega hátíð!

Ingimar Karl Helgason

Spurningarnar  
hans Ara

Leiðari

Við getum gert betur
Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar 

árið 2015 var afgreidd úr bæj-
arstjórn í síðustu viku. Fram-

sóknarflokkurinn studdi lækkun á 
fasteignagjöldum á íbúðar- og atvinnu-
húsnæði ásamt lækkun á vatnsgjaldi. 
Jafnframt studdi flokkurinn ýmis mál 
sem til framfara horfa. 

Forgangsmál Framsóknarflokks-
ins vegna fjárhagsáætlunar 2015 eru 
málefni barnafólks í Kópavogi. Við 
lögðum til að gjaldskrár skólamál-
tíða, dægradvalar og leikskólagjalda 
hækki ekki á næsta ári. Þannig myndi 
Kópavogur leggja sitt að mörkum við 
að halda aftur að verðlagshækkunum 
í samfélaginu auk þess að létta undir 
með barnafólki. Jafnframt lögðum við 
til að framlag bæjarins til barna hjá dag-
foreldrum hækki og lögðum einnig til 
að systkinaafsláttur þvert á skólastig 
yrði hækkaður. Þessar tillögur voru 
allar felldar af hálfu meirihluta Bjartrar 
Framtíðar og Sjálfstæðisflokks. 

Þó svo að andstaða Æ og D lista hafi 
komið á óvart við ofangreind mál þá 

kom gríðarlega á óvart að bæjarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins skyldu fella tillögu 
Framsóknar um að hækka Frístunda-
styrkinn í 40.000 kr. Sjálfstæðisflokk-
urinn lofaði rétt fyrir síðustu kosningar 
að styrkurinn yrði tvöfaldur og ætti því 
með réttu að verða 54.000 kr. Ég vil að 
börn í Kópavogi fái aukin tækifæri til að 
stunda íþróttir, tómstundir og tónlist-
arnám. Það eru því mikil vonbrigði að 
meirihlutinn skyldi fella þessa tillögu. 
Reyndar var það svo að meirihlutinn 
felldi allar tillögur minnihlutans. Allt 
samráð, samvinna og hin „nýja pólitík“ 
Bjartrar framtíðar er fokin út í veður 
og vind. 

Góðu fréttirnar eru þær að þjóðhags-
spá næsta árs er mjög góð og gerir ráð 
fyrir að fjármagnsliðir lækki um 200 
m. kr. frá þeirri spá sem meirihlutinn 
styðst við. Þær tillögur Framsóknar sem 
ég hef hér að framan greint er útgjalda-
auki upp á rúmar 100 m. kr. Bæjar-
sjóður mun, gangi áætlanir eftir, verða 
rekinn með myndarlegum afgangi. 

Að auki lagði minnihluti bæjar-

stjórnar til átaks í byggingu leiguíbúða 
í Kópavogi þar sem framlag sveitarfé-
lagsins væri m.a. í formi úthlutunar 
lóða en því var hafnað af meirihlut-
anum – eins og allt annað. 

Framsóknarflokkurinn mun áfram 
tala fyrir þeim áherslumálum sem 
frambjóðendur flokksins boðuðu í 
aðdraganda síðustu kosninga og við 
munum veita meirihlutanum málefna-
legt aðhald. Að teknu tilliti til fram-
angreindra atriða greiddi ég ekki fjár-
hagsáætlun meirihlutans atkvæði mitt. 
Ég óska Kópavogsbúum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári. 

Höfundur er
Birkir Jón Jónsson,  

oddviti Framsóknar í Kópavogi. 

Höfundur er
Auður Styrkársdóttir

forstöðukona Kvennasögu-
safns og formaður fram-

kvæmdanefndar um 100 ára 
afmæli kosningaréttar kvenna

bríet bjarnhéðinsdóttir.



BÓKAKYNNING

Sjáið fleiri
bækur frá Óðinsauga á

www.facebook.com/odinsauga

Fjársjóðskistan: Sígild ævintýri
Sagnasafnið inniheldur 8 sígild 
ævintýri eftir höfunda á borð við Hans 
Christian Andersen og Grimmsbræður. 
Þessi fallega ævintýrabók er 
eiguleg gjöf sem fylgir börnum til 
fullorðinsáranna. Tryggðu þér eintak. 

Lítil kraftaverk
Sagan fjallar um náungakærleik 
og það hvernig góðverk geta gert 
kraftaverk í lífi munaðarlausra barna. 
Lesandinn kynnist lífi þriggja barna 
sem búa í SOS barnaþorpum í Afríku, 
Asíu og Suður-Ameríku. Þótt við 
breytum ekki heiminum á svipstundu 
getum við lagt okkar að mörkum til að 
gera hann að betri stað til að búa á. 

Sögustund
Fimm skemmtilegar barnasögur í 
einni veglegri gjafabók. Frábærar 
myndskreytingar prýða sögurnar 

í bókinni sem henta börnum á 
aldrinum 2-8 ára.
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óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum
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Myndasögur fyrir alla aldurshópa
„Á árunum 1985 til 1989 sótti ég nám í myndlista-og handíðaskóla Íslands. 
Þar opnuðust augu mín fyrir grunvallaratriðum í myndlistinni. Það er að 
segja myndbyggingu, fjölbreytileika í myndlistinni og sjálfstraust sem fylgir 
því að vera listamaður og standa með þeim verkum sem maður skapar 
sjálfur. Ég valdi að fara í auglýsingadeild eins og það hét þá vegna þess að 
þar fannst mér ég eiga meiri möguleika á að vinna við það sem mér finnst 
skemmtilegast. þ.e.a.s. teiknun og myndskreytingar,“ segir Jean Antoine 
Posocco, myndasöguteiknari og útgefandi. Í auglýsingadeildinni, sem í 
dag heitir grafísk hönnun, lærði Jean meðal annars ýmislegt er snýr að 
bókaútgáfu. Þegar hann lauk námi var hann þegar kominn í sjálfstæðan 
atvinnurekstur auk þess að vinna á auglýsingastofu, meðal annars við að 
myndskreyta barnabækur. „Ég var sí teiknandi alla daga ársins og fékk 
greitt fyrir það. Ég vissi að myndasögugerð á Íslandi væri ekki viðurkennd 
og lítið upp úr því að hafa fjárhagslega. Þannig er það með listamenn að 
þegar sköpunarviljinn býr í þeim er ekkert sem stoppar þá. Ég teiknaði 
myndasögur heima, fyrir mig. Enginn í kringum mig hafði áhuga á þessu 
dúlleríi hjá mér en ég fékk útrás við að teikna þessar sögur.“
Allskonar sögur  
skemmtilegastar
„Mér fannst mest spennandi að teikna 
íslenskar þjóðsögur. Þessar sögur eru 
ekki þannig skrifaðar að auðvelt sé að 
búa til myndasögur eftir þeim. Þannig 
að þær sögur sem ég teiknaði þurftu 
handritslyftingu. Sú skemmtilegasta 
kom út 2006 og heitir „Skessan á 
steinnökkvanum“. Hún var mátulega 
löng. Ég þurfti að endurskrifa hana og 
búa til samtöl án þess að breyta öllu. 
Þetta er svart/hvít myndasaga. En hún 
birtist fyrst í hasarblaðinu Blek.“ 

Árið 2008 kom út myndasögu-
bók Jean með ljóðatexta eftir Svein 
Sveinsson. „Mér fannst það frábær 
áskorun að fást við að myndskreyta 
ljóð í myndasöguformi. Útkoman var 
framar vonum og í allt öðruvísi stíl en 
ég er vanur að teikna myndasögur. Eftir 
allt saman finnst mér skemmtilegt að 
fást við allskonar sögur.“

Skortur á útgáfu
Það var árið 1995 sem Jean kenndi 
fyrsta myndasögunámskeiðið á Ís-
landi. Skráning var góð og segist 
hann hafa fundið fyrir því að það hafi 
vantað stuðning við ungmenni til að 
tjá sig með þessu listformi. Síðan þá 
hefur fjöldi námskeiða verið haldin. 
Vandinn sé hinsvegar sá að eftir slík 
námskeið sé ekkert sem tekur við hjá 
tilvonandi myndasöguteiknurum. Lít-
ill áhugi er hjá útgefendum að gefa út 
myndasögur eftir Íslendinga og enda 
því margir á að fara í frekara nám og 
reyna fyrir sér annarsstaðar. Hann segir 
að ólíkt því sem þekkist út í hinum 
stóra heimi séu hér ekki gefin reglulega 
út myndasögublöð. Mikil vinna liggi 
í teikningu myndasagna og gagnlegt 
væri fyrir teiknara að fá sögur sínar 
birtar í pörtum í blaði sem kæmi út 
reglulega. „Eina myndasögublaðið sem 
kemur reglulega út á Íslandi er NeoBlek 

en í því er að finna mest af þýddum 
frönskum sögum. Það er vegna þess 
að það er mjög erfitt að fá menn til að 
teikna heila 30 blaðsíðna sögu sem væri 
hægt að birta í bútum á þriggja mánaða 
fresti. Á heildina litið þá erum við langt 
á eftir mörgum þjóðum hvað varðar 
myndasögugerð en það eru margir 
einstaklingar sem tjá sig í gegnum 
myndasögugerðina og það er frábært.“ 

En eru myndasögur  
eingöngu fyrir börn? 
„Alls ekki. Það er mikill misskilningur 
hjá Íslendingum að halda því fram. Sem 
er svolítið þversagnarkennt fyrir þjóð 
sem telur sig vera bókmenntaþjóð. En 
í landinu mínu Frakklandi, var staðan 
alveg eins fyrir um 50 árum síðan. El-
ítan þar var búin að setja myndasöguna 
í kassa merkt „börn“. Þaðan komst hún 

ekki út fyrr en kynslóð höfunda vildi 
gera myndasögur fyrir fullorðna. Það 
breytist í kringum 1970. Allt í einu 
spruttu fram sögur sem fjölluðu um 
pólitík, kynlíf, hversdagsleikann og 
geimverur svo eitthvað sé nefnt.“

Jean segir að í kjölfarið hafi mynda-
söguhöfundar orðið meira áberandi í 
fjölmiðlum, sýningar hafi verið settar 
upp, gagnrýnin hafi orðið uppbyggileg 
og margir sérfróðir menn hafi farið að 
ræða um myndasögur. Þetta sjái hann 
vera að gerast núna á Íslandi, þökk 
sé kynslóð sem ólst upp við mynda-
sögur. „Ég heyri oft menn segja að fólk 
sem les myndasögur séu óþroskaðir 
fullorðnir menn. Ég vil frekar líta á 
þessa einstaklinga sem fólk sem hefur 
ekki týnt barninu í sér. Auðvitað eru 
sumar myndasögur ætlaðar börnum 
en hverjir myndu fullyrða að Ástríkur 

væri myndasaga ætluð eingöngu 
börnum? Örugglega einstaklingur sem 
hefur ekkert gaman af að lesa mynda-
sögur. Það er álit margra að um leið 
og myndskreyting fyllir auð svæði í 
bók sé það merki um barnaskap. En 
myndasaga getur verið lærdómsrík, 
skemmtileg og krefjandi.“ 

Persónusköpun mikilvæg
Hvernig er að þýða myndasögur, er 
það kúnst? „Þótt skrítið sé er svarið já. 
Til dæmis með Ástrík eða Sval ogVal 
er ekki nóg að þýða úr frönskunni og 
halda að það sé komið. Maður þarf að 
setja sig í spor rithöfundarins. Hann 
hefur skapað persónur sem allar eru 
mismunandi og upplifa tilfinningar 
á mismunandi átt. Þess vegna þarf oft 
á tíðum fleiri þýðendur. Og stundum 
er mjög gott að fá menn sem eru ekki 
löggildir þýðendur en eru frábærir 
myndasögulesendur í þessa vinnu. Þeir 
setja sig strax í spor persónanna og hafa 
á tilfinningunni hvernig þær hugsa og 
tala. Ástríkur er fyndinn en ekki eins 
og Svalur. Viggó Viðutan talar ákveðið 
mál sem væri asnalegt í munni Svals.“

Ástríkur aftur á íslensku 
Nýlega hóf að Jean útgáfu á nýrri seríu 
af félögunum Ástríki og Steinríki en 
liðin voru 30 ár frá því að síðast komu 
bækur út flokknum á íslensku. „Þegar 
ég hóf myndasöguútgáfu gerði ég mér 
grein fyrir að ef útgáfan ætti að lifa af 
þyrfti að koma út titlar sem lesendur 
þekkja. Ástrík þekkja allir. Sama með 
Sval og Val. Þess vegna legg ég metnað í 
að koma þessum titlum aftur á markað. 
Vissulega er eftirspurn eftir þessum 
bókum því ég er búinn að hrærast í 
þessum geira í 20 ár og veit hvað fólk 
vill.“ Auk Ástríks og Svals og Vals gefur 
hann út Lóu og Tímaflakkarabækurnar 
sem hvort tveggja eru nýir titlar á Ís-
landi. „En útgáfan er líka hugsuð sem 
stuðningur út á við í þjóðfélaginu fyrir 
myndasöguteiknara og áhugamenn um 
myndasögur. Á meðan myndasögu-
bækur á íslensku eru ekki sjáanlegar, er 
erfitt fyrir íslenska myndasöguteiknara 
að segja að það sem þeir gera sé merki-
legt. „Lífsþorsti“ eftir Kristján Jón 
sem kemur út í ár hjá okkur er dæmi 
um þá viðleitni. Það má líta svo á að 
Froskur útgáfa leggi sitt af mörkum til 
viðurkenningar í uppbyggingu mynda-
sögurnar á Íslandi. “

Jean segir það ástríðu hjá sér að kynna þjóðinni fyrir evrópskri myndasögugerð 
í gegnum kunnar persónur á borð við Ástrík og sval og Val en einnig í gegnum 
titla sem fáir þekkja á Íslandi. Hann segir 95% myndasögutitla í verslunum 
vera frá bandaríkjunum og þýddar sögur á ensku frá Japan.

MENNING
Hildur  

Björgvinsdóttir



Njótum jólanna
Núer tæp vika til jóla, Kópavogur er kominn í jólafötin og ljósin á sínum 
stað. Smákökur, skata, hangikjöt, hamborgarhryggur og allt hitt er innan 
seilingar – svo ekki sé nú talað um pakkaflóð og fjölskyldutíma. Kópa-
vogsbúar fyllast flestir stolti þegar þeir aka í gegnum bæinn sinn, baðaðan 
jólaljósum og skrauti. Daglegt amstur og ergelsi mun brátt verða gleymt 
og grafið í fáena dag. Allir eru með einhvers konar hefðir í mat og drykk 
og flestir komnir á fullt í undirbúningi. 

Hlökkum til
En því miður eru ekki allir jafn sælir 
um jólin eða á aðventunni. Sumir þurfa 
að leita sér aðstoðar til að geta haldið 
hátíðleg jól og alltof margir tapa sér í 
streitu í jólaundirbúningnum. Fyrir ári 
var vitnað á þessum síðum til könnunar 
sem þá var nýleg. Þar kom fram að 
þótt flestir hlakki til jólanna, þá eru 
þeir lika margir sem kvíða jólunum. 
Matarblaðamaður benti þá á að þetta 
er ekkert nýtt og rifjaði upp frásögn 
af þunglyndi og ógleði Eiríks Rauða 
á jólaföstunni, sem helgaðist af því að 
hann átti ekki það sem þurfti til að 
halda jólin hátíðleg fyrir sig og sitt fólk. 

Verum glöð
Þá koma Þorfinnur karlsefni til bjargar 
og silgdi með fullt skip af góðum kosti 
til Grænlands. Þannig að jólakvíði 
vegna efna- eða bjargarleysis er ekki 
nýr af nálinni. En hvaða ráð eru til við 
því? Jú, kannski fyrst og fremst að temja 
sér hófsemd og nægjusemi um jólin 
eins og endranær. Því andi jólanna er 
hinn sami hvort sem borð eru drekk-
hlaðin veislukosti eða jólatréð falið 
bak við fjall af pökkum. Sem betur fer 
hlakka lang flest okkar til jólanna. Þau 
eru tími gleði og hamingju, heimsókna 
og faðmlaga. 

Okkar eigin jólasiðir
Nokkrir siðir eru sérstaklega ein-
kennandi fyrir íslensk jól. Uppruna 
þeirra má annað hvort rekja aftur fyrir 
landnám, til séríslenskra aðstæðna fyrr 

á öldum eða danskra áhrifa síðar. Hvað 
matinn varðar þá hefst jólahald margra 
með skötuáti. Þetta er góður og gildur 
siður sem flestir kenna við Vestfirði. 
Að norðan hefur svo laufabrauðið 
breiðst út um allt land og hangikjötið 
er ómissandi hjá flestum. Margir vilja 
líka hafa rjúpu á borðum og svo eru 
smákökur kryddið sem gerir jólin svo 
einstök. Veljum okkur það úr nægtar-
búri jólasiðanna sem okkur líkar og 
sleppum hinu. Þar er engin kvöð að 
gera allt saman. 

Jólin þurfa ekki  
að vera dýr
Matarblaðamaður ætlar sér ekki þá 
goðgá að segja Kópavogsbúum hvernig 
á að halda gleðileg jól. En ef litlir pen-
ingar og lítill tími virðast vera að setja 
strik í jólareikninginn, þá lumar hann 
á nokkrum ráðum. Fyrst og fremst 
verðum við öll að hafa í huga að jólin 
eru gleðihátíð. Það skiptir bara engu 
máli þótt ekki hafi tekist að þrífa allt 
og skúra út, mála eða leggja nýja par-
ketið. Við bara slökkvum ljósin og 
kveikjum á kertum -jólin koma samt. 
Það þurfa heldur ekki allar jólagjafir að 
vera fokdýrar, frábærar og hitta beint 
í mark. Bara það fá einhvern pakka 
dugar flestum. 

Einfaldleiki er góður
Fyrir ári síðan var á þessum síðum að 
finna uppskrift að humarborgara úr 
Íslensku hamborgarabókinni. Frábær-
lega jólalegur og einfaldur réttur, sem 

tekur stutta stund að útbúa. Nokkrir 
lesendur höfðu samband og sögðu 
skemmtilegar sögur af vel heppnuðum 
jólamáltíðum þar sem þessi skemmti-
legi og einfaldi réttur var í öndvegi. 
Jólasmákökurnar er hægt að taka svip-
uðum tökum. Ein eða tvær tegundir 
duga alveg og það þurfa ekki að vera 
flóknar uppskriftir. Spesíur eru alltaf 
vinsælar og einfaldari verða smákökur 
varla. Svo eru líka til leiðir til að gera 
baksturinn einfaldari, t.d. má nota Sus-
hezi eða aðra sushi græju til að búa 
til fallegar og fullkomlega kringlóttar 
smákökurá mettíma. Svo má auðvitað 
kaupa tilbúið deig úti í búð, svona til 
að hafa a.m.k. eina smákökutegund á 
boðstólum. 

Minni skötulykt
Ef fólk er hrifið af skötu á Þorláksmessu, 
en lætur lyktina fara í taugarnar á sér, 

getur verið sniðugt að sjóða skötuna 
í vacuum poka. Matarblaðamaður 
gerði velheppnaða tilraun með þetta á 
dögunum. Best er að velja bita sem ekki 
er of kæstur, því við venjulega suðu 
útvatnast skatan í leiðinni. En með því 
að sjóða hana í vacuumpoka er hægt að 
lágmarka lyktina, alveg fram að borð-
haldi – og fá ekta fína og vel sterka 
skötu. Skatan þarf svona korter í suðu 
og tíminn er ekkert lengri í vacuum-
poka. Gætið þó að því að velja poka 
sem eru sérstaklega gerðir fyrir til að 
elda mat í. 

Hægeldaður jólamatur – 
Sous Vide
Svipaða aðferð er hægt að nota við 
eldun á rjúpu, gæs, kalkún eða öðru 
fuglakjöti, vilji fólk hafa það um jólin. 
Að elda fuglinn með svokallaðri Sous 
Vide aðferð tryggir nánast fullkomna 

eldun og er að auki fyrirhafnarlítil 
leið til að elda. Þá er matnum pakkað 
í vacuum poka og hann svo hægeld-
aður í vatnsbaði þar sem hitastiginu er 
stýrt nákvæmlega. Þetta gefur frábæran 
árangur í hvert sinn. Gúgglið Sous Vide 
og kynnið ykkur málið. Sous Vide 
eldað hangikjöt er líka frábært. Laufa-
brauðið má svo bara kaupa í búð. Með 
því að nýta sér þetta er hægt að dúlla 
sér í áhyggjuleysi með fjölskyldunni á 
meðan jólamaturinn mallar. 

Ánægjuleg og einföld jól
Með því að nota öll trixin sem til eru til 
að stytta sér leið við viðmatseldina, vera 
með fáar tegundir og einfaldar máltíðir, 
má gera matseldina að ánægjulegasta 
hluta jólahátíðarinnar. Hófsemi og 
nægjusemi í skreytingum og gjöfum 
minnkar svo álagið á buddunni. Ein 
leið er að pakka jólagjöfunum inn í 
gömul dagblöð og tímarit. Á mínu 
heimili höfum við gert þetta árum 
saman og börnunum þykir það nán-
anast furðulegt að kaupa ráðndýran 
pappír og henda honum svo. Svo er 
ekki verra að börnin fá sjálf að pakka 
inn flestum gjöfunum. Annar siður 
á mínu heimili er að hafa pitsudag á 
annan í jólum, þar sem fjölskyldan 
kemur saman, býr til pitsur og notar 
afgangana frá stóru jólamáltíðunum 
sem álegg. Það þarf ekki allt að vera 
tipp topp eins á ljósmynd í matreiðslu-
bók eða tímatiti. Aðal málið er að njóta. 

Hér er svo að lokum að jólasúpu 
jólaþorpsins í Hafnarfirði. Þetta er 
jólagjöf okkar Hafnfirðinga til Kópa-
vogsbúa. Gleðileg jól.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

Jólaþorpssúpan 2014 - fyrir 4-6
HrÁeFNi

1 msk. ólífuolía
1 laukur, sneiddur
2 hvítlauksrif, smátt skorin
1 msk. ferskt engifer, saxað
400 g sætar kartöflur, afhýddar og skornar í bita
300 g gulrætur, skornar í bita
1-2 tsk. rautt karrímauk (curry paste), eða 1 
msk. sætt sinnep + 1 tsk. karríduft
1,2 líter grænmetissoð
salt, að smekk

Meðlæti: grísk jógúrt eða sýrður rjómi, 
gjarnan blandaður smátt söxuðum lauk 
eða kryddjurtum.
skraut, ef vill: ferskt kóríander, smátt 
saxað chillí

aðFerð:
1. Mýkjið lauk og hvítlauk í ólífuolíu við meðalhita í 

potti.
2. Bætið síðan sætum kartöflum, gulrótum og engifer 

saman við.
3. Hrærið í pottinum, veltið grænmetinu saman og 

látið malla í 5 mínútur.
4. Hellið grænmetissoði yfir og hrærið karrímaukinu 

saman við. 
5. Sjóðið saman í 15-20 mínútur eða þar til sætar 

kartöflur og gulrætur eru orðnar vel mjúkar. 
6. Látið mesta hitann rjúka úr og maukið súpuna loks 

í blandara eða með töfrasprota þar til orðin slétt 
og hæfilega þykk. 

7. Hitið aftur ef þarf, saltið að smekk og berið fram 
með grískri jógúrt eða sýrðum rjóma.
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Heimilið Fyrirtækin

Sófar

Dúkar

Föt

Teppi

Gluggatjöld

Rúmföt

Fataverslanir

Leikhús

Veitingastaðir

Fatahreinsanir

Hótel

Kjólaleigur

EÐAL 
POTTAR & PÖNNUR

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í SÉRSTÖKU 
UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

ÞVoTTaVéL
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uppÞVoTTaVéL
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
Verð áður 139.900

ÞuRRKaRi - baRKaLauS
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund 
af tromlu sem minnkar slit 
og dregur úr krumpum. Snýr 
tromlu í báðar áttir og er með 
rakaskynjara.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið

Nytjalist í hæsta gæðaflokki -sjón er sögu ríkari

LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is

Ný og auðveld leið til að strauja
• 150° heit og jöfn gufa
• Mjög auðvelt og þægilegt
• Fer einstaklega vel með öll efni

 Verð: 39.900

Velkomin í Lágmúlann
opiÐ TiL KL. 21 TiL JÓLa

Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Allinox
10, 14 og 19 lítra stálpottar á 

frábæru verði.

Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

Jólatilboð: 16.990

Öflugt og vandað mínútugrill

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

Dásamlegt verkfæri
í öll alvöru eldhús

AEG TÖFRASPROTI
MEÐ AUKAHLUTUM

Ryksugurnar frá AEG 
hafa þjónað íslendingum 
í áratugi.

Góð jólagjöf til heimilisins

20% 
afsláttur

NÝ 
kaffivél

Góðar jólagjafir 
til heimilisins í 
einstöku úrvali

FLAME LEIRPOTTARNIR frá Emile Henry
Alltaf glæsilegir og spennandi á matarborðinu.

Frönsk leirvara. Frönsk matarmenning.
Betra bragð og meira næringargildi.

NÝ SENDING

Hágæðavara:
Hnífasett með kubb.
Hnífasett, kínverskur 

hnífur, steikarsett, 
barnahnífaparasett, 

skurðarbretti, 
hnífastandur.

ZWILLING

Jólatilboð: 3.990

Handryksugan 
frábæra
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Stiklað á stóru á árinu 2014
Fjöldamargt bar til tíðinda á árinu sem senn er á enda. Bæjarblaðið 
Kópavogur stiklar á stóru á árinu 2014 og drepur á helstu fréttum 
og ýmsum umfjöllunarefnum úr blaðinu í ár. Efninu er raðað eftir 
mánuðum, og er miðað við hvenær efnið birtist í blaðinu. Kjara- og 
vinnudeilur settu svip á árið, einnig var kosið til bæjarstjórnar og 
urðu umtalsverðar breytingar þar, svo dæmi séu tekin. Þetta yfirlit 
sýnir að efnið í blaðinu hefur alla jafna verið fjölbreytt. Fjallað 
hefur verið um pólitík og atvinnulífið, ekkert síður en fjölbreytt 
menningarlíf, íþróttir og frábært mannlíf í Kópavoginum, en eðli 
málsins samkvæmt kemst ekki allt fyrir sem hér ætti heima. 

Janúar
Deilur 
„Það gengur ekkert 
sérstaklega vel, held 
ég,“ sagði Gunnar I. 
Birgisson, bæjarfull-
trúi Sjálfstæðisflokks-
ins, um samtarfið í 
meirihluta bæjarstjórnar Kópavogs í 
janúar. 

Gunnar sat þá í meirihluta ásamt 
þremur öðrum bæjarfulltrúum Sjálf-

stæðisflokksins, bæjarfulltrúa Fram-
sóknarflokksins og Y-lista. 

Athygli vakti þegar Gunnar 
greiddi atkvæði með fulltrúum 
minnihlutans, á bæjarstjórnarfundi. 
Gunnar gaf ekki kost á sér í kosn-
ingunum um vorið. 

Barátta um oddvitasæti
„Ég hefði ekki tekið þá ákvörðun að 
bjóða mig fram ef ég teldi mig ekki 
eiga möguleika,“ sagði Margrét Frið-
riksdóttir, skólameistari MK og nú 

bæjarfulltrúi, en hún lýsti framboði í 
fyrsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. 

Ármann Kr. Ólafsson, oddviti þá-
verandi og núverandi, hafði hins vegar 
betur. 

Ungskáldin slógu í gegn 
„Ég átti ekki von á því að lenda í fyrsta 
sæti,“ sagið Patrik snær Kristjánsson, 
tólf ára nemandi í Hörðuvallaskóla, 
í samtali við blaðið, en hann varð 
hlutskarpastur í ljóðasamkeppni 
grunnskóla Kópavogs fyrir ljóðið Næt-
urhimininn. 

Kennaraskortur
Til þess að uppfylla kröfur um fjölda 
menntaðs starfsfólks þyrfti að bæta 
við 142 leikskólakennurum hjá Kópa-
vogsbæ. Blaðið greindi frá þessu í 
janúar og vísaði til skýrslu sem unnin 
var fyrir leikskólanefnd bæjarins. Þá 
voru 183 leikskólakennarar við störf í 
bænum, en í heildina störfuðu þá 544 
hjá leikskólunum. 

Febrúar
Leiklistin

„Viðtökurnar hafa verið mjög fínar. 
Enda hefur þetta litla „local“ leikfélag 
staðið sig með eindæmum vel. Að-
sóknin hefur verið góð og viðbrögðin 
sterk. Það er merkilegt áhugaleikfélag 
sem heldur uppi verki með 15 stórum 
og flóknum hlutverkum og þorir að 
bjóða áhorfendum upp á þriggja tíma 
verk,“ sagði Rúnar Guðbrandsson, leik-
stjóri í samtali við blaðið, en Leikfélag 
Kópavogs setti upp verkið Þrjár systur 
eftir Anton Tjekov, og hlaut mikið lof. 

Nýr oddviti

Sviptingar urðu hjá Samfylkingunni í 
aðdraganda kosninga. Bæði Guðríður 
Arnardóttir og Hafsteinn Karlsson 
ákváðu að gefa ekki kost á sér, og Pétur 
Ólafsson hvarf einnig úr bæjarpólitík-
inni. Nafni hans, Pétur Hrafn Sigurðs-
son varð oddviti Samfylkingarinnar í 
Kópavogi. „Grunngildi jafnaðarmanna 
standa mér eðlilega nærri, jöfnuður, 
réttlæti og jafnrétti,“ sagði hann við 
blaðið. 

Mars
Stórafmæli

„Ég ætlaði alltaf að vinna með börnum 
og svo hef ég haft gríðarlega mikinn 
áhuga á tónlist. Ég var alltaf syngjandi 
og spilandi. Það er mikið lán að ég frétti 
af tónmenntakennaradeildinni. Þar gat 
ég sameinað þessi tvö áhugamál mín,“ 
sagði Þórunn Björnsdóttir, kórstjóri 
í Kársnesskóla, sem allir bæjarbúar 
þekkja sem Tótu. Hún fagnaði sextugs-
afmæli sínu á árinu og komu ættingjar 
nemendur henni á óvart með hópsöng 
í Hörpunni. 

Timberlake
Tilkynnt var að 
stórstirnið Justin 
Timberlake héldi 
tónleika í Kórnum 
í Kópavogi í lok 
ágúst. Allir miðar 
seldust upp á 
skammri stundu. 

Nýr flokkur
Björt framtíð tilkynnti um framboð í 
Kópavogi. Theodóra Þorsteinsdóttir, 
oddviti BF, ræddi við blaðið af því til-
efni. „Björt framtíð stendur fyrir breytt 
vinnubrögð í stjórnmálum, stöðugleika 
og sátt,“ sagði Theodóra. 

Samstarf
Fleiri tíðindi urðu á hinum pólitíska 
vettvangi. Þannig var tilkynnt um sam-
eiginlegt framboð Vinstri grænna og 
félagshyggjufólks í Kópavogi. Ólafur 
Þór Gunnarsson, VG, var í efsta sæti 
listans, en Margrét Júlía Rafnsdóttir, 
sem áður hafði starfað með Samfylk-
ingunni. 

Nýr í Kópavogspólitík
Birkir Jón Jónsson, fyrrverandi al-
þingismaður og varaformaður Fram-
sóknarflokksins, steig fram á sjón-
arsviðið í bæjarpólitíkinni og fór fyrir 
lista Framsóknarflokksins og inn í 
bæjarstjórn. 

Apríl
Vildu ekki Gísla Martein

Gísli Marteinn Baldursson fjölmiðla-
maður og fyrrverandi borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík ræddi 
um „glötuð hótel í Kópavogi“ þar sem 
ekki væri gaman, á fundi hjá Lands-
bankanum. Þetta vakti hörð viðbrögð 
margra bæjarbúa. Fram kom tillaga í 
bæjarstjórn um að bjóða Gísla Marteini 
í helgarferð til bæjarins, til að kynna 
honum unaðsreiti Kópavogs. Tillagan 
var felld. 

Loftmengun
Orkuveita Reykjavíkur sótt enn um 
undanþágu frá reglugerð um mengun 
af brennisteinsvetni frá Hellisheiðar-
virkjun. Yfirvöld í Kópavogi hafa barist 
hart gegn menguninni og frekari mæl-
ingum á loftgæðum. 

Orkuveitan fékk undanþágu, með 
skilyrðum um að stemma stigu við 
mengun, og upplýsa reglulega um 
gang mála. 

Maí
Píratahreyfingin í Kópavogi klofnaði 
rétt fyrir kosningar í kjölfar prófkjörs 

OPIÐ ÖLL KVÖLD TIL JÓLA

GLÆSILEGAR JÓLAGJAFIR

Óskum ykkur gleðilegrar jólahátíðar
hjartans þökk fyrir viðskiptin

JÓLAGJAFA
HUGMYNDIR
 
FATNAÐUR
SKÓR
LEÐURHANSKAR
SKART
ÖSKUR
GJAFABRÉF

AFSLÁTTUR AF 
ZE-ZE OG ZHENZI 
VÖRUNUM

20%
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Nemum í alþjóðlegum fagháskólum gefst einstakt tækifæri til að kynnast 
suðupotti hugmynda, með stefnum og straumum víða að úr heiminum.
Í boði er hagnýtt nám, sem sameinar frumkvæði, hugmyndir og tækni og er í 
góðum tengslum við alþjóðleg fyrirtæki. 
Nemendur hafa aðgang að vel búnum rannsóknar- og vinnustofum og kennarar 
eru reyndir sérfræðingar á sínu sviði. 
Háskólanám erlendis í hönnun, listum, miðlun, stjórnun, eða tísku opnar einnig 
möguleika á að hitta „rétta“ fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

Háskólanám erlendis
ENGLAND • SKOTLAND • ÍTALÍA • SPÁNN • ÞÝSKALAND

á sviði skapandi greina

og gekk hluti hennar til liðs við Dögun. 
Píratar höfðu mælst með hátt í tíu pró-
senta fylgi sem hefði að óbreyttu skilað 
þeim inn í bæjarstjórn. 

Júní 
Kynjahlutfallið  
snarbatnaði
Sex karlar og fimm konur voru kjörin 
í bæjarstjórn í bæjarstjórnarkosn-
ingunum. Kynjahlutfallið batnaði 
nokkuð frá því sem var. Sjálfstæðis-
flokkurinn fékk 5 fulltrúa. Björt fram-
tíð fékk 2, Samfylkingin 2 og Vinstri 
græn og félagshyggjufólk og Fram-
sóknarmenn einn fulltrúa hvor. Næst 
besti flokkurinn, Píratar og Dögun 
náðu ekki inn manni. Y-listi bauð 
ekki fram. 

Nýr meirihluti
Samkomulag tókst milli Sjálfstæðis-
flokksins og Bjartrar framtíðar um 
formlegt meirihlutasamstarf í bæjar-
stjórn Kópavogs. Ármann Kr. Ólafs-
son, Sjálfstæðisflokki, varð bæjarstjóri, 
formaður bæjarráðs varð Theodóra S. 
Þorsteinsdóttir, Bjartri framtíð. Flokk-
arnir sögðust myndu leggja áherslu á 
skólamál, opna bókhald bæjarins og 
efla þátttöku íbúa við ákvarðanatöku í 
bænum, svo stiklað sé á stóru. 

Verkfallshugur
„Staða mála er sú að við erum að fara 
fram með ofureðlilega kröfur,“ sagði 
Haraldur F. Gíslason, formaður Félags 
leikskólakennara. Samningar tókust á 
elleftu stundu og verkfalli leikskóla-
kennara var afstýrt. 

Klippa bara karla

Bæjarblaðið Kópavogur leit við á gam-
algrónum rakarastofum bæjarsins. „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 tóninn 
fyrir þetta. En við höfum náttúrulega 
bara gaman að því. Við bendum fólki á 
að – að á skiltinu stendur Herramenn. 
Það var ekki af því að nafnið var laust. 
Þetta er svona ákveðin vísbending,“ 
sagði Gauti Torfason rakari meðal 
annars. 

Júlí
Milljónir

Greint var frá prófkjörskostnaði en 
Ármann Kr. Ólafsson varði hátt í 3,5 
milljónum króna í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins. Margrét Friðriksdóttir 
varði rúmlega einni og hálfri milljón 
króna í sitt prófkjör. Aðrir minna. 

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 Hljóð-
innréttingar Kópavogs og allir sungu.
 

Ágúst
Aldrei fleiri
Bæjarblaðið Kópavogur greindi frá því 
í ágústmánuði að aldrei hefðu fleiri 
notið fjárhagsaðstoðar frá bænum. 
674 fjölskyldur fengu aðstoð 2013, 
samkvæmt ársskýrslu velferðarsviðs 
bæjarins. Þetta reyndust heldur fleiri 
fjölskyldur en árið áður, en þá voru 
þær 647. 

Hanaat

Nágrannar í vesturbæ Kópavogs deildu 
um hænsni. „Ég er náttúrlega sveita-
maður í mér og nýti af þessu eggin 
og allur umfram matur og afgangar 
fara í hænurnar, þannig að þetta er nú 
umhverfisvænt,“ sagði Hallmundur 
Marvinsson, íbúi við Holtagerði í vest-
urbænum í Kópavogi. Hann heldur 
hænur í garði sínum og var áður með 
hana. Hann fargaði þeim, en nágrannar 
höfðu kvartað undan hávaða. 

„Ég flutti í íbúðina hérna og hænsna-
kofinn er tvo metra frá herbergisglugg-
anum. Og hanarnir voru í öskurkeppni 
frá klukkan sex á morgnana,“ sagði 
Steinar Snæbjörnsson, nágranni Hall-
mundar. Hann sagðist ekki hafa getað 
svæft börnin fyrir hávaða, en eftir að 
hönunum var fargað, hefði ró færst yfir 
líf hans.

September
Óhugnaður
Tvær sjö ára stúlkur lentu í handalög-
málum við fullorðinn mann sem stal 
hjóli lítils drengs við Lindarskóla. Hjól-
inu henti hann upp á bílpall, og reyk-
spólaði í burtu, að sögn sjónarvotta. 

„Hún bara grét og grét þegar hún 
kom heim,“ sagði Petrína Sigrún 
Helgadóttir, íbúi í Lindunum, en dóttir 
hennar lenti í útistöðum við manninn. 

„Ég var bara að horfa á landsleik-
inn í rólegheitunum, þegar krakkarnir 
komu askvaðandi og sögðu að hjólinu 
hans Bjarka hefði verið stolið,“ sagði 
Einar Þór Sigurgeirsson, tveggja barna 
faðir og íbúi í hverfinu, en það var hjól 
fjögurra ára sonar hans sem maðurinn 
tók og henti upp á bílpallinn. 

Siðamál
Gagnrýnt var að bæjarfulltrúar hefðu 
þegið miða á tónleika Justins Tim-
berlake. Dæmi voru um að börn bæj-
arfulltrúa hefðu farið á tónleikana í 
skjóli frímiða. Sumir bæjarfulltrúa 
sögðust hafa íhugað siðareglur áður en 
þeir þáðu miða á tónleikana aðrir ekki. 

Október
Áfengisfrumvarpið
Frumvarp Vilhjálms Árnasonar, 
þingmanns Sjálfstæðisflokksins, um 
að leggja niður ÁTVR og selja áfengi í 
matvöruverslunum var töluvert rætt. 
„Ég er ansi hræddur um að þetta geti 
ýtt undir aukna neyslu og auðveldað 
aðgengi að þessum vörum og ef það 
er minnsti vafi á því að það geri það 
þá tel ég það vera siðferðilega skyldu 
mína sem forsvarsmaður í íþróttafélagi 
að mæla á móti slíku,“ sagði Hannes 
Strange, formaður Breiðabliks. 

Verkfallsboðun
Starfsmannafélag Kópavogsbæjar sam-
þykkti að fara í verkfall. Viðbúið var að 
verkfallið myndi lama starfsemi bæjar-
ins að miklu leyti. Deilunni hafði verið 
vísað til ríkissáttasemjara um sumarið, 
en samningar tókust ekki fyrr en að 
morgni fyrsta verkfallsdags eftir harðar 
deilur í fundarherbergjum og í fjöl-
miðlum. Voru bæjaryfirvöld harðlega 
gagnrýnd. 

Verðmætur arfur
„Það sem helst einkennir íslenska tón-
list meðal þjóðarinnar fram á 19. öld er 
að hún er sungin. Þó svo minnst sé á 
einstök hljóðfæri í fornum frásögnum 
hefur engin hljóðfæratónlist varðveist 
frá fyrri tíð, nema úr fórum einstakra 
danskra kaupmanna á Vestfjörðum og 
Austfjörðum í lok 18. aldar. Annars er 
öll tónlist sem finna má í íslenskum 
handritum rituð fyrir söng.“ sagði 
Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður 
Tónlistarsafns Íslands, en ítarlega var 
fjallað um safnið í blaðinu. 

Nóvember
Molinn
Bæjarblaðið Kópavogur leit við í Mol-
anum. „Við lok grunnskólans er algengt 
að fólk fari í mismunandi áttir og þetta 
er mikilvægt tímabil í uppvexti fólks. 
Með því að hafa aðgang að faglegri 
starfsemi þar sem forvarnarsjónarmið 
eru í hávegum höfð er verið að auka 
við þá kosti sem ungt fólk hefur úr að 
velja í frítíma sínum,“ sagði Andri Þór 
Lefever forstöðumaður Molans - ung-
mennahúss. 

Blikar á ferðinni
Blaðið greindi frá því að þrír ungir 

knattspyrnumenn úr Breiðabliki hefðu 
dvalið erlendis við æfingar hjá ýmsum 
erlendum knattspyrnuliðum eða væru 
á útleið. Piltarnir voru á Englandi, í 
Hollandi og Noregi. Hinn yngsti þeirra 
varð fjórtán ára á árinu. 

Samþykktu
„Ég hefði viljað fá betri samning en 
þetta var það lengsta sem við komumst 
núna,“ sagði Jófríður Hanna Sigfús-
dóttir, formaður Starfsmannafélags 
Kópavogs, þegar ljóst var að félags-
menn hefðu samþykkt nýjan kjara-
samning við bæinn með afgerandi 
hætti. Samningurinn gildir til vors. 

Skilningsleysi

Það teygðist úr verkfalli tónlistar-
kennara og þeir hittu bæjaryfirvöld 
víða á höfuðborgarsvæðinu til að vekja 
athygli á stöðu sinni. Blaðið fjallaði 
ítarlega um málið og ræddi meðal 
annars við Kristínu Lárusdóttur, selló-
leikara og tónlistarkennara. „Ég væri 
ekki sellóleikari, tónlistarkennari og 
raftónlistarmaður í dag nema vegna 
þess að ég hef lagt svo ótrúlega mikið 
á mig í mínu námi og starfi í gegn um 
tíðina. Og ég veit að kollegar mínir 
gera slíkt hið sama. Menntun, reynsla, 
óreglulegur vinnutími og stöðugar æf-
ingar meðfram kennslu - allt er þetta 
lítils metið,“ sagði Kristín í viðtali við 
blaðið. Samningar tókust á endanum 
eftir langt verkfall.

Desember
Íbúamótmæli
Í byrjun mánaðarins höfðu á fjórða 
hundrað manns skorað á bæjarstjórn 
Kópavogs að verða ekki við ósk 
verktaka um að Furugrund 3 í Snæ-
landshverfi verði breytt í íbúðir. „Við 
skorum á ykkur sem sitjið í bæjarstjórn 
og boðuðu aukið íbúasamráð að fara 
ekki þá leið að láta byggingaverktaka 
stjórna framtíðarskipulagi á hjarta 
okkar hverfis,“ segir í bréfinu sem fylgir 
undirskriftarlistanum.



Flottar kökur 
í afmælið
• Dóra og Diego

• Skylanders 

• Bratz

• Spiderman

• Star Wars

• Hulk

• Disney prinsessur

• Monster High 

• Tísku Barbie

• Litla hafmeyjan

• Strumparnir

   og margt fleira

 

Skoðið úrvalið!

Iðnbúð 2   Garðabæ  565 8070
okkarbakari.is 
facebook.com/okkarbakarí
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Sími: 4115555 og 5303002

  
Desembertilboð

á vetrarkortum

Fullkomin jólagjöf fyrir fjölskylduna, 
vini og vandamenn!

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell 
eru komin í sölu og fást í Hinu húsinu, 
Pósthússtræti 3–5 og Mohawks, Kringlunni. 
Pantaðu og fáðu sent í síma 5303002 
eða á midar@skidasvaedi.is.

Opið alla virka daga kl. 9–13 og 13:30–17.
Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell

19.  Desember 201412

Hver er stærsti sigur þinn?
Að eignast heilbrigt barn.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fréttir og lestur góðra bóka.
Hver er þinn helsti kostur?
Púff það er erfitt að segja til um.
En galli?
Segi hlutina stundum umbúðalaust 
sem er ekki alltaf vinsælt.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hrísey.
En í Kópavogi?
Elliðavatn.
Eftirlætis íþróttafélag?
Ég er KR-ingur þótt ég búi í Kópavogi.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Eitthvað yfir þúsund.

Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Sigríður Thorlacius er mín uppáhalds.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Ekkert sérstakt. Maðurinn minn eldar 
svo góðan mat að það er allt í upp-
áhaldi.
Hvað verður á borðum á aðfanga-
dagskvöld?
Gæsa-og rjúpnabringur.
Eru miklar jólahefðir á þínu heimili?
Nei alltof fáar, langar að bæta úr því 
eftir því sem barnið eldist.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Horfi mikið á Netflix og er búin að 
slátra öllum helstu sakamálaþáttum 
sem þar eru í boði.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Læknir.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Mitt fyrsta starf var barnapössun þegar 
ég var tíu ára. Starfaði svo í unglinga-

vinnunni, fiskvinnslu hjá Granda,Hótel 
Ísafirði, Sýslumanni í Reykavík og byrj-
aði svo á Rúv 2004 og kom aftur þangað 
nú í haust eftir sjö ár á Stöð 2.
Af hverju fjölmiðlarnir?
Þú veist aldrei hvert dagurinn tekur 
þig. Þú bíður aldrei eftir því að vinnu-
dagurinn klárist.
Ef þú værir ekki í fjölmiðlum, hvað 
tækirðu þér fyrir hendur?
Hef ekki hugmynd. Skrifa bækur 
kannski.
Áttu þér fyrirmynd/ir í leik eða starfi?
Já eiga það ekki allir?
Edda Andrésdóttir fréttaþulur á Stöð 
2 er mín fyrimynd í leik og starfi. Hún 
hefur reynst mér einna best mín fjöl-
miðlaár.
Hvað er svo framundan hjá Helgu 
Arnardóttur?
Að halda jól með stelpunni minni og 
njóta lífsins.
Lífsmottó:
Reyni eftir fremsta megni að líta á 
björtu hliðarnar í lífinu. Það auðveldar 
manni allt að vera jákvæður.

Helga Arnardóttir:

„Þú veist aldrei hvert dagurinn tekur þig“
Vart þarf að kynna Helgu Arnar-
dóttur fjölmiðlakonu fyrir 
lesendum, en hún hefur vakið mikla 
athygli fyrir skeleggan fréttaflutning 
á Stöð 2, áður á Ríkisútvarpinu og 
nú í Kastljósi. Helga er hámenntuð 
í fjölmiðlafræðum og hefur dvalist 
erlendis við nám og lokið meistara-
prófi. Hún telur Ísland vera „best 
í heimi“ enda þótt landið fölni ei-
lítið í samanburðinum í fyrstu þegar 
dvalist er erlendis. „En svo þegar á 
líður vill maður alltaf komast heim,“ 
segir Helga. Hún flutti í Kópavoginn 
fyrir allnokkru og unir hag sínum 
vel hér í bæ, en hún er Reykvíkingur 
að upplagi og með rætur í Hrísey. 
Hér býr hún ásamt manni sínum og 
Margréti Júlíu, eins árs dóttur. Nú 
er jólahaldið framundan hjá Helgu, 
en hennar mottó er að njóta lífsins. 
Það má taka undir hvort tveggja. 
Helga Arnardóttir er í yfirheyrslu 
að þessu sinni.

Helga Arnardóttir ásamt margréti Júlíu.  Mynd: Sigtryggur Ari.

Ekkert samstarf við 
gerð fjárhagsáætlunar
Nýgerð fjárhagsáætlun Kópa-

vogs fyrir árið 2015 sýnir að 
hagur bæjarins er heldur að 

vænkast. Skuldir eru þó áfram háar, og 
lækka sáralítið að krónutölu milli ára. 
Hinsvegar hefur skuldahlutfall bæjar-
ins, þ. e. skuldir sem hlutfall af tekjum 
haldið áfram að lækka vegna fjölgunar 
íbúa og vaxandi tekna vegna þess. 

Þegar nýr meirihluti tók við s.l. vor 
bundu menn við það vonir að nú yrði 
meiri samvinna við gerð fjárhagsá-
ætlunar bæjarins en undanfarin ár, 
enda annar flokkanna sem standa að 
meirihlutanum boðað það sérstaklega 
í kosningabaráttunni. Af þessu varð þó 
ekki og meirihluti Sjálfstæðismanna 
og Bjartrar framtíðar lagði áætlunina 
fram einhliða. 

Við afgreiðslu í bæjarstjórn lögðu 
svo minnihlutaflokkarnir fram 
breytingartillögur og nýjar tillögur í 
fjölmörgum málum. VGF lögðu fram 
tillögur í málefnum aldraðra, barna-
fólks, skólamálum, velferðarmálum og 
umhverfismálum. Alls stóðum við að 
11 tillögum, þ. s. samtals var gert ráð 

fyrir tekjuauka um 250 milljónir og 
útgjöldum upp á ca. 200 milljónir, eða 
um 50 milljóna sparnaði. Við gerðum 
einnig tillögu með hinum minnihluta-
flokkunum í húnæðismálum, þ. s. gert 
var ráð fyrir að bærinn leggði inn lóðir 
í félag til að bæta stöðuna á húsnæð-
imarkaði. 

Skemmst er frá að segja að flestar 
tillögur minnihlutans voru felldar. Tvær 
tillagna VGF voru ekki felldar, annars 
vegar tillaga um að tryggja að börn for-
eldra á fjárhagsaðstoð fengju skólamat 
og hins vegar tillaga um að bærinn gefi 
bæjarbúum margnota burðarpoka á 60 
ára afmælinu. Seinni tillagan var send 
til afmælisnefndar (þar sem hún verður 
vonandi samþykkt) og fyrri tillögunni 
var breytt þannig að andi hennar verður 
hluti af regluverkinu sem er vel. 

Tillögur um lækkun leik-
skólagjalda og lækkun 
dægradvalar voru felldar. 
Það sem þó olli mestum vonbrigðum 
var að tillaga VGF um að jafna matar-
kostnað eldri borgara í Kópavogi við 

það sem gerist í nágrannasveitarfé-
löguum var felld. Í dag greiða þeir eldri 
borgarar sem þurfa að fá heimsendann 
mat frá bænum 1310 krónur á dag. 
Reykvískir eldri borgarar í sömu stöðu 
greiða 650 krónur. Munurinn er nærri 
250 þúsund á ári. Þetta er gríðarlega 
mikill munur eldri Kópavogsbúum 
í óhag, en þetta snerti hvorki Bjarta 
framtíð né Sjálfstæðismenn. Til að bíta 
hausinn af skömminni var tillaga um 
hækkun á tekjumörkum til lækkunar 
fasteignagjalda einnig felld. Tillaga 
VGF gerði ráð fyrir að tekjumörk til 
að fá fullan afslátt fasteignagjalda hjóna 
miðaðist við lægstu lífeyrisgreiðslur. 
Þetta var einnig fellt, og því er það 
svo að til að fá fulla niðurfellingu 

Höfundur er
Ólafur Þór Gunnarsson,

bæjarfulltrúi VG og 
 félagshyggjufólks

Framhald á næstu síðu.



Gleðileg jól 
og farsælt  
komandi nýtt ár.

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Hjartabrauð
Þitt hjartans mál...í hvert mál...

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

TOYOTA ÞJÓNUSTA
ALLAR ALMENNAR

BÍLAVIÐGERÐIR
HJÓLASTILLINGAR
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               Allar 
               bækurnar 
             sjö fást í    
          tilbo›spakka 
á kr. 65.000.

Ofangreint ver› er félags-
mannaver› Sögufélags 
Skagfir›inga og b‡›st einnig 
þeim sem panta beint frá 
útgáfunni.

Þeir sem grei›a fyrirfram fá 
bækurnar sendar bur›ar-
gjaldsfrítt. Annars leggst vi› 
bur›argjald.

Þeir sem kaupa nýju bókina 
geta fengið 3. til 6. bindi 
með 20% afslætti.

Safnahúsinu  550 Sau›árkróki
Sími 453 6640 

Tilboðsverð á Byggðasögu Skagafjarðar
• Fyrsta bindið um Skefilsstaðahrepp og Skarðshrepp kr. 9.000

• Annað bindið um Staðarhrepp og Seyluhrepp kr. 11.000

• Þriðja bindið um Lýtingsstaðahrepp kr. 12.000

• Fjórða bindið um Akrahrepp kr. 13.000

• Fimmta bindið um Rípurhrepp og Viðvíkurhrepp kr. 14.000

• Sjötta bindið um Hólahrepp kr. 14.000

• Sjöunda bindið um Hofshrepp kr. 15.000

Útgáfa bókarinnar var styrkt af Menningarráði- 
og Vaxtarsamningi Norðurlands vestra.

TILBOÐ
kr.65.000

FYRIR ALLAR SJÖ

BÆKURNAR
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Netfang: saga@skagafjordur.is     http://sogufelag.skagafjordur.is

Bygg›asaga Skagafjar›ar 
– sjöunda bindi er komið út
Þú getur pantað Byggðasögu Skagafjarðar með 
því að hringja í síma 453 6261 eða 453 6640. 
Einnig má senda tölvupóst á netfangið 
saga@skagafjordur.is

Þrjátíu ára saga
„Ég hef gegnum tíðina oft velt fyrir 

mér hvernig þetta einstaka hús 
varð til og hversvegna og þegar ég 

komst að því að þrjátíu ár voru í ár liðin 
frá stofnun Kramhússins þá fannst 
mér að einhver yrði að segja þessa 
sögu,“ segir Brynhildur Björnsdóttir 
fjölmiðlakona, en hún hefur tekið 
saman þrjátíu ára sögu Kramhússins í 
Reykjavík. Bókin nefnist „Kramhúsið 
– orkustöð í miðbænum“. Þar ræðir 
Brynhildur við fólkið sem þarna hefur 
verið síðustu þrjár áratugi, ásamt því 
að setja fram sögulegt ágrip. Kram-
húsið er menningarstofnun í miðbæ 
Reykjavíkur og þar hefur lengi farið 
fram fjölbreytt starf, bæði dans, leikur, 
tónlist og fleira. 

Brynhildur hefur sjálf tekið ríkan 
þátt í starfi Kramhússins undanfarin 
ár en hún stundar einnig nám í menn-
ingarfræði. 

Hafdís Árnadóttir stofnaði húsið. 
„Saga Kramhússins var fram að þessu 
í munnlegri geymd og svo líka, og það 
er mjög mikilvægt, í aragrúa ljósmynda 
sem færustu ljósmyndarar landsins 

hafa tekið af viðburðunum þar gegnum 
tíðina,“ segir Brynhildur, en í bókinni 
er fjöldi mynda. Brynhildur bætir því 
við að til þess að segja söguna hafi hún 
þurft að fara lengra aftur í tímann en 
þau þrjátíu ár sem Kramhúsið hefur 
starfað. Í raun hafi hún byrjað á sögu 
Hafdísar Árnadóttur, stofnandans, og 
sögu bakhússins við Bergstaðastræti 
þar sem Kramhúsið er til húsa. Þetta 
var trésmíðaverkstæði áratugum 
saman þar til Hrafn Gunnlaugsson 
keypti það til að smíða leikmynd og 
æfa bardagasenur í Hrafninn flýgur. 
„Það var svo 1982 sem Hafdís, sem 

lengi hafði leitað að húsi yfir leikfim-
iskóla sinn sem hún hafði starfrækt 
árum saman í ýmsu mishentugu hús-
næði, sá auglýsingu í blaði um þetta 
hús og sá möguleikana í því að gera þar 
eitthvað alveg einstakt. Sem gekk eftir 
því ég held að það sé leitun að listhúsi 
á Íslandi og þó víðar væri leitað sem 
hefur hlúð að og hýst eins fjölbreytta 
og einstaka starfsemi og Kramhúsið,“ 
segir Brynhildur Björnsdóttir. 

Bókina má fá í Kramhúsinu við 
Skólavörðustíg 12 í Reykjavík en hana 
er einnig hægt að panta gegnum net-
fangið kramhusid@kramhusid.is eða í 
síma 551 5103. 

Kvennakór Kópavogs veitir 
rúmar tvær milljónir í styrki
Kvennakór Kópavogs afhenti 

nýlega Líknardeild LSH í 
Kópavogi og Mæðrastyrks-

nefnd Kópavogs rúmar tvær millj-
ónir í styrki til að efla starfsemi 
þeirra. Styrkirnir eru ágóði af árlegum 
styrktartónleikunum kórsins, Hönd í 
Hönd, sem haldnir voru í Austurbæ 
þann 9. nóvember síðastliðinn. Á tón-

leikunum kom fram einvalalið tón-
listarmanna og sérstakir gestir voru 
þau Páll Óskar Hjálmtýsson, Alma 
Rut Kristjánsdóttir og Drengjakór 
Íslenska Lýðveldisins. Fram kemur 
í tilkynningu að Kvennakór Kópa-
vogs þakki flytjendum, áhorfendum 
og öllum þeim sem komu að þessum 
tónleikadegi, kærlega fyrir. 

Eyðibýli á Íslandi: 

748 yfirgefin íslensk hús
Áhugahópur um eyðibýli á Íslandi 

hefur gefið út 6. og 7. bindi ritr-
aðarinnar Eyðibýli á Íslandi. Í nýjustu 
bindunum er fjallað um Austurland 
og Suðvesturland. Meðal annars er 
fjallað um eyðibýli í landi Hafnar-
fjarðar og Garðabæjar. 

Markmið verkefnisins Eyðibýli á 
Íslandi er að rannsaka og skrá eyði-
býli og önnur yfirgefin íbúðarhús í 
sveitum landsins. Fyrstu skref rann-

sóknarinnar voru stigin sumarið 
2011 á Suðurlandi, segir í frétta-
tilkynningu. Með útgáfu 6. og 7. 
bindis er lokið hringferð um landið. 
Bækurnar fjalla um 748 hús um allt 
land. Bækurnar eru gefnar út í litlu 
upplagi af áhugamannafélagi sem 
stendur fyrir rannsókninni. Hægt er 
að kaupa þær hjá félaginu í Síðumúla 
33. En hægt er að nálgast frekari upp-
lýsingar á vefsíðunni www.eydibyli.is. 

Ódáinsepli 
Margrét Þ. Jóelsdóttir hefur 

sent frá sér ljóðabókina 
Ódáinsepli. Ódáinsepli er 

samfelldur bálkur ljóða, óður til barns-
ins, margslunginn snúningur á sögunni 
um Mjallhvíti, færður í nútímabúning. 
„Takk, sama og þegið, ég tíni mín epli 
sjálf,“ segir meðal annars í tilkynningu 
um útgáfuna. Bókin er hönnuð og 

myndskreytt af Stephen Fairbairn. Mar-
grét Þ. Jóelsdóttir er kennari og starfandi 
myndlistamaður. Hún hefur fengist við 
ljóðagerð um. Bókasmiðjan á Selfossi 
gefur bókina út. Hún fæst í bókaversl-
unum en einnig á mjög hagstæðu verði 
hjá Margréti, segir í tilkynningunni. Ná 
má sambandi við Margréti í netfanginu 
margretandsteve@internet.is. 

fasteignagjalda í Kópavogi þurfa eldri 
hjón að vera með lægri lífeyrisgreiðslur 
en lögbundið lágmark ! Með öðrum 
orðum verða líklega engin eldri hjón 
í Kópavogi á næsta ári sem fá fulla 
niðurfellingu fasteignagjalda. Helsta 
réttlæting meirihlutans á þessu órétt-
læti hvað varðar matarkostnað og fast-
eignagjöld eldri borgara var að það ætti 
að vera ókeypis í sund fyrir eldra fólk. 

Afgreiðslan lýsir fullkomnu skilnings-
leysi á aðstæðum eldra fólks í bænum. 

Nú ganga jólin brátt í garð og árið 
kveður. Við fögnum því að daginn 
tekur að lengja og áður en við vitum 
af kemur vorið. Fyrir hönd Vinstri 
grænna og félagshyggjufólks í Kópa-
vogi óska ég bæjarbúum gleðilegra jóla 
og farsæls komandi árs og þakka bæjar-
búum fyrir samstarfið á liðnum árum. 

Framhald af bls. 12






