ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
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hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni
FRUM

CMT sagarblöð og
fræsitennur

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar
Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

…góður punktur
www.frum.is • sími 568 1000
Grensásvegur
12A
• - Sími
568 1000 • frum.is
hönnun
- umbrot
auglýsingar

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.
Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

hús & heilsa

Fyrsta fyrirtækið á Íslandi
Fagmennska og vísindi

rannsóknir & ráðgjöf ◦ fagmennska & vísindi
Blikar komu, sáu og sigruðu á Landsbankamótinu sem fram fór í Fífunni um síðustu helgi. 750 ungir knattspyrnumenn frá 11
félögum kepptu sín á milli. Fjallað er um mótið á bls. 14.

Uppsöfnuð húsnæðisþörf á höfuðborgarsvæðinu, segir dósent:

Mikill áhugi á Glaðheimum
Þ
að hefur lítið verið byggt eftir hrun og það er mikil uppsöfnuð þörf eftir hentugu íbúðarhúsnæði. 300 íbúðir í
Glaðheimahverfi í Kópavogi skipta kannski ekki öllu máli
í heildarsamhenginu, en eru þáttur í að koma til móts við þörfina,“ segir Ásgeir Jónsson, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands
í samtali við bæjarblaðið Kópavog.
Til stendur að reisa 300 íbúðir í Glaðheimahverfi og í fyrsta
áfanga verðu úthlutað byggingarrétti á 10 lóðum. Þar eiga að rísa

um 260 íbúðir í 9 fjölbýlishúsum. Umsóknarfrestur á byggingarrétti er til 3. mars. Samkvæmt upplýsingum frá Kópavogsbæ hafa
margir spurst fyrir um byggingarréttinn og því „mikill áhugi á
málinu,“ segir í skriflegu svari bæjarins.
„Það er mjög mikilvægt að huga að því að það eru að koma
stórir hópar af ungu fólki inn á húsnæðismarkaðinn,“ segir Eygló
Harðardóttir, félagsmálaráðherra, í samtali við blaðið.
Sjá bls. 6.

◦ leyndir gallar ◦ viðhald ◦ rakavandamál ◦
Rannsóknir og ráðgjöf vegna raka og myglu í húsum

◦ endurbætur ◦ framkvæmdir ◦ mygla ◦ matsgerð ◦

Ástandsskoðun ◦ kaup ◦ sala

rakamæling ◦ sýnataka ◦ loftgæðamælingar

www.husogheilsa.is

hh@husogheilsa.is

s: 695 0525

Mikið úrval af handog loftverkfærum
fyrir verkstæði.
-- sjá netverslun --
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Hugmynd um að færa frídag vegna þjóðhátíðar:

Umhverfisnefnd Kópavogs gagnrýnir Orkuveitu Reykjavíkur:

Oddvitar bæjar- Segir OR fara á svig við lög
stjórnar á móti
Á
rmann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins, og Theódóra
Þorsteinsdóttir, oddiviti Bjartrar
framtíðar í Kópavogi, taka ekki undir
hugmyndir um að frí á 17. júní og
tilheyrandi hátíðahöld verði flutt til
19. júní í ár, í tilefni af 100 ára kosningaréttarafmæli kvenna.
Í ár eru 100 ár liðin frá því að konur
fengu fyrst kosningarétt til Alþingis.
Viðamikil dagskrá verður af því tilefni
víða um land, allt árið.
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í
Reykjavík, viðraði nýlega þá hugmynd
að halda þjóðhátíðardaginn samfara
19. júní, en þá verða hátíðahöld vegna

kosningaréttarafmælisins. Nítjándann
ber upp á föstudagi í ár.
Ármann Kr. Ólafsson segist vera
mótfallinn því að blanda þessu saman.
„Ég vil halda þjóðhátíðardaginn,“
segir hann í samtali við blaðið.
Theóra Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs og oddviti Bjartrar framtíðar, tekur í svipaðan streng: „Mér líst
ekki vel á þá hugmynd. Hér er verið
að tala um að færa þjóðhátíðardaginn
okkar yfir á allt aðra hátíð.
Skoðanir í þessum efnum fara þvert
á flokkslínur. Þannig taka oddvitar
sjálfstæðismanna og Bjartrar framtíðar í Hafnarfirði afar jákvætt í hugmyndina. 
Sjá bls. 12.

Mest ánægja með Timberlake í Kórunum:

Almenn ánægja
með Timberlake

9

0% íbúa í Kórahverfi í Kópavogi
voru ánægðir með skipulag í
kringum tónleikana með Justin
Timberlake sem haldnir voru í Kórnum
í Kórahverfi í ágúst síðastliðnum.
Greint er frá könnuninni á vef Kópavogsbæjar. 5,5% voru hlutlausir í afstöðu sinni og einungis 4,5% óánægðir.
Þetta kemur fram í þjónustukönnun
sem Capacent gerði fyrir Kópavogsbæ
2014. Íbúar í Kópavogi voru almennt
mjög ánægði með skipulagningu tónleikanna, samkvæmt könnuninni. Með
skipulagi tónleikanna er átt við stýringu
umferðar, öryggi fótgangenda, lokun
gatna og fleira.
Í heild voru 74% íbúa í Kópavogi
ánægðir með skipulagið, 20% hlutlausir og 6% óánægðir samkvæmt

könnunni. Sem
fyrr sagði voru
íbúar í Kórahverfi ánægðastir, 72% íbúa
í Smárahverfi
voru ánægðir,
22% hlutlausir
og 6% óánægðir. Í elsta hluta Kópavogs, Vestur- og Austurbæ, voru 66%
íbúa ánægðir, 27%hlutlausir og 7%
óánægðir.
Ef niðurstöður við spurningunni eru
skoðaðar eftir aldri kemur í ljós að flesta
óánægða er að finna í aldurshópnum
eldri en 55 ára, eða 12 %. Aldurshópurinn 35 til 44 var hins vegar ánægðastur,
í honum voru 81% ánægðir, 12% hlutlausir og 7% óánægðir.

Fullyrt er að Orkuveita Reykjavíkur
sinni ekki lögboðinni upplýsingaskyldu um mælingar og harmar að
ekki sé fylgst með því að Orkuveitan
sinni skyldu sinni. Þetta kemur
Orkuveitunni á óvart. Hún segir
að gosið í Holuhrauni hafi áhrif á
mælingar brennisteinsvetnis. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands kemur af
fjöllum, en umhverfisráðuneytið
segir engin viðurlög við því að Orkuveitan uppfylli ekki öll skilyrði fyrir
undanþágu frá reglum.

Bæjaryfirvöld og heilbrigðiseftirlitið
í bænum hafa ítrekað gert athugasemdir
við brennisteinsvetnismegnun frá Hellisheiðarvirkjun. Hennar hefur meðal
annars oft orðið vart í Lækjarbotnum í
landi Kópavogs, en þar er meðal annars
grunnskóli og leikskóli.
„Umhverfis- og samgöngunefnd
harmar einróma að Orkuveita Reykjavíkur sinni ekki lögboðinni upplýsingaskyldu um mælingar,“ segir í einróma
bókun á síðasta fundi umhverfis- og
samgöngunefndar Kópavogs.
Nefndin segir að samkvæmt skilyrðum um tveggja undanþágu Hellisheiðarvirkjunar frá reglugerð um
útblástur brennisveinsvetnis eigi OR
að birta „loftgæðisupplýsingar á aðgengilegan og skiljanlegan hátt.“ Þá
eigi einnig að upplýsa almennig um
líklega útbreiðslu brennisteinsvetnis
á áhrifasvæði virkjunarinnar, þegar
útlit sé fyrir að mengunin fari yfir
tilkynningamörk. Þá harmar nefndin
jafnframt að „ekki skuli fylgst með
því að Orkuveita Reykjavíkur uppfylli
þau skilyrði sem sett voru fyrir undanþágunni.“ Halda eigi mælingum áfram
þrátt fyrir eldgosið fyrir norðan.

Bókunin kemur á óvart
Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR, segir bókunina koma „mjög
á óvart“. Hann segir að Orkuveitan
uppfylli allar kröfur um mælingar,
en niðurstöður þeirra megi sjá á síðunni loftgaedi.is. „Umfram skyldu er
rekin stöð á Nesjavöllum og verið er
að setja upp stöð við Lækjarbotna í
samstarfi við Umhverfisstofnun. Sú
síðarnefnda verður væntanlega tekin
í notkun í næsta mánuði. Því framtaki var fagnað af heilbrigðisfulltrúa
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.“
Jafnframt hafi verið farið yfir málin
með Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirliti um miðjan þennan mánuð.
„Vísindafólk Orkuveitunnar hefur bent
eftirlitsaðilum á það að gosmengun
frá eldstöðinni í Holuhrauni virðist
hafa áhrif á mælingar á brennisteinsvetni en að ósk Umhverfisstofnunar og
heilbrigðiseftirlits breyttum við okkar
mælum þannig að þeir gætu mælt
brennisteinsdíoxíðið líka.“
Mælingar undir mörkum
Elsa Ingjaldsdóttir, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, segir
í svari við fyrirspurn blaðsins, að
mælingar hafi ekki „farið yfir tilkynningamörk“. Hún telji „miður að
umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogsbæjar skuli telja sig hafa ástæðu
til bókunarinnar.“ Hún segir líkt og
Eiríkur að almenningur hafi greiðan
aðgang að rauntímamælingum, en
ekki hafa komið til þess að senda hafi
þurft tilkynningar vegna of hás styrks
brennisteinsvetnis. Heilbrigðiseftirlitið
vakti loftgæðamæla OR á hverjum degi
„og fylgist þannig með því að OR uppfylli skilyrði reglugerðarinnar“.

Engin viðurlög
Bæjarstjóri óskaði svara frá umhverfisráðuneytinu í nóvember,
um skilyrði fyrir undanþágu Hellisheiðarvirkjunar og viðurlögum ef
Orkuveitan bryti gegn skilyrðum.
Skilyrðin eru talin upp í bréfi ráðuneytisins, og einnig er þess getið
að engin viðurlög séu við brotum á
þeim. Þá kemur fram í svari ráðuneytisins að Orkuveitan hafi í nóvember óskað eftir því að á meðan
eldgosið standi fyrir norðan „verði
fyrirtækinu ekki gert skylt að birta
spár um styrk brennisteinsvetnis í
andrúmslofti líkt og fjórða skilyrði
undanþágunnar gerir ráð fyrir,“ eins
og segir í bréfi ráðuneytisins.
Eldgosið engin afsökun
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri Orkuveitunnar, segir í
bréfi til ráðuneytisins í nóvember,
að eftir að gosið hófst í Holuhrauni,
hafi Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands óskað eftir því að
mælum yrði breytt, þannig að einnig
yrði hægt að mæla styrk brennisteinsdíoxíðs í andrúmslofti. Þetta hafi í för
með sér ónákvæmni í mælingum á
brennisteinsvetni. Spár um styrk þess
í andrúmslofti þjóni „takmörkuðum
tilgangi“ meðan gosið varir.
Hjördís Ýr Johnsson, formaður umhverfisnefndar, segir hins vegar við
blaðið, að ekkert ætti að vera því til
fyrirtöðu að mæla loftgæðin. „Óvíst
er hversu lengi gosið mun standa yfir
og við erum þeirra skoðunnar að ekki
sé hægt að gefa afslátt af áðurveittri
undanþágu þegar um er að ræða
heilsu fólks.“

Enginn fékk
Ljóðstafinn

Veita afslátt af fasteignagjöldum U
F
ram kemur á vef Kópavogsbæjar að
veittur sé 3% staðgreiðsluafsláttur, ef
fasteignagjöldin í heild eru greidd fyrir

13. febrúar. Þar segir að þetta megi gera í
heimabanka en nánari upplýsingar megi
fá hjá innheimtudeild bæjarins.

Gæðastund í Hjallakirkju
á miðvikudögum
Nýjung í febrúar: Á miðvikudagsmorgnum frá kl. 10 – 12 verður heitt á
könnunni í Hjallakirkju, neðri hæð, fyrir íbúa í sókninni sem vilja koma og
spjalla, lesa blöðin í félagsskap og eiga notalega stund. Allir aldurshópar
velkomnir. Góð aðstaða fyrir foreldra með ungabörn.
Kl. 11 verður jafnan 15 mínútna kynning og spjall um valið efni
eða önnur dagskrá.
•
•
•
•

4. feb: Hugmyndarík endurvinnsla – Tískuveski úr gömlum
tímaritum.
11. feb: Þorrinn og þorrablót – hefðin, maturinn, ræðurnar.
18. feb: Biblían og bíblíuþýðingar. Sýning á biblíum á ólíkum
tungumálum.
25. feb: Píanóleikur og spjall.

www.hjallakirkja.is

nnur Hlíf Rúnarsdóttir, nemandi Vatnsendaskóla, fékk
fyrstu verðlaun í ljóðasamkeppni
grunnskóla Kópavogs, fyrir tvö ljóð,
Framtíðina og Auðlindir alheimsins.
Verðlaun voru afhent á ljóðahátíð
Salnum á dögunum. Hátíðin markaði jafnframt upphaf Daga ljóðsins í
bænum. Á ljóðahátíðinni var upplýst
að enginn hlyti ljóðstaf Jóns úr Vör að
þessu sinni.
Verðlaunin næst
Dómnefnd Ljóðstafsins taldi að meðal
innsendra ljóða í ár „væri ekki að finna
ljóð að gæðum sambærilegum þeim
sem hafa áður unnið þessa keppni“.
Karen Elísabet Halldórsdóttir, formaður Lista- og menningarráðs bæjarins segir í aðsendri grein hér í blaðinu
(sjá bls. 4) að ekki þýði að deila við
dómarann. Ákveðið hafi verið að una
faglegri niðurstöðu dómnefndarinnar.
Sömuleiðis hafi verið ákveðið að verðlaunaféð, hálf milljón króna, leggist
við verðlaunafé í Ljóðstaf næstar árs.
Þetta er í annað sinn í fjórtán ára
sögu Ljóðstafsins sem ákveðið er að
ekkert ljóð hljóti verðlaunin.
Verðlaun hafa verið veitt samhliða í

Verðlaunahafar, dómnefnd og formaður lista- og menningarráðs.

ljóðasamkeppni Ljóðstafs Jóns úr Vör
og ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs síðustu fjögur árin.
Í dómnefnd eru Gunnþórunn Guðmundsdóttir, prófessor í almennri
bókmenntafræði (formaður) og Sindri
Freysson, skáld og rithöfundur. Um
180 ljóð bárust í ljóðasamkeppni ljóðstafsins.
Ekkert nógu gott
Í rökstuðningi dómnefndar segir m.a.:
„Dómnefnd hefur komist að þeirri
niðurstöðu eftir mikla yfirlegu að
meðal innsendra ljóða í ár, sem voru
mun færri en á liðnum árum, væri
ekki að finna ljóð að gæðum sambærilegum þeim sem hafa áður unnið
þessa keppni. Dómnefndin leggur því
til við Kópavogsbæ að Ljóðstafur Jóns
úr Vör verður ekki veittur í ár.“

Margar viðurkenningar
Sem fyrr segir hlaut Unnur Hlíf úr
Vatnsendaskóla fyrstu verðlaun í ljóðasamkeppni grunnskólanna. Í öðru sæti
varð Ada Kozika, nemandi Álfhólsskóla,
fyrir ljóð sitt Skógur í Póllandi og í þriðja
sæti var Guðmundur Ólason, nemandi
Hörðuvallaskóla, fyrir ljóð sitt Ský.
Á ljóðahátíðinni fengu tíu aðrir nemendur viðurkenningu fyrir ljóð sín, þau:
Hrafnkatla Bryngeirsdóttir , Salaskóla,
Hulda M Aðalsteinsdóttir, Salaskóla,
Hrönn Hjaltadóttir, Vatnsendaskóla,
Eva Björg, Smáraskóla, Veigar Elí
Grétarsson, Lindaskóla, Ásdís Sara
Þórðardóttir, Kársnesskóla, Tristan Þór
Traustason, Vatsnendaskóla, Páll Ísak,
Hörðuvallaskóla, Þórdís, Hörðuvallaskóla, Ásgerður Magnúsdóttir, Álfhólsskóla, og Anna Yrsa Kolka Ásgeirsdóttir,
Lindaskóla.

ÚTSÖLULOK
BOSTON SKEMILL
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AF BOSTON SÓFUM
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A F Ö Ð RU M VÖ RU M
rva l
n ý h ei m a sí ða – g læ si le g t vö ru ú
W W W.P IE R. IS
ÞAÐ HEFUR ALDREI VERIÐ
AUÐVELDARA AÐ VERSLA
Á NETINU WWW.PIER.IS
S m á r a t o r g i 5 2 2 7 8 6 0 • K o r p u t o r g i 5 2 2 7 8 7 0 • G l e r á r t o r g i 5 2 2 7 8 80

Erum á Facebook • www.pier.is

4

30. Janúar 2015

Skötuveislur og Herrakvöld skila sér til Sunnuhlíðar:

LEIÐARI

Afhentu afraksturinn

Skemmtileg hugmynd

O

g hvað sem menn segja, þá verður því ekki neitað, að snoppungur
er það fyrir konur, að fá það framan í sig með stjórnarskrárlögum
samþyktum af Alþingi, að fyrst við 40 ára aldur nái konur þeim
þroska, sem 25 ára karlmenn hafi náð.“

L

ionsklúbburinn Muninn og
Lionsklúbbur Kópavogs ákváðu
haustið 2012 að styrkja alsheimerdeild Sunnuhlíðar með þeim hætti
að endurnýja eldhúsinnréttingu o. fl.
innandyra en reisa jafnframt nýja
anddyrisbyggingu, sem tengir alsheimerdeild og þjónustudeild. Var hafist
handa við þetta í október 2012 og hafa

framkvæmdir staðið yfir með hléum
í tvö ár, uns verkinu var lokið og það
afhent eigendum formlega hinn 8. desember, 2014. Markaðsverðmæti þessa
verkefnis Lionsklúbbanna er milli 6
og 7 milljónir króna segir í fréttatilkynningu.
Klúbbarnir hafa aflað fjármagns
til verksins með því að halda „skötu-

veislur“ og „herrakvöld“. Þá hafa klúbbfélagar og fleiri lagt fram sjálfboðavinnu. Loks er þess að geta að nokkrir
framleiðendur og efnissalar hafa styrkt
verkefnið af rausnarskap.
Allt frá því að Sunnuhlíð tók til starfa
fyrir meira en þremur áratugum, hafa
aðildarfélögin lagt hjúkrunarheimilinu
lið með margvíslegum hætti.

Félagar í Lionsklúbbnum Muninn og Lionsklúbbi Kópavogs sem komu að
verkefninu.

Jónas Frímannsson verkefnastjóri
verkefnisins og Þóra Þórarinsdóttir
formaður stjórnar Sunnuhlíðar.

Hin nýja eldhúsinnrétting alsheimersdeildar ásamt tækjabúnaði.

Hin nýja anddyrisbygging, sem tengir
alsheimerdeild og þjónustudeild.

Þetta skrifaði Bríet Bjarnhéðinsdóttir í Kvennablaðið árið 1913, fyrir 102
árum. Þá var að nást sá áfangi að konur fengju kosningarétt til Alþingis og
gerðist það tveimur árum síðar. Raunar með þeim undarlegu takmörkunum
sem Bríet lýsir grein sinni og gerir eðilega alvarlega athugasemdir við.
Takmarkanirnar voru raunar fleiri því ekki höfðu allir karlar kosningaréttinn
heldur. Á þessum tíma gátu aðeins karlmenn eldri en 25 ára kosið til Alþingis
en ekki allir karlar samt, því kosningarétturinn var bundinn við eigna- og
þjófélagsstöðu. Vinnumenn sem stóðu í skuld vegna sveitarstyrks máttu ekki
kjósa heldur. Eignir og þjóðfélagsstaða skiptu engu þegar konur áttu í hlut.
Þær voru útilokaðar með öllu.
Merki um hversu undarlega mótstöðu áfangar í jafnréttismálum hafa mætt
eru vitaskuld að konur hafi ekki mátt kjósa. Svo er hitt að 25 ára strákur hafi
verið settur framar sér mun eldri og reyndari konu, þegar konur loksins
fengu kosningaréttinn.
Þessar sögulegu staðreyndir eru aðgengilegar á vefsíðu framkvæmdanefndar
um 100 ára kosningaréttarafmæli kvenna. Óhætt er að hvetja alla til að líta
þangað inn en slóðin er http://kosningarettur100ara.is/. Rétt er að halda því
til haga að undirritaður var kjörinn varamaður í nefndina.
Hún og fjölmargir aðrir standa fyrir ýmsum viðburðum nú í ár til þess að
minnast þessara tímamóta.
Til stendur að halda sérstaka hátíð föstudaginn 19. júní til að minnast afmælisins, bæði í Reykjavík og víða annars staðar. Vonandi taka sem flestir þátt í
viðburðum ársins og hátíðinni í sumar.
Það er vissulega róttæk, en um leið ákaflega skemmtileg hugmynd, að halda
þjóðhátíðardaginn í ár á 100 ára kosningaréttarafmæli kvenna 19. júní. Þessi
dagur markar gríðarleg tímamót í mannréttindabaráttu og er um leið mikilvæg
áminning um að jafnréttisbaráttunni er langt í frá lokið.
Nú vill svo til að nítjándann. ber upp á föstudegi í ár, en sautjándinn er í
miðri viku. Það var rætt í borgarstjórn Reykjavíkur nýlega að sameina mætti
þjóðhátíð og hátíðahöld vegna kosningaréttarafmælis. Ekki er annað að
heyra en að fulltrúar fyrir drjúgan meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar taki
undir hugmyndina. Það eru góðar fréttir. Lakara er hins vegar að heyra að
hjá oddvitum Kópavogsbæjar sem virðast ekki vera til umræðu um málið.
Vonandi verður hægt að hnika til því viðhorfi.
Það yrði gaman á þessum tímamótum að við tækjum öll höndum saman um
málið. Hver veit nema hugmyndin verði að veruleika. Það yrðu góðar fréttir
og vilji er allt sem þarf.
Ingimar Karl Helgason

Kvennafangelsið í Kópavogi
viðfangsefni Margrétar Örnólfsdóttur:

Mörg járn í eldinum

M

argrét Örnólfsdóttir tónlistarkona og rithöfundur hefur
mörg járn í eldinum. Hún vinnur

meðal annars að handritum að
nokkrum sjónvarpsseríum, meðal
annars einni hádramatískri sem gerist

Gæsahúð á Ljóðstafnum
L
jóðahátið Jóns úr Vör er nú á
fjórtánda ári. Á hverju ári hafa
borist mörghundruð ljóð eftir
efnileg ljóðskáld. Því miður einhverra
hluta vegna bárust samt mun færri ljóð
í keppnina nú í ár en undanfarin ár
og vekur það áhyggjur og umhugsun
Lista og menningaráðs Kópavogs. Við
höfum áhyggjur af stöðu ljóðsins og
áhuga fólks á því og því hefur það verið
okkar von að með því að halda grunnskólakeppni megi snúa þeirri þróun á
einhvern hátt við. Við höfum einnig
viljað halda því á lofti að ljóð eru ekki

hallærisleg eða endilega væmin og eiga
að fjalla um rómantíska hluti sem ungu
fólki finnst frekar“glatað”. Fallegustu
ljóðin okkar eru til að mynda oft falin
í vinsælum dægurlögum eða rapplagi,
erlendum sem innlendum sem við
syngjum hástöfum í sturtunni.
Fyrsti ljóðstafurinn var afhentur 21
janúar árið 2002 og er keppnin alltaf
haldin á þessum tuttugasta og fyrsta
degi janúars vegna þess að það var
fæðingardagur skáldsins. Jón lést 4.
Mars árið 2000. Jón úr Vör var ljóðaskáld og hafði þá eindregnu skoðun að
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ljóðaskáldum væri ætlað að yrkja um
samtímann og átti raunsæið að vera
í fyrirrúmi. Meðan Jón úr Vör var í
forsvari fyrir Bókasafnið í Kópavogi
hafði hann þann hátt á að börn og unglingar máttu fá að láni 4 bækur í senn.
Jón vildi að börnin og ungmennin
fengju að kynnast ljóðum landsmanna
og því læddi hann alltaf einni ljóðabók
með skáldsögunum.
Nú í annað sinn á fjórtán ára sögu
þessarar ljóðahátíðar komst dómnefndin að þeirri niðurstöðu að enginn
hlyti ljóðstaf Jóns úr Vör að þessu sinni.
Í dómnefnd voru Gunnþórunn Guðmundsdóttir, prófessor í almennri
bókmenntafræði (formaður) og Sindri
Freysson, skáld og rithöfundur. Um
180 ljóð bárust í ljóðasamkeppni ljóðstafsins. Í rökstuðningi dómnefndar
segir m.a. : „Dómnefnd hefur komist
að þeirri niðurstöðu eftir mikla yfirlegu
að meðal innsendra ljóða í ár, sem voru
mun færri en á liðnum árum, væri ekki
að finna ljóð að gæðum sambærilegum

Höfundur er
Karen Elísabet Halldórsdóttir,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
og formaður lista- og
menningarráðs Kópavogs

þeim sem hafa áður unnið þessa keppni.
Dómnefndin leggur því til við Kópavogsbæ að Ljóðstafur Jóns úr Vör verður
ekki veittur í ár, í stað þess leggist verðlaunaféð í ár við verðlaun næsta árs og
megi því búast við öflugri þátttöku þá.“
Það þýðir að sjálfsögðu ekki að deila
við dómarann og því ákvað Lista og
menningarráði að una faglegri niðurstöðu dómnefndarinnar og ákvað að
það verðlaunafé sem hefði verið veitt
hér samtals 500.000 mun leggjast við
það verðlaunafé sem verður á næsta ári.

í kvennafangelsinu í Kópavogi. Einnig
er hún með í vinnslu kvikmyndahandrit að leikinni mynd um Vigdísi Finnbogadóttur. Hún segir meðal annars
í ítarlegu viðtali við blaðið að ferlið
við handritsgerðina sé langt og flókið.

Sjá bls. 8.
Grunnskólaljóð.
Það var stórkostlegt að sjá og heyra
ljóð grunnskólanemenda sem urðu
hlutskörpust. Alls 13 nemendur fengu
viðurkenningu og voru ljóðin þeirra lesin
upp með tilheyrandi gæsahúð. Hæfileikar
þessara ungu og upprennandi skálda fóru
ekki framhjá neinum sem á heyrði og
hafði dómnefndin orð á því að gæði ljóðanna sem voru send til keppni hafi verið
til mikillar fyrirmyndar. Sigurvegarinn í
keppninni þakkaði að lokum fyrir sig og
sagði okkur í Salnum frá því að „það væri
bara alls ekki auðvelt að semja ljóð, þetta
væri erfitt og að hennar mati væri best að
semja út frá eigin lífsreynslu“. Unnur Hlíf
Rúnarssdóttir, nemandi Vatnsendaskóla,
fékk fyrstu verðlaun í ljóðasamkeppni
grunnskóla Kópavogs, fyrir tvö ljóð,
Framtíðina og Auðlindir hafsins. Í öðru
sæti var Ada Kozika, nemandi Álfhólsskóla, fyrir ljóð sitt Skógur í Póllandi og
í þriðja sæti var Guðmundur, nemandi
Hörðuvallaskóla, fyrir ljóð sitt Ský.
Lista og menningarráð ætlar sér að
efla enn frekar hátíðina á næsta ári en
þakkar jafnframt öllum þeim sem tóku
þátt nú í ár.

Tengdu punktana:

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, löginnheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!
Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus.

www.mynta.is
Sími 569 2000
Innheimtulausn fyrir
framsækin fyrirtæki
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FRÉTTASKÝRING
Uppbygging íbúðarhúsnæðis
Glaðheimahverfi og víðar í Kópavogi:

Mikilvægt að
fjölga íbúðum
Bæjarstjórinn í Kópavogi er sannfærður um að Glaðheimahverfi verði
eftirsótt þegar það verður byggt. Dósent í hagfræði segir enn uppsafnaða
þörf fyrir minna húsnæði. Félagsmálaráðherra segir brýnt að fjölga íbúðum.
„Það er mjög mikilvægt að huga að
því að það eru að koma stórir hópar
af ungu fólki inn á húsnæðismarkaðinn og við höfum alveg séð það að það
hefur ekki verið byggt nóg á undanförnum árum. Á sama tíma höfum við
séð að húsnæði hefur verið keypt upp,
ekki síst í Reykjavík, meðal annars til
útleigu í ferðaþjónustunni. En það er
ljóst að við þurfum að fjölga íbúðum,“
segir Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra í samtali við Bæjarblaðið
Kópavog. Hún bætir því við að hún
telji mikilvægt að það verði fjölbreytni
í framboði á húsnæði, bæði verði í boði
eignaríbúðir, leiguíbúðir og búseturéttaríbúðir

Mikil þörf
„Það er þörf fyrir um 1000-1500 íbúðir
á höfuðborgarsvæðinu á hverju ári.
Það hefur lítið verið byggt eftir hrun og
það er mikil uppsöfnuð þörf eftir hentugu íbúðarhúsnæði. 300 íbúðir í Glaðheimahverfi í Kópavogi skipta kannski
ekki öllu máli í heildarsamhenginu,
en eru þáttur í að koma til móts við
þörfina,“ segir Ásgeir Jónsson, dósent
í hagfræði við Háskóla Íslands.
Nýtt hverfi
Nýtt hverfi, Glaðheimar, á að rísa í
Kópavogi á næstu árum. Hverfið mun
rísa í nokkrum áföngum og hafa lóðir í
fyrsta hlutanum, austurhlutanum verið

Frekari uppbygging
Til stendur að Auðbrekkusvæðið í
Kópavogi fái nýja ásýnd og nýtt hlutverk þegar skipulag svæðisins verður
tekið til endurskoðunar. Svæðið, sem
afmarkast af Nýbýlavegi og Hamraborg, er skilgreint sem þróunarsvæði
í Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024.
Haustið 2014 var efnt til hugmyndasamkeppni á vegum Kópavogsbæjar
og Lundar fasteignafélags ehf. um
framtíðarmöguleika Auðbrekkusvæðisins. ASK arkitektar voru hlutskarpastir í hugmyndasamkeppninni en í
hugmyndum ASK eru gerðar tillögur
að mögulegu skipulagi svæðisins með
blandaða byggð atvinnu- og íbúðarhúsnæðis.
Markmið samkeppninnar var að
fá tillögur fagmanna að því hvernig
hverfið, sem er afar miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, getur breytt um
ásýnd og fengið nýtt hlutverk.

Hugmynd um blandaða byggð í
Auðbrekkunni.

„Í nýjum hugmyndum um svæðið
er meðal annars fyrrum athafnasvæði Toyota tekið til gagngerrar
endurskoðunar,“ er haft eftir Ármanni bæjarstjóra um Auðbrekkuna á vef bæjarins. „Hér mun verða
til spennandi hverfi þar sem fléttast
saman íbúabyggð og atvinnusvæði.
Breytingin er þegar hafin eins og sést
á Nýbýlavegi þar sem sprottið hafa
upp verslanir og veitingastaðir en í
væntanlegu deiliskipulagi munum
við taka skrefið enn lengra. Í Auðbrekkunni munu til dæmis verða til
íbúðir í fyrrum atvinnuhúsnæði, þar
sem er hátt til lofts og vítt til veggja.“

Eygló Harðardóttir.

auglýstar til umsóknar. Í Glaðheimum
munu rísa tæplega 300 íbúðir í fjölbýli þegar svæðið er fullbyggt. Þetta
nýja hverfi rís við hlið gróinna hverfa
í Kópavogi, við Lindahverfi, austan
Reykjanesbrautar og Smárahverfis.
Það hefur því þá sérstöðu á meðal nýbyggingahverfa að öll þjónusta er til
staðar fyrir framtíðar íbúa hverfisins.
Í næsta nágrenni eru skólar, leikskólar, þróttaaðstaða, sundlaug, verslanir og verslunarmiðstöðin Smáralind,
eru í næsta nágrenni við hverfið. Þá er
svæðið einnig vel tengt aðalgatnakerfi
höfuðborgarsvæðisins.
Mikill áhugi
Í fyrsta áfanganum verður byggingarrétti úthlutað á tíu lóðum. Á þeim
munu rísa um 260 íbúðir í 9 fjölbýlishúsum sem verða með á bilinu
11 til 40 íbúðir í hverju húsi. Húsin
verða hæst 10 hæðir en að jafnaði
4-6 hæðir og flest með bílakjallara.
Gert er ráð fyrir að lóðirnar verði
byggingarhæfar í lok júlí á þessu ári
og geta framkvæmdir þá hafist. Umsóknarfrestur á byggingarrétti er til
3. mars. Samkvæmt upplýsingum frá
Kópavogsbæ hafa margir spurst fyrir
um byggingarréttinn og því „mikill áhugi á málinu,“ segir í skriflegu
svari frá Kópavogsbæ um málið. Þá
sé einnig áberandi mikill fjöldi heimsókna á vefsvæði Kópavogsbæjar um
Glaðheimahverfið.
Breyting á húsnæðisþörf
Ásgeir Jónsson, hagfræðidósent,
bendir á í samtali við blaðið að fólk
sækist gjarnan eftir minna húsnæði en
stundum áður. Til dæmis sé lítil eftirspurn eftir einbýlishúsum og breyting

Ármann Kr. Ólafsson.

Ásgeir Jónsson.

Tölvugerð mynd af hugsanlegu útliti Glaðheimasvæðisins.

hafi orðið á húsnæðisþörf, frá því sem
var árin fyrir hrun. Fólk sækist ekki
eftir jafn stórum íbúðum og áður.
„Margt sem byggt hefur verið hefur
ekki endilega hentað markaðnum eins
og hann er núna.“
Þá komi að því að eldra fólk sem
búi í einbýli muni sækjast eftir því
að flytja í hentugri íbúðir. Það muni
enn auka eftirspurn eftir hentugum
smærri íbúðum. Þá séu all mörg dæmi
um að fólk sem nálgast miðjan aldur,
og þurfi að stækka við sig, sækist einvörðungu eftir svefnherbergi „fyrir
þriðja barnið“ en sækist ekki endilega
eftir stærra húsnæði en það.
Á landinu öllu megi gera ráð fyrir
að á milli 2-3000 íbúðir þurfi árlega
til að mæta eftirspurn.
Spennandi uppbygging
„Það er spennandi að hefja uppbyggingu á nýju hverfi í Kópavogi og
ég er þess fullviss að Glaðheimahverfið
verður eftirsótt fyrir fjölskyldufólk
strax frá fyrsta degi. Það er allt til
staðar í þessu nýja hverfi , það er miðsvæðis og öll þjónusta er fyrir hendi.
Þá leggjum við ríka áherslu á hönnun
og útlit í uppbyggingu hverfisins

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» 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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þannig að útkoman verður glæsilegt
hverfi í hjarta höfuðborgarsvæðisins,“
er haft eftir Ármanni Kr. Ólafssyn
bæjarstjóra, í umfjöllun um Glaðheimahverfið á vef Kópavogsbæjar.
Misjafn áhugi
Fram kom í umfjöllun um fasteignamarkaðinn á vefritinu Kjarnanum á
dögunum, að þegar miðað við er við
fjölda innlita á fasteignavef Vísis, sé
mest skoðað af eignum í póstnúmeri
104 í Reykjavík. Þar er póstnúmer 200
Kópavogur í sjötta sæti í fjölda innlita, á eftir nokkrum hverfum Reykjavíkur og 220 Hafnarfirði. Póstnúmer
201 í Kópavogi er í ellefta sæti á eftir
Árbæ, Breiðholti, Grafarvogi og Seltjarnarnesi. 203 Kópavogur er svo
í kringum 20. sætið í fjölda innlita
á fasteignavef Vísis, skammt á eftir
Hveragerði, 603 á Akureyri, Garðabæ,
Mosfellsbæ og Vogum. Í sömu umfjöllun er bent á að meðalaldur eigna á
sölu sé minnstu í 203 Kópavogi, 7,5 ár
að jafnaði. Svo eru þriðju yngstu eignir
í boði í 201 Kópavogi, þar sem húsin
eru að jafnaði rúmlega 15 ára. Elstu
húsin eru hins vegar í 104 Reykjavík
og 101 Reykjavík.

Heildarlausnir í atvinnutækjum
Kraftur-öryggi-ending

Iveco Trakker

Iveco 4x4 Eurocargo

Iveco Daily

Iveco Stralis

Öflugur verktakabíll sem hefur sannað
sig við íslenskar aðstæður

Alhliða vörubíll í milliþyngd

Sendibíll ársins 2015

Flutningabíll ársins 2013

Leitaðu til sérfræðinga

Kraftvélar bjóða upp á heildarlausn í atvinnutækjum, allt frá litlum sendibifreiðum
til stórtækra vinnuvéla.
Settu þig í samband við sölumenn Kraftvéla til þess að kynnast betur vöruúrvali okkar
og finna tækið sem hentar þínum rekstri.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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MENNING

Sinfó eins og
rokkhljómsveit
í tíunda veldi

Hildur
Björgvinsdóttir

„Mér finnst almennt mjög gaman að vinna. Ég hef svolítið verið að reyna
að átta mig á þessu sjálf og held að ég hefði til dæmis getað orðið góður
rannsóknalögreglumaður því ég hef svo gaman af því að leysa þrautir og
kafa ofan í hlutina. Þetta rímar mjög vel við ritstörfin því þau eru í raun
eilíf rannsókn.“ segir tónlistarkonan, rithöfundurinn og Kópavogsbúinn
Margrét Örnólfsdóttir.
Fjölbreytt menningarstarf
Í gegnum tíðina hefur Margrét sinnt
fjölbreyttum störfum og verkefnum
er snúa að ýmiskonar menningu og
listum. Hún er með 8. stig á píanó
frá Tónlistarskólanum í Reykjavík
en á árunum 1988 til 1992 var hún
hljómborðsleikari Sykurmolanna og
hefur síðan þá unnið mikið sjálfstætt
í tengslum við tónlist. Meðal annars
hefur hún samið fyrir leikhús og kvikmyndir og sent frá sér plöturnar Mar
(2001) og Hvað á að gera? (1993).
Þá hefur Margrét skrifað bæði kvikmynda og sjónvarpsþáttahandrit auk
þess að skrifa bækur en hún hefur tvívegis hlotið Fjöruverðlaunin í flokki
barna-og unglinga bókmennta fyrir
bækurnar Með heiminn í vasanum
(2012) og Aþena (ekki höfuðborgin í
Grikklandi ; ) (2010).
Margir boltar á lofti
Þessa dagana vinnur Margrét að handritum að nokkrum sjónvarpsseríum,
meðal annars einni hádramatískri sem
gerist í kvennafangelsinu í Kópavogi.
Einnig er hún með í vinnslu kvik-

myndahandrit að leikinni mynd um
Vigdísi Finnbogadóttur. Hún segir
ferlið við að skrifa slíkt handrit vera
langt og flókið enda sé dýrt að búa til
bíó og sjónvarp. Því dugi ekki annað en
að vera þolinmóð og bjartsýn en hún sé
yfirleitt með marga bolta á lofti í einu.
„Svo er ég nýbúin að ljúka við leikgerð að Lísu í Undralandi sem verður
frumsýnd í lok febrúar hjá Leikfélagi
Akureyrar. Fólk ætti því að fara að
planleggja góða skíða- og leikhúsferð
með alla fjölskylduna norður.“
Sagan tók völdin
Aðspurð hvort einhver verkefni sem
hún hefur tekið að sér í gegnum tíðina séu eftirminnilegri en önnur
segir Margrét erfitt að tiltaka eitthvað
sérstakt. Henni finnist sérstaklega
gaman að semja tónlist fyrir leikhús,
ferlið sé spennandi þar sem þarf að
skapa heilstætt og helst töfrandi verk
á afmörkuðum tíma. „Lokaspretturinn
er alltaf taugatrekkjandi og viku fyrir
frumsýningu upplifir maður iðulega
fullkomið vonleysi: þetta tekst aldrei!
En svo gerist eitthvað magnað, þegar

„Það var auðvitað mikið ævintýri,“ segir Margrét Örnólfsdóttir um veru sína í Sykurmolunum, en ferðir hennar með
Sinfóníuhljómsveitinni segir hún hafa toppað Sykurmolana margfaldlega.

allt smellur saman eins og fyrir galdur
og þá fær maður gæsahúðina.“ Þá þyki
henni afar vænt um tónlistarþætti sem
hún gerði fyrir Rás 1. Það eftirminnilegast segir hún þó líklega vera tónleikferðir með Sinfóníuhljómsveit Íslands
um landið þar sem hún var kynnir og
útbjó efnisskrá fyrir skólatónleika.
„Þessar ferðir toppuðu túrana með
Sykurmolunum margfaldlega, Sinfó er
eins og rokkhljómsveit í tíunda veldi!“
Þá stendur vinna við kvikmyndina
Regínu einnig uppúr en Margrét

Afmæli í Roðasölum
H
júkrunarheimilið Roðasalir
í Kópavogi hélt upp á
10 ára afmæli sitt fyrr í
mánuðinum. Roðasalir eru hjúkrunarheimili fyrir fólk sem glíma
við minnisstap á fyrri stigum. Þar
búa 10 manns auk þess sem 20 eru
í dagþjálfun í Roðasölum, þá er eitt
hvíldarinnlagnarpláss á heimilinu.
Í Roðasölum er mikið lagt upp úr
heimilislegum anda og hugmyndafræði Donnu Algase um hjúkrun fólks
sem glímir við minnissjúkdóma, segir
í umfjöllun á vef bæjarins.
Lögð er áhersla á að hafa hjúkrunarsambýlið sem heimilislegast og sem
líkast venjulegu heimili meðal annars
með því að elda heimilismat og hafa
allt yfirbragð notalegt og aðlaðandi.
Að auki er lögð áhersla á tómstundastarf og líkamsþjálfun ásamt því að
virkja fólk eins og hægt er til þátttöku
daglegra verka á heimilinu.
Um 30 starfsmenn starfa á
Roðasölum en reksturinn byggir á
daggjöldum frá ríkinu og framlagi
frá Kópavogsbæ.
Í tilefni afmælisdagsins var boðið til
veislu þar sem starfsfólk, vistmenn og
góðir gestir komu saman.

skrifaði bæði handritið og samdi alla
tónlistina í myndinni. Þá vinnu segir
hún hafa verið mikla upplifun, bæði
afar skemmtilega en líka svo erfiða að
hún lofaði sjálfri sér að koma aldrei nálægt kvikmyndagerð aftur. Það hafi þó
ekki allskostar gengið eftir. „Svo verð
ég að nefna fyrstu skáldsöguna mína,
Aþena (ekki höfuðborgin í Grikklandi
; ). Það var svo góð tilfinning þegar ég
var að byrja að skrifa hana, án þess að
vita almennilega hvað stæði til, en svo
tók sagan hreinlega af mér völdin og
kláraði sig nánast sjálf, ég hékk bara í
henni og hélt mér fast. Þá upplifði ég
líka í fyrsta skipti hvað er ofboðslega
gaman að fylgja barnabók eftir, hitta
krakka og ræða við þau um söguna og
allt sem þeim liggur á hjarta. Það held
ég að barnabókahöfundar fái í hreinan
gróða af starfi sínu.“
Erfiðast að skrifa
eitthvað fyndið
Margrét sem á sjálf fimm börn á aldrinum 4ra til 25 ára segir alls ekki auðveldara að búa til efni sem ætlað er
börnum, nema síður sé. Alltaf verði
að hafa í huga fyrir hvern er skrifað
eða samið, hvort tveggja hafi sínar takmarkanir og frelsi, að semja fyrir börn
eða fullorðna. Börnin og þrjú yngri
systkyni hennar hafa ávallt verið henni
innblástur, fyrirmyndir og tilraunadýr
þegar hún hefur unnið efni fyrir börn.
Hún hlustar á hvernig þau tjá sig og
fylgist með hverju þau hafa áhuga á.
„Það getur verið gott að prófa brandara
á þeim því það erfiðasta af öllu er að
skrifa eitthvað fyndið. Það er hins vegar
einfaldasta mál í heimi að skera úr um
það – ef enginn hlær, þá er það ekki
fyndið! Svo hef ég líka notið góðs af
hæfileikum þeirra í gegnum tíðina,
látið þau syngja og leika og teikna
eða hvað það er sem mig vantar.“
Hún tekur fram að ekki sé um neina
barnaþrælkun að ræða, börnin fái alltaf
einhvern laun fyrir verkið enda telji

Sykurmolar.Margrét Örnólfsdóttir
fyrir miðri mynd.

hún mikilvægt að krakkar læri strax
að listræn vinna sé eins og hver önnur
vinna, fólk eigi að fá borgað jafnvel þótt
það hafi ánægju af starfi sínu.
Sígaunabragur
á Sykurmolunum
Tíminn með Sykurmolunum er Margréti í fersku minni. „Það var auðvitað
mikið ævintýri, sérstaklega í upphafi
þar sem við vorum eiginlega í stöðugu
hláturskasti yfir aðstæðunum sem við
vorum komin í. Á fyrsta tónleikaferðalaginu um Bandaríkin áttuðum við
okkur á því að allar klisjuhugmyndinar
sem maður hafði um tónlistarbransann
voru sannar en okkur tókst einhvern
veginn að halda okkar striki og heilindum. Við þóttum frekar skrítin og
jafnvel erfið en við vorum ekki með
neina sérstaka stæla, við vorum bara
íslenskir krakkar sem voru vanir að
vinna og hafa hlutina eftir sínu höfði.
Ég eignaðist tvö börn á meðan ég var í
Sykurmolunum svo það fór ekki mikið
fyrir rokklífinu í mínu tilfelli. Eiginlega var hálfgerður sígaunabragur á
okkur, það voru alltaf nokkur börn og
barnfóstrur og makar og ömmur með í
ferðunum. Þetta var mikil vinna og oft
strembið en við vorum bara svo góðir
vinir að það varð aldrei erfitt. “

TILVALIÐ FYRIR
ÁRSHÁTÍÐINA, RÁÐSTEFNUR,
ERFIDRYKKJUR OG FLEIRA.
GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MATSEÐLAR.

www.keahotels.is
Hótel Kea | Hafnarstræti 87 - 89 | Sími 460 2000 | fax 460 2060 | kea@keahotels.is
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Matarhetjur netheima
Undanfarin ár hefur netið breytt heiminum á óteljandi vegu; hvernig
við fáum fréttir, hugsum, verslum, slöppum af og síðast en ekki síst . . .
hvernig við eldum og borðum. Matarblogg njóta sífellt meiri vinsælda
um allan heim og á flestum listum yfir vinsælustu blogg eða vefsíður
er að finna matarblogg. Þær eru til í óteljandi myndum, sumar fjalla
um einfaldan heimilismat en aðrar um fínustu veitingahús heims,
stundum eru þær skrifaðar af einhverjum einum og stundum eru
jafnvel þúsundir sem leggja til efnið.
Rafrænir áhrifavaldar
Samanlagt hafa þessar síður mikil áhrif
á neysluvenjur og matarmenningu,
þótt þær séu misjafnlega áhrifamiklar.
Auknar vinsældir þessara síðna haldast í hendur við mikla grósku í matarmenningu heimsins. Sumar snúsast
um ákveðnar stefnur eða lífsstíla á
meðan aðrar eru meira í ætt við einhvers konar dagbækur. Sameiginlega
veita þær hefðbundnum matarblöðum
og -tímaritum mikla samkeppni. En
prentið hefur samt ennþá vinninginn

þegar kemur að sölu á auglýsingum,
krónum og aurum.
Fá lítið fyrir skrifn
Þetta veldur því að fáir matarbloggarar
geta lifað af skrifunum einum saman,
jafnvel þótt vinsældirnar séu miklar
og lesendur teljist í þúsundum, hundruðum þúsunda eða milljónum. Margir
vinna jafnframt fyrir hefðbundna
miðla, skrifa greinar, bæklinga eða
markaðsefni fyrir ferðamenn og
mataráhugafólk. Þetta kann að vera

ein ástæða þess að matarbloggarar hafa
átt erfitt með að koma sér á kortið sem
einhvers konar marktækir sérfræðingar
um mat – jafnvel þótt margir þeirra
séu það.
Samfélagsmiðlar stækka
lesendahópinn
Samfélagsmiðlar hafa hins vegar
hjálpað til. Á vefsíðunni www.
tastespotting.com er að finna þúsundir girnilegra ljósmynda af mat en
að baki er hlekkur sem leiðir á vefsíðu
eða blogg. Sú árátta að deila myndum
á Facebook og Tvitter hefur svo leitt
til þess að vinsældir Tastespotting
hafa rokið upp. Hinir nýju miðlar
vinna þannig saman. En með vaxandi
vinsældum matarblogga eykst líka
samkeppnin. Ljósmyndir spila æ stærri
rullu og nýir vefir slá þeim eldri við. Nú
eru líka meistarakokkar og veitingastaðir farnir að halda úti bloggsíðum.

Heimilisiðnaðarfélag Íslands

Heimilisiðnaðarskólinn
Þjóðbúningasaumur
Prjón
Hekl
Baldýring
Útsaumur
Orkering
Knipl
Jurtalitun
Tóvinna
Víravirki
Vefnaður
Leðursaumur
Tálgun
og margt fleira

Verslun

Mikið úrval af íslensku prjónabandi,
lopa, prjónum, prjónabókum,
og öðrum blöðum.
Efni og önnur tillegg fyrir
þjóðbúningasaum og jurtalitun.

Flest stéttarfélög styrkja félaga sína til
þátttöku í námskeiðum okkar

.

Verið velkomin.
opið alla daga kl. 12-18
.

Heimilisiðnaðarfélag Íslands | Nethylur 2e | 110 Reykjavík | Sími 551-5500 | www.heimilisidnadur.is

fotspor.is

Í fang hefðbundinna miðla
Þá hafa hinir hefðbundnu miðlar,
blöð, sjónvarpsstöðvar og tímarit
boðið vinsælum matarboggurum
að skrifa fyrir sínar vefútgáfur sinna
miðla sem launaðir starfsmenn. Slíkt
heyrir þó til undantekninga. Matarblaðamanni Reykjavíkur vikublaðs
er ekki kunnugt um að nokkrum
íslenskum matarbloggara hafi verið
boðin slík vist hjá einhverju af íslensku
fjölmiðlunum. Þó eru nokkrir mjög
góðir matarbloggarar sem skrifa á íslensku og má þar nefna læknirinn í
eldhúsinu, hjónin á bak við vinotek.is,
Maríu Kristu og fleiri og fleiri. Svo er
líka spurning hvar flokka skuli Gunnar
Má, höfund þriggja metsölubóka um
lágkolvetnalífsstíl, sem hefur þúsundir
fylgjenda á netinu.
Bloggarar eða blaðamenn
En það er fleira sem greinir á milli
hinna hefðbundnu fjölmiðla og
matarbloggaranna. Almennt eru
blaðamenn hefðbundinna fjölmiðla
(flestra) bundnir af siðareglum, meðlimir í fagfélögum og undir vökulu
auga og eftirliti ritstjóra sinna. Þeir
þurfa því að hlíta ákeðnum reglum um
boðsferðir, gjafir, vöruinnsetningar og
faldar auglýsingar. Þótt línurnar geti
stundum verið svolítið á reiki og gráu
svæðin og pyttirnir margir, er þetta þó
hin almenna regla í vestrænum fjölmiðlum. Þetta á hins vegar ekki við um
matarbloggara á sama hátt. Flestir eru
þó líklega heiðarlegir í skrifum sínum
en alls ekki allir.

Siðareglur matarbloggara
Til að sporna við þessu hafa tveir forkólfar úr matarbloggaraheiminum
skrifað sérstakar siðareglur fyrir sig
og sína stétt sem finna má á slóðinni
www. foodethics. wordpress.com. Þá
hafa nokkrar vefsíður, eins og www. eater.com, hafið herferð gegn fríðindum,
gjöfum og almennum óheiðarleika í
matarbloggi. Bandarísk yfirvöld hafa
líka skorist í leikinn og sett reglur um
peningagjafir fyrirtækja til matarbloggara. Slíkt skal vera opinbert og
uppi á yfirborðinu. Bloggarar mega þó
þiggja vörur, máltíðir, ferðalög gistingu
o.þ.h. án þess að greina frá því opinberlega. Vart þarf að taka fram að þeir
íslensku matarbloggarar sem undirritaður hefur lesið, jafnt þeir sem nefndir
eru hér að ofan, sem og aðrir, flokkast
í hóp hinna góðu og siðlegu.

Fáir svartir sauðir
Þeir fáu matarbloggarar sem stíga í
pyttina eða fara yfir línuna setja hinum
ákveðin óleik. Undirritaður þekkir
sem betur fer engin slík dæmi af íslenskum matarbloggurum þótt þau
séu þekkt í öðrum löndum. Freistingin
er auðvitað augljós, því það er auðvitað fúlt að skrifa frábært blogg en
fá lítið sem ekkert fyrir það, á meðan
aðrir eru á fullu kaupi við að skrifa
misgott efni fyrir hefðbundna miðla.
En það er hins vegar ekki einkamál
hvers og eins matarbloggara hvort
hann er leigupenni. Orðspor allra matarabloggara er í húfi. Rétt eins og öll
blaðamannastéttin er dæmd ef fáeinsir
svartir sauðir selja sál sína og skrifa í
þágu eiganda sinna eða annarra hagsmunaafla, eins og við þekkjum svo vel
hér á Íslandi.

Betra líf með bloggum
Þegar öllu er á botnin hvolft eru matarblogg meðal vinsælasta efnis á netinu
og þeim fjölgar stöðugt í takt við meiri
lestur. Þróunin er komin lengst vestan
hafs en önnur svæði í veröldinni fylgja
á eftir. Fyrirtæki hafa komið auga á
þetta og vilja nýta mátt þessara nýju
áhrifavalda til að selja vörur sínar þjónustu. Þetta ógnar orðspori þeirra sem
skrifa um mat og matartengd málefni
á netinu af hlutleysi og heiðarleika ...
sem auðvitað lang flestir gera. Þeir
hinir sömu hjálpa neytendum og öllu
mataráhugafólki að víkka sjóndeildarhringinn, gera betri kaup og læra nýjar
matarkúnstir. Fyrir utan það hvað
matarblogg eru skemmtileg. Flestir
gera þetta án þess að fá fyrir það laun
sem talandi er um. Þetta eru hetjur
netheima. Takk fyrir matarbloggin.
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Litla stórvirkið hennar Nönnu
Í hillum flestra bókaverslana er að finna úrval íslenskra bóka á ensku,
þýsku, frönsku og fleiri tungumálum, með sérstaklega eru hugsaðar fyrir
erlenda ferðamenn. Mest fer fyrir alls kyns ljósmynda- og ferðabókum, en
íslenskar skáldsögur og helstu perlur sögualdar eru líka í boði. Í flórunni
eru líka nokkrar matreiðslu- og matarbækur. Tvær þeirra eru sérstaklega
eftirtektarverðar að mati undirritaðs, báðar eftir Nönnu Rögnvaldsdóttur.
Lítil gjafabók
Önnur þeirra er lítil harðspjaldabók
sem heitir Does anyone actually eat
this? Á rúmlega sjötíu síðum fjallar
Nanna um hákarl, svið, hrútspunga og
fleira sem eflaust vekur upp þá spurningu hjá erlendum ferðam0nnum sem
er titill bókarinnar, En hún fjallar líka
um laufabrauð, hangikjöt, flatkökur og
skyr sem varla er líklegt að veki sömu
viðbrögð. Í allt er fjallað um sextán
rétti eða matvæli. Þetta er bók sem
væntanlega er hugsuð sem einhvers
konar minjagripur eða tækifærisgjöf
og virkar vel sem slík.

Mikið innihald
Í bókinni eru engar uppskirftir en oft
er minnst á hvar sé hægt að nálgast
matinn sem fjallað er um, hvort sem
það er í næstu verlsun eða eingöngu
á þorrablótum eða viðlíka hátíðum.
Nanna fléttar líka fróðleik um tilvísanir til viðkomandi matar í fornsögum,
heimildum eða nútímabókmenntum.
Eins er þess getið hvernig maturinn
er unninn, hvort hann hefur breyst í
áranna rás og hvort eitthvað viðlíka sé
að finn í öðrum löndum.
Virðing og húmor
Does anyone actually eat this? er
skemmtileg og einföld bók þar sem
vel tekst til við að benda á hið sérstæða
í hefðbundnum íslenskum mat á fróðlegan og lifandi hátt. Viðfangsefnið er
nálgast af virðingu um leið og augljóst
virðist að höfundur geri sér grein fyrir
því hvernig sumir erlendir gestir hljóta
að sjá sumt sem okkur innfæddum
þykir sjálfsagt og eðlilegt. Litlar en
sniðugar teikningar Ránar Flyering
gefa bókinni húmorískt yfirbragð.
Lummur og 150
uppskriftir í viðbót
Iclelandic Food and Cookery er hins
vegar allt öðru vísi. Sú bók er um
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Fish and
Shellfish Dishes
Iceland is surrounded by some of the best fishing grounds in the world and
the catches of the trawlers and fishing boats have made it one of the richest
nations in the world, but this has really only fairly recently begun to be
noticeably apparent in the cuisine. Icelanders used to boil their fish, or fry
it—usually breaded—using the same simple recipes over and over again,
with a tendency for overcooking the fish.
This has more or less changed. There is now a wealth of fish recipes to
choose from and people have been getting increasingly adventurous and
no longer consider the haddock to be almost the only fish worth eating.
Many new trends have emerged and fish and shellfish species that few
would have dared to eat a few decades ago are now very popular and fetch
high prices.
The recipes here are a mixture of old and new—traditional, simple
recipes like poached haddock and fried fish balls, and more modern dishes
that are meant to show what the ordinary Icelander is cooking at home
these days.

250 síður í kiljuformi. Þar er að finna
bæði fróðleik og fjöldan allan af uppskriftum. Hákarlinn og allt það er
vissulega á sínum stað, en í bókinni er
líka að finna frábærar uppskriftir að
því sem við myndum kalla venjulegan
íslenskan mat. Við hverja uppskrift er
ítarleg og fróðleg umfjöllun um viðkomandi rétt. Undirritaður gerði sér
til dæmis enga grein fyrir því hversu
merkileg rófustappa er – fyrr en hann
las bókina.
Persónuleg og hlý
Bókin kom fyrst út árið 2002 en var
svo gefin út aftur í fyrra í endurbættri
útgáfu. Nanna gerir grein fyrir tilurð
hennar í inngangi, segir frá því að hún
hafi alist upp á sveitabæ norður í landi
og lýsir því hvernig uppskriftirnar séu
margar hverjar komnar úr hennar
eigin fjölskyldu. Bókin er þannig bæði
persónuleg og hlý. En ekki nóg með
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Nanna Rögnvaldsdóttir bendir á hið sérstæða í hefðbundnum íslenskum mat.

það, því jafnvel þótt Nanna sé með
eindæmum fróð um mat, hefur hún
líklega lagst í sagnfræðirannsóknir við
ritun bókarinnar. Hver síða geislar af
fróðleik og skemmtilegheitum.
Stórvirki í kilju
En rúsínan í pylsuenda Iclelandic Food
and Cookery er hins vegar frábær rúmlega 40 síðna sögulegur inngangur.
Hann er einstaklega yfirgripsmikill,
fróðlegur, vel skiplagður og skemmti-

legur. Undirritaður er á því að bókina
ætti að nýta sem kennsluefni í ensku
í íslenskum skólum (verst að bækur
á ensku geta víst ekki hlotið íslensku
bókmenntaverðlaunin). Þannig mætti
slá tvær flugur í einu höggi, kenna
ensku og fræða nemendur um leið um
okkar eigin matarmenningu. Iclelandic
Food and Cookery er vel skrifuð, fróðleg, skemmtileg og höfundi til sóma.
Sannkallað stórvirki í kiljuformi. Hún
fær fullt hús stiga!
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frístundastyrkur

Foreldrar og forráðamenn fimm til átján ára barna með
lögheimili í Kópavogi fá 30.000 króna frístundastyrk
á árinu vegna þátttöku í skipulögðu frístundastarfi.
Heimilt er að ráðstafa frístundastyrknum óháð fjölda
greina og námskeiða. Frístundastyrkurinn flyst ekki
á milli ára. Athugið að ráðstöfun frístundastyrkja er
núna rafræn. Ekki er lengur tekið á móti kvittunum
í Þjónustuverinu.
Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is.

kopavogur.is

Fólk fjölmennti á Austurvöll í Reykjavík sumarið 1915 til að fagna því að konur fengu kosningarétt. Bríet Bjarnhéðinsdóttir er í ræðustól fyrir miðri mynd.
Mynd: Þjóðminjasafnið/Wikipedia.

100 kosningaréttarafmæli kvenna:

Skiptar skoðanir um frídag

O

ddvitar bæjarfélaga á höfuðborgarsvæðinu taka mis vel
í hugmyndir um sérstakan
frídag 19. júní í ár, í tilefni af því að
100 ár eru liðin frá því að konur fengu
kosningarétt til Alþingis. Bæjarstjórinn
í Kópavogi leggst gegn hugmyndinni.
„Mér finnst þetta fín hugmynd
sem ætti að skoða nánar,“ segir Rósa
Guðbjartsdóttir, formaður bæjarráðs
Hafnarfjarðar og oddviti Sjálfstæðisflokksins í bænum.

Hugmyndin
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, viðraði þá hugmynd á borgarstjórnarfundi
í vikunni, að frí yrði gefið hinn 19. júní,
á baráttudegi íslenskra kvenna, í tilefni
af því að í ár eru 100 ár liðin frá því að
konur fengu kosningarétt og öðluðust
kjörgengi til Alþingis.
Dagur velti því upp að sameina hátíðahöld vegna þjóðhátíðardagsins 17.
sama mánaðar og kosningaréttarafmælisins. Hinn 17. er á miðvikudegi í
ár, en 19. júní er á föstudegi.
Á báðum áttum
Bjarni Torfi Álfþórsson, forseti bæjarstjórnar Seltjarnarness segist myndu
vilja skoða þetta, „ef það er einhver
alvara í þessu. Það er nú frelsisbarátta
tengd báðum þessum dögum. Svona
fyrirfram þá er ég ekkert voðalega
spenntur fyrir þessu. En þetta er áhugverð pæling og þessu kastar maður
sosum ekki út af borðinu að óathuguðu
máli,“ segir Bjarni Torfi.
Á móti
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri í
Kópavogi segist vera mótfallinn því
að blanda þessu saman. „Ég vil halda
þjóðhátíðardaginn,“ segir hann í
samtali við blaðið. Hann bætir því
við að Kópavogur hyggist gera mikið
í tengslum við 100 ára kosningaréttarafmælið „enda er mikil og merkileg
saga kvenna í Kópavogsbæ,“ segir Ármann og nefnir sem dæmi að fyrsta
konan sem gegndi stöðu bæjarstjóra á
Íslandi hafi einmitt verið í Kópavogi.
Hulda Jakobsdóttir var bæjarstjóri frá
1957-1962.
Theóra Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs og oddviti Bjartrar framtíðar, tekur í svipaðan streng: „Mér líst

Ármann Kr. Ólafsson.

Rósa Guðbjartsdóttir.

Dagur B. Eggertsson.

Theódóra Þorsteinsdóttir.

ekki vel á þá hugmynd. Hér er verið
að tala um að færa þjóðhátíðardaginn
okkar yfir á allt aðra hátíð. 19. júni
2014, sem er 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna og þjóðhátíðardagurinn
17. júni þegar íslenska lýðveldið var
stofnað og stjórnarskráin staðfest eru
ólíkir viðburðir en báðir mikilvægir.
Eiginlega of mikilvægir til þess að þetta
eigi að snúast um einn og tvo frídaga.“
Fylgjandi
Hafnfirðingar virðast hins vegar alveg ákveðnir. Þannig tekur Guðrún
Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi
VG og fyrrverandi bæjarstjóri undir
með Rósu Guðbjartsdóttur. Það gerir
einnig Guðlaug Kristjánsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og oddviti
Bjartrar framtíðar. „Ég held að þetta
gæti orðið mjög skemmtilegt og um
leið virkað sem tilraun í að færa frídag
upp að helgi, sem oft hefur komið til
tals.“ Hún bendir raunar á að í slíkum
málum verði þetta að ná til allra, þar

Guðlaug Kristjánsdóttir.

sem tilfærsla á frídegi á einum stað gæti
skapað óþægindi fyrir fólk sem býr í
einum bæ en sækir vinnu annað. „Það
er eflaust ekki verið að ráðast á garðinn
þar sem hann er lægstur að leggja til að
færa sautjándann. En þetta myndi að
sama skapi gera árið afar eftirminnilegt
í sambandi við 100 ára afmæli kosningaréttarins.“

Nýr hraðbanki
– auknir möguleikar

Í innleggshraðbönkum okkar geta viðskiptavinir
lagt inn seðla og tekið út allt að 300.000 kr.
Þú getur líka millifært, greitt reikninga, fyllt á
GSM Frelsi og skoðað stöðuna á reikningunum. Allt
með því að auðkenna þig með greiðslukortinu þínu.
Prófaðu nýju innleggshraðbankana í Arion banka,
Smáratorgi.
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Arion hraðþjónusta
– hafðu það eins og þú vilt

Vinnuvélar og tæki fyrir bæjarfélög og verktaka
Nýjar og öflugar vinnuvélar
HBM-Nobas vegheﬂar

Macks liðlééngar

Við leysum málin
Við sérhæfum okkur í innflutningi á nýjum og
notuðum vinnuvélum og leggjum áherslu á
fljóta og góða þjónustu. Okkar viðskiptavinir
hafa ólíkar þarfir og því leggjum við okkur
fram við að uppfylla óskir hvers og eins.

Okkar
þjónustuaðilar
eru um allt land

Okkar þjónustuaðilar
hringinn í kringum landið

Notaðar vinnuvélar
Sölumenn hjá Ásaﬂi geta
útvegað notaðar vinnuvélar
á góðu verði.

Valtari - 13 tonn - Árgerð 2007

Valtari13 tonn - Árgerð 2013

Úrval af vinnutækjum

Sölumenn hjá Ásaﬂi eru reiðbúnir að útvega ný og/eða notuð vinnutæki,
tækjabúnað eða varahluu á góðu verði frá ölbreyyum framleiðendum.
D6H Árgerð 1994 - lítið keyrð

Jarðvegsþjöppur
Steypuvíbratorar
Steypuhrærivélar
Valtarar

Dælur í miklu úrvali

2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is
ÁSAFL Hjallahrauni

Malbikunarstöðin
Höfði fékk aaennta
notaða Bomag
malbikunarvél
í janúar 2015
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Fjör á Landsbankamótinu

L

andsbankamót Knattspyrnudeildar
Breiðabliks fór fram í annað sinn í
Fífunni um síðustu helgi. Mótið er það
stærsta sinnar tegundar yfir vetrartímann. Á mótinu var lögð sérstök áhersla
á heilbrigði og háttvísi.

750 strákar í 76 keppnisliðum frá 11
íþróttafélögum öttu kappi á mótinu.
Þeim fylgdu foreldrar og forráðamenn, systkini og aðrir vandamenn,
þannig að sennilega hafa á milli 2 og
3 þúsund manns komið í Fífuna um

helgina. Lið Breiðabliks stóðu sig vel
á mótinu og mát geta þess að í flokki
A-liða áttust við tvö lið frá Breiðabliki.
Breiðablik 2 bar sigurorð af Breiðabliki 1 í hörkuleik. Hér á síðunni má
sjá nokkrar myndir úr mótinu.

Sigurliðið. Tvö lið Blika tókust á í úrslitaleiknum í keppni A-liða.

Stund milli stríða. HK-menn ræða við þjálfarann. Blikar fylgjast með á myndinni
fyrir ofan.

Hart var barist í leikjum mótsins og tilþrif sýnd. Svo var ekki síður fagnað þegar vel gekk, að hætti atvinnumanna.

Fatnaður s.s.:
-endurskin
-hitaþolinn
-regn
-kulda
-ljósboga
-rafsuðu
- efnaþolinn

Öryggis- og
hlífðarfatnaður
Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggisfatnað
sem uppfyllir ströngustu kröfur markaðarins.
Hafðu samband og við aðstoðum!

Skeifunni 3h ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Tæki í sérflokki frá RAG.IS

Fliegl
Thermo í malbikið

Flieg
Álvagnar

Fliegl
Vélavagnar

Fliegl
Beyslisvagnar

Fliegl
PUSH-OFF

Sala - Innflutningur - Útflutningur
Yfir 300 skráningar á heimasíðu.
Vantar alltaf góð tæki á skrá.
Sunwar
d
Beltag
röfur
á
kyninga
verði r-

Rafn A. Guðjónsson

Helluhraun 4, Hafnarfirði
s. 565 2727 • gsm 892 7502 • www.rag.is

25

á
reynslara

Netbanki sem er mótaður
af viðskiptavinum sínum
Nýr netbanki Landsbankans hefur verið endurhannaður frá grunni og
byggir á ítarlegum notkunarmælingum og þeim aðgerðum sem viðskiptavinir
nota mest. Kynntu þér nýjan netbanka á landsbankinn.is/netbanki.

Helstu aðgerðir við höndina

Landsbankinn

Einfaldari leiðir

landsbankinn.is

Hentar vel fyrir spjaldtölvur

410 4000

