Lágt lyfjaverð
Opið alla virka daga frá 08.00 til 20.00
Nýtt sjálfstætt starfandi apótek í Suðurveri

Sími 511-0200 - farmasia@farmasia.is

Persónuleg og góð þjónusta í nágrenni við þig

Opið um helgar

Laugardaga frá 10-18
Sunnudaga frá 13-18

22. janúar 2016
1. tölublað 4. árgangur

Kópavogur stendur fyllilega undir nafni sem menningarbær.
Hér er svo ótal margt í boði, hvort sem er í menningarhúsum
bæjarins, tómstundaklúbbum, félagasamtökum eða íþróttum.

Hágæða
kerrupokar

Nú stendur yfir ljóðahátíð og í fyrradag voru kynnt
úrslit í ljóðakeppninni Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Fjölmörg ljóð bárust dómnefndum og
verðlaunaljóð, svo og önnur sem
ekki náðu verðlaunasætum,
munu birtast í strætisvögnum
Kópavogs og á bókamerkjum
Bókasafns Kópavogs.
Allt þetta og meira
til inni í blaðinu.
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ÚTSALA
Þúsundir fermetra af flísum með
20%-70% afslætti
Verðdæmi:
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2
Tarkett viðarparket eik 3 stafa kr. 3990.- m2
Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
WC innb. kassi/skál/seta kr. 39.700

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
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Fögnum þorra og bjóðum Starfsmenn Kópavogsbæjar heiðraðir
hann velkominn í garð
Á

Þ

orri er nafnið á fjórða mánuði
vetrar að gömlu íslensku misseratali. Hann hefst á föstudegi
á bilinu 19. -26. janúar og lýkur á
laugardegi áður en góa tekur við. Sá
laugardagur er nefndur þorraþræll.
Fyrsti dagur Þorra er nefndur
bóndadagur. Um fyrsta dag Þorra
segir í bréfi Jóns Halldórssonar í
Hítardal (f. 1665) til Árna Magnússonar frá árinu 1728, að sú hefð sé
meðal almennings að húsmóðirin
fari út kvöldið áður og bjóði þorrann velkomin, og inn í bæ, eins og
um tiginn gest væri að ræða. Nafn
bóndadagsins þekkist frá því á miðri
19. öld. Þann dag á húsmóðir að gera
vel við bónda sinn í mat.
Ljóst er að þorrablót voru þekkt
til forna. Á síðari öldum eru elstar
heimildir frá fyrri hluta 18. aldar,
samkvæmt Ritmálssafni Orðabókar
Háskólans.
Þau þorri og góa (áður Gói) voru
gerð að hjónum í síðari alda heimildum, en börn þeirra voru einmánuður og harpa (Jón Árnason
II: 551). Húsbændur áttu að „fagna
þorra“ eða „bjóða þorra í garð“.
Það áttu þeir að gera með því
að fara fyrstir á fætur fyrsta dag
í þorra. Þá skyldu þeir fara út á
skyrtunni einni og vera bæði berlæraðir og berfættir, en fara í aðra
buxnaskálmina og láta hina lafa eða
draga hana á eftir sér. Þeir áttu að

ljúka upp bænum, hoppa á öðrum
fæti í kringum bæinn og bjóða þorra
velkominn til húsa. Þorra var síðan
fagnað með því að bjóða til veislu.
Þorrinn og góan þóttu erfiðastir
vetrarmánuðanna þar sem oft var
farið að ganga á matarbirgðir. Í
söfnum Orðabókar Háskólans má
finna þessi orðatiltæki:
Hægt er að þeyja þorrann og góuna.
Hægt er að þreyja þorrann og góuna
og þá ber kýrin.
Fyrr á öldum virðast þorrablót
fyrst og fremst hafa verið haldin
á heimilum fólks og fyrir heimilisfólkið, en þorrablót eins og við
þekkjum í dag, sem almennar veislur
í sal útí bæ og haldin eins og kallað
var í upphafi „að fornum sið“, voru
ekki tekin upp fyrr en undir lok 19.
aldar.
Um miðja tuttugustu öldina var
farið að halda þorrablót á veitingastaðnum Naustinu í Reykjavík, þar
sem var borinn fram hefðbundinn
íslenskur matur, súr, reyktur og/eða
saltaður.
Síðan hefur tíðkast að halda
þorrablót einhvern tíma á þorra, oftast á vegum félaga og ýmissa samtaka.
Þá eru margir veitingamenn með
þorramat á boðstólum og þorramatur
fáanlegur í matvöruverslunum.
Fólki er því ekkert að vanbúnaði
að blóta þorra, hvort sem er útí bæ
eða í heimahúsum.

Kvenfélag Kópavogs

B

ingófundur Kvenfélags Kópavogs verður haldinn hjá kvenfélaginu 10. febrúar í kvenfélagssalnum
Hamraborg 10, 2. hæð.
Að loknum fundarstörfum verður
spilað bingó.

Mætum vel og stundvíslega kl. 19.00.
Gestir velkomnir.
Salur Kvenfélags Kópavogs er leigður
út fyrir fundi og minni samkomur.
Upplýsingar og bókanir annast
Guðrún Tómasdóttir í síma félagsins:
895 4922.

ÖFLUG FORVÖRN

GEGN BEINÞYNNINGU
Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

tta starfsmenn Kópavogsbæjar,
sem áttu 25 ára starfsafmæli á
síðasta ári, voru í byrjun árs
heiðraðir fyrir störf sín við hátíðlega
viðhöfn í bæjarstjórnarsal Kópavogs.
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri,
flutti ávarp og þakkaði þeim farsæl
störf hjá bænum. Þá afhenti bæjarstjóri
hverjum og einum úr með áletruðum
upphafsstöfum viðkomandi.
Þegar starfsmennirnir hófu störf
bjuggu rúmlega 16.000 manns í Kópavogi, í gamla Austur- og Vesturbæ
Kópavogs.
„Þið hafið öll, með margvíslegum hætti tekið þátt í þeim miklu
breytingum sem hafa orðið á bænum
og lagt ykkar lóð á vogarskálarnar við
að byggja upp Kópavog,“ sagði Ármann
Kr. Ólafsson bæjarstjóri við tækifærið.
Starfsmennirnir sem
heiðraðir voru eru:
Oddný Mekkin Jónsdóttir, Leikskól-

anum Dal, Guðlaug Ólafsdóttir leikskólakennari Furugrund, Sigríður
Soffía Böðvarsdóttir, leikskólakennari
Furugrund, Lillian V. Óskarsdóttir,
skólaliði í Álfhólsskóla, Anna Guðný
Björnsdóttir, skólaliði Álfhólsskóla,

Vignir Pálsson, Þjónustumiðstöð
Kópavogs, Birgir Hlynur Sigurðsson,
skipulagsstjóri Kópavogs og Aldísi
Sigurðardóttur, innheimtufulltrúi á
fjármála- og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Tvær sýningar í Gerðarsafni:

Uppsprettur Ingvars Högna Ragnarssonar
Hið rólega andrými hversdagsleikans

I

ngvar Högni Ragnarsson sýnir ljósmyndaseríu sem hann tók á þriggja
vikna vinnustofudvöl við ARCUB
í Rúmeníu. Búkarest er höfuðborg sem
á að baki flókna en fjölbreytta sögu.
Félagslegt húsnæði er enn ríkjandi
fyrirkomulag í húsnæðismálum, allt
frá tíma kommúnismans (1945-1989)
og yfir 60% íbúa búa við kröpp kjör og
eiga takmarkaða framtíðarmöguleika.
Í verkum sínum velur Ingvar Högni að
huga að hinu rólega andrými hversdagsleikans þar sem hann dregur fram
persónulegt sjónarhorn á umhverfið
og einstaklinginn. Um leið afhjúpar
hann flókið samspil samfélagsins og
stéttaskiptingar, persónulegar sögur
um brostna fortíð eða framtíðarvonir.
Ingvar Högni Ragnarsson er fæddur
1981. Hann útskrifaðist frá Listaháskólanum árið 2007 eftir að hafa áður
stundað nám við Den Koninklijke
Academie von Beeldende Kunsten,
Den Haag.
Árið 2015 var hann tilnefndur til

alþjóðlegu ljósmyndaverðlaunanna
Foam Paul Huf Awards, sem ætlað
er ungum listamönnum. Hann hefur
verið valinn sem fulltrúi íslenskra ljósmyndara í fjölda verkefna á síðustu
árum, m.a. The ARCUB sem bauð

fimm ljósmyndurum frá Skandinavíu
til að taka þátt í verkefninu og er þá
fátt eitt talið.
Sýningarstjóri er Kristín Dagmar
Jóhannesdóttir og sýningin er opin til
27. febrúar.

Margföld hamingja Katrínar Elvarsdóttur
Borg á mörkum þess hversdagslega

K

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

www.hafkalk.is

atrín Elvarsdóttir sýnir ljósmyndaverkið Margföld hamingja sem hún vann í Kína
á árunum 2010-2014. Katrín dregur
upp mynd af borg á mörkum þess
hversdagslega og skáldaða með port
rettmyndum af eldra fólki, náttúru í
manngerðu umhverfi, híbýlum og
fundnum skúlptúrum. Fábrotið og
einsemdarlegt borgarumhverfið stangast á við titil myndaraðarinnar, tvítekningu á kínversku tákni fyrir hamingju
sem er notað í skraut og til að marka
hátíðlega viðburði.
Katrín Elvarsdóttir er fædd 1964.
Hún lauk BFA-námi við Art Institute
í Boston árið 1993. Hún stundaði nám
í ljósmyndun við Brevard Community Collage 1990 og lauk BA-gráðu
í frönsku við Háskóla Íslands 1988.
Katrín hefur haldið margar einkasýningar hérlendis og erlendis, þar á
meðal Vanished Summer í Deborah
Berke í New York 2014 og í Listasafni

ASÍ 2013, Hvergiland í Listasafni
Reykjavíkur 2010, Margsaga í Gallerí
Ágúst 2008/2010 og Heima heiman í
Ljósmyndasafni Reykjavíkur 2008. Þá
hefur hún tekið þátt í fjölda samsýninga heima og erlendis.
Ljósmyndabókin Double Happiness

var gefin út hjá Crymogeu samhliða
opnun sýningarinnar í Gerðarsafni.
Bókin er sú síðasta í þríleik ásamt
Vanished Summer (2013) og Equivocal (2011).
Sýningarstjóri er Brynja Sveinsdóttir
og sýningin er opin til 27. febrúar.

BIRTA | Dúnúlpa
Kr. 21.890
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Ljóðstafur Jóns úr Vör

LEIÐARI

Að gera meira en
þreyja þorrann
og góuna

S

ú sem hér ritar gleðst á jólum, en er dauðfegin þegar jólahátíðin er
afstaðin. Það tekur tíma að aðlaga sig hversdagsleikanum á ný, en þegar
rétta tempóinu er náð er eins og ró færist yfir og allt verður einhvernveginn „eðlilegt“.

Janúarmánuður reynist þó mörgum þungur. Það er dimmt, kalt og drungalegt
og fólki gengur misvel að komast í rútínuna. Persónulega horfi ég nánast í
andagt á þá sem eru komnir í ræktina, á gönguskíðin, fjallstoppana, rjóðir í
kinnum, brosandi út að eyrum. Þeir birta sko myndir af afrekunum á feisbók.
Það hafa verið gerðar margar kannanir um áhrif feisbókar á einstaklinginn
og ég hneigist til að trúa því að stundum sé hollt að taka hlé. Kannski einmitt
núna. Að minnsta kosti fyrir þá sem eru ekki alveg komnir í gírinn, enn að
væflast með áramótaheitin, sem voru þó ekki endilega strengd af heilum
hug. Meira svona pæling um nýjan lífsstíl. Eins og árið áður og þar áður.
Einlæg gleði orkuboltanna undirstrikar ónytjungsháttinn – eða nei – óþarfi
að taka svo sterkt til orða, frekar orkuleysi hinna. Þar að auki er allt í steik í
samfélaginu, vondar fréttir frá útlöndum og umræðan öll hin einkennilegasta
á samskiptamiðlunum.
En daginn er tekið að lengja og svo kemur janúar með fangið fullt af
þorrablótum og þorramat. Það er aftur hátíð í bæ, bara ekki eins formföst
og hátíðleg. Þeir sem engjast ekki af gleði yfir súrmat og kæstum hákarli
geta glaðst yfir hangiketi, harðfiski og sviðum, svo eitthvað sé nefnt. Mætt á
þorrablót og sungið hástöfum um táp og fjör og fríska menn og fósturlandsins
freyjur. Kannski er fáum þjóðum jafn nauðsynlegt og Íslendingum að gera
sér dagamun. Búa til hátíð. Gleyma myrkrinu, kuldanum og dægurþrasinu,
slá öllu upp í kæruleysi um stund og hitta mann og annan.
Til hamingju með hækkandi sól, kæru lesendur, og gleðilegan þorra.
Edda Jóhannsdóttir.

Ú

rslitin í ljóðasamkeppninni
voru kynnt við hátíðlega
athöfn í Salnum 21. janúar,
á fæðingardegi Jóns úr Vör.
Um 300 ljóð bárust í ljóðasamkeppnina, sem var nú haldin í
fimmtánda sinn.
Í dómnefnd voru Anton Helgi Jónsson, skáld, Ásdís Óladóttir, skáld, og
Bjarni Bjarnason rithöfundur. Gaman
er að segja frá því að faðir Dags,
Hjörtur Marteinsson, hefur einnig
hlotið ljóðstafinn í ljóðasamkeppninni fyrir ljóð sitt Hvorki hér né…
Í öðru sæti varð Hrafnhildur Þórhallsdóttir með ljóð sitt Þrá og í þriðja
sæti varð Sigurlín Bjarney Gísladóttir
með ljóð sitt Arfur.
Dagur Hjartarson fæddist á Fár-

skrúðsfirði 1986. Dagur hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar árið 2012 fyrir ljóðabók
sína Þar sem vindarnir hvílast og fleiri
einlæg ljóð.
Í Salnum voru einnig kynnt úrslit
í Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs.
Þær Martyna Joanna Szopa og
Oliwia Lenska, sem eru 12 og 13 ára
nemendur úr Álfhólsskóla, hrepptu
þar efsta sætið með ljóð sitt Ég sit á
göngustígnum. Þær eru báðar pólskar
og hafa búið á Íslandi í fimm og átta
ár með mæðrum sínum.
Ljóðahátíð í Kópavogi heldur
áfram næstu daga og má nefna að
í Bókasafni Kópavogs er hægt að fá
ljóðabækur í gjafapappír og á laugar-

Óbökuð
ostakaka
með kókos

og hún ratar aftur
aðra nótt
öskrar eitthvað sem enginn skilur
fleygir á land þangi og þara
og fleiri vængjuðum martröðum
úr iðrum Atlantshafsins

og það er þess vegna sem haustlægðin kemur
utan af hafinu
hún er rödd þeirra
sem týndu orðaforðanum í öldugangi

Botn

Dagur vann einnig Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar árið
2012.

dag verður ljóðasmiðja fyrir börn og
ungmenni.
Verðlaunaljóðum verður dreift
í strætó, en einnig má finna þau á
bókamerkjum Bókasafns Kópavogs.

við horfum á nýmalbikaðan veginn
og bíðum eftir að þeir gangi á land
(Dagur Hjartarson)

Verðlaunaljóðið:
haustlægðin kemur að nóttu
og merkir tréð í garðinum okkar
með svörtum plastpoka
eins og til að rata aftur

morguninn eftir er fjöruborðið gljáandi svart
eins og einhver hafi reynt að malbika leiðina
niður í undirdjúpin

MATARHORN ÆGIS

Verðlaunaljóð
grunnskólakeppninnar:
Ég sit á göngustígnum
Ég horfi á grasið og blómin í kringum mig.
Sólin skín á mig og á laufblöðin og trén.
Haustið kemur hratt, ég veit ekki hvenær sumarið fór.
Það eru blokkir, hvítar og bláar og allir litir regnbogans.
Ég sé flugvél og ég vil að hún taki mig með.
Þessi tími fer hratt eins og vatn í á.
Ég horfi í kringum mig, en mér líður ekki vel,
ég er ekki heima hjá mér.
Ekki hér, ekki á Íslandi. Í Póllandi er húsið mitt.
Tíminn fer svo hratt og enginn veit hvenær allt var búið.
Fuglarnir eru að fara, enginn veit hvenær þeir áttu að koma.
Eitthvað vantar mig, ég hélt að ég vissi hvað það er.
Það er fjölskyldan mín, í hjartanu mínu.
(Martyna Joanna og Szopa Oliwia Lenska)

Myndavefur Kópavogs opnaður:

1 bolli döðlur (steinlausar og svo
lagðar í bleyti í 10 mín. í volgu vatni)
1 bolli möndlur eða kókos

Aðferð:
1. Allt sett í matvinnsluvél og maukað
saman þangað til allt er vel blandað,
en stoppa áður en blandan verður
að massa.
2. Sett í form og pressað létt og kælt
eða fryst.

Dagur Hjartarson
bar sigur úr býtum

Fylling:

1 ½ bolli cashew hnetur (lagðar í
bleyti í 1 klst. svo er vatnið sigtað frá)*
1 stk. sítróna (safinn)
1 stk. lime (börkur og safi)
1/3 bolli kókosolía (brædd)
¾ bolli kókos-rjómi
½ bolli agave-sýróp

Aðferð:
1. Allt sett saman í blandara og
maukað þar til blandan er vel
maukuð, ef blandan er of þurr þá
má bæta við smá vatni.
2. Blöndunni hellt yfir botnin og sett
í frysti í 4 klst. eða yfir nótt í kæli.
3. Tekið úr forminu og borin fram.

ATH.
Það má bragðbæta kökuna með
berjum og/eða hnetusmjöri.

KÓPAVOGUR
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Myndir og myndskeið
frá ýmsum tímum

Í

tilefni sextugsafmælis Kópavogsbæjar var afráðið að setja á laggirnar
myndavef með myndum úr bænum
frá ýmsum tímum. Afmælisnefnd Kópavogsbæjar, sem skipuð var í tilefni afmælisins, ýtti verkefninu úr vör í ársbyrjun
2015 og hefur það verið í undirbúningi
síðan. Uppistaðan í þeim myndum
sem er að finna á vefnum í upphafi eru
myndasöfn nokkurra einstaklinga sem
hafa verið í varðveislu Héraðsskjalasafns
Kópavogs og aðrar myndir í varðveislu
safnsins. Unnið er að því að koma fleiri
myndum og myndasöfnum á vefinn,
sem mun þannig stækka hann og bæta.
Notendur eru hvattir til að senda inn
athugasemdir og upplýsingar ef þeir búa
yfir upplýsingum um myndirnar.
„Það er ánægjulegt að vefurinn sé
kominn í loftið, myndirnar sýna svo
glöggt þá miklu breytingu sem Kópavogur hefur gengið í gegnum frá því
þéttbýlismyndum hófst hér á fjórða
áratugnum. Þarna eru myndir af margvíslegu tagi sem er gaman að skoða,
enda segja myndirnar merkilega sögu“
segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri
Kópavogs.
Bent er á að á forsíðu vefsins er hægt að
skoða sögusýningu sem opnast í nýjum
vafraglugga. Þar er saga Kópavogs frá
árinu 1940-1930 sögð í myndum.

Gaman að renna sér á sleða þá sem nú. 

Götur í Kópavogi voru lengi vel ómalbikaðar.

(Myndir: Herbert Guðmundsson)

Lagerrýming og sýnishornasala
Aðeins laugardag 30. og sunnudag 31. janúar
Opnunartími báða dagana frá kl 11:00 - 16:00

50-80% afsláttur
Fullt af úrvals merkjavöru
Hlaupaskór og hlaupafatnaður, gaddaskór, hlaupasokkar,
hlaupavettlingar, hlaupahúfur og aðrir fylgihlutir fyrir hlaup.
Hitahlífar og spelkur, Training Mask, gómar fyrir allar íþróttir.
Compression fatnaður, hjólavörur, hlaupafatnaður og fylgihlutir.
Innlegg, fótavörur og bardagavörur.
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Björn S. Lárusson verkefnastjóri:

Faðmur eiginkonunnar fegursti staður á Íslandi
Björn S. Lárusson verkefnastjóri er Kópavogsbúinn að þessu sinni. Á
starfsævinni hefur hann komið víða við og unnið að mörgum spennandi
verkefnum. Hann hefur rekið nokkur hótel og gististaði hérlends og erlendis,
verið upplýsinga- og markaðsfulltrúi hjá Akraneskaupstað og hjá Bechtel
Inc. við byggingu álvers á Reyðarfirði. Um tíma kenndi hann ferðaþjónustugreinar við FSU og var ráðgjafi við hótel og veitingastaði. Í 12 ár var
hann fréttaritari RÚV á Selfossi og jafnhliða því dagskrárgerðarmaður og
fréttamaður í afleysingum. Nú starfar hann sem verkefnastjóri hjá Hreiðari
Hermannssyni og Stracta við verkefnastjórnun ýmissa verkefna í tengslum
við ferðaþjónustu og flutning vinnubúða frá Reyðarfirði til Húsavíkur
ásamt þvi að vera leiðsögumaður í frístundum.
Menntun sína sótti hann til Noregs í ferðamálafræði að loknu stúdentsprófi
við MH. Síðar lauk hann prófi í viðskiptafræði á Bifröst. Björn er kvæntur
Eydísi Steindórsdóttur sem vinnur hjá Eignaumsjón. Þau eiga fimm uppkomin börn og sex barnabörn.
Hvernig er vinnudagurinn?
Ég kem að ýmsum spennandi verkefnum á vinnustað mínum tengdum
hóteluppbyggingu á landinu, ferðaskrifstofu, bílaleigu og byggingastarfsemi. Ég veit í raun aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér því verkefnin eru
mjög fjölþætt. Að auki er ég leiðsögumaður í frístundum og fer með danska,
norska og enskumælandi ferðamenn
um landið.
Tengjast vinna og áhugamál?
Í raun er það svo. Ég var einn af þeim
fyrstu hér á landi sem nam skipulag
og markaðsmál ferðamála í háskóla
og ferðamál og ferðir hafa einnig verið
mikið áhugamál alla tíð. Áhugi á landi
og þjóð og ferðamál tengjast auðvitað
starfi mínu sem leiðsögumaður og
byggingu hótela á landsbyggðinni.
Í hvað notarðu frístundirnar?
Ég vil gjarnan nota þær í að ferðast um
landið mitt, en einnig til að skjótast út
fyrir landsteinana. Hvort mér tekst það
alltaf er annað mál.
Hefurðu gaman af að ferðast?
Já, ég hef gaman af því. Hálendi Íslands
heillar en þegar fjöldi ferðamanna er
orðin svona mikill þá dvínar sjarminn
af því. Það er hinsvegar dásamlegt að
finna kyrrlátan stað og njóta útiverunnar með eiginkonunni.
Hverskonar ferðalög höfða mest til
þín?
Það eru helst ferðalög á jeppanum með
tjaldvagninn í eftirdragi þar sem við
hjónin finnum fallegaog rólega staði
innanlands.
Uppáhaldsstaður á Íslandi?
Tvímælalaust faðmur eiginkonunnar,
en þar á eftir Askja, Herðubreiðarlindir

og nágrenni og svo Snæfellsnesið. Þetta
eru í mínum huga dulmagnaðir staðir
og ægifagrir–allir.
Í útlöndum?
Yfirleitt eru það staðir sem ég
er nýkominn frá hverju sinni en
Kaumpannahöfn og Borgundarhólmur eiga fastan sess í huga mér
ásamt nokkrum borgum sem ég hef
heimsótt.
Í Kópavogi?
Það er freistandi að segja Smáralindin,
en að öllu gamni slepptu þá eru útivistarsvæðin í uppáhaldi, þar sem hægt er
að ganga um í kyrrð og friði. Það er
nóg af þeim í bæjarlandinu.
Ómetanleg lífsreynsla að reka hótel á
Bornholm
Hvað kom til að þið hjón tókuð að
ykkur rekstur hótels á Bornholm?
Þetta tækifæri kom upp í hendurnar á
okkur í gegnum millilið og var of gott
til að hafna því. Áratuga reynslan og
menntunin gerði okkur auðveldara
fyrir að taka ákvörðun og hella okkur
út í þetta. Þetta var ómetanlegt tækifæri og reynsla þar sem við fengum
að kynnast þróuðum hótelrekstri í
öðru landi þó við hefðum í raun byggt
þennan hótelrekstur frá grunni. Fjölskyldan togaði okkur svo heim aftur.
Hvernig var að búa á Bornholm?
Bornholm er dýrðlegur staður úti á
miðju Eystrasalti þar sem um 700 þúsund ferðamenn koma árlega á þessa
500 ferkílómetra eyju, en íbúarnir eru
um 40 þúsund. Nær allir ferðamenn
koma hinsvegar yfir sumarmánuðina
en á veturna er þetta eins og eyðieyja.
Við nutum tilverunnar virkilega yfir
annasöm og sólrík sumrin og ekki síst

Herðubreiðarlindir sem eru einn af uppáhaldsstöðum á Íslandi.

nutum við svo fámennisins á veturna.
Á veturna slökkva þeir t.d. götuljósin
kl. 12 á kvöldin og kveikja þau svo kl.
6 á morgnana til að spara, þannig að
bæirnir eru nánast myrkvaðir á nóttunni. Íbúarnir eru afar vingjarnlegir,
hjálpsamir og gestrisnir og umhverfið
allt hið þægilegasta. Það má líka geta
þess að danskt samfélag er um margt
ólíkt íslensku þó þeir séu frændur
okkar og fyrrverandi herraþjóð.
Hvað hefur danska „þjóðarsálin“
fram yfir þá íslensku?
Danir fara vel með peninga, eru þolinmóðir, lífsglaðir og opnir. Það er
mikilvægt að fólk finnur að skattar
fara í samneyslu þar sem þeir hugsa
vel um aldraða, öryrkja og börn. Heilbrigðisþjónustan er greidd af samfélaginu nánast að fullu og það að veikjast alvarlega þýðir ekki gjaldþrot eins
og hér á landi. Allt er í röð og reglu
og upplýsingaflæði með einföldum
og skýrum skilaboðum til borgarana
er mikið.
Og öfugt?
Íslendingar eru duglegt vertíðarfólk
en danir eru ekki duglegasta fólk
í heimi. Íslenska samfélagið er lítið
og samheldið þegar eitthvað bjátar á.
Boðleiðir eru stuttar og nándin mikil
í íslensku samfélagi með þeim kostum
og ókostum sem það hefur í för með
sér. Maður hringir ekki í ráðherra eða
þingmann til að tjá skoðanir sínar í
Danmörku.
Kópavogur vinalegt samfélag þar sem
einstaklingurinn nýtur sín
Fylgistu með bæjarpólitíkinni í
Kópavogi?
Já ég fylgist með henni og er pólitískur

þó ég sé ekki tengdur pólitískum
flokkum. Mín reynsla er sú að um
flest dægurmál eru fulltrúar í bæjarstjórnum mjög sammála en auðvitað
takast menn á um stóru málin og leysa
þau. Alþingi mætti taka bæjarstjórnir
sér til fyrirmyndar.
Hvað finnst þér að betur mætti fara
í bænum?
Ég er alltaf mjög upptekinn af upplýsingamálum sem gamall upplýsingafulltrúi og í flestum bæjarfélögum þurfa
íbúar að hafa mikið fyrir því að ná í
þær því heimasíða leysir ekki öll mál.
Kópavogur er engin undantekning.
Hvað ertu sérstaklega ánægður með?
Ég er ánægður með hve vel hefur tekist til við að búa til manneskjulegt og
vinalegt samfélag í tiltölulega stóru
bæjarfélagi þar sem einstaklingurinn
fær að njóta sín.
Einhver forsetaframbjóðandi sem
gæti skákað Ólafi Ragnari?
Get svarað þessu þegar kverúlantatímabilinu í framboðum lýkur og
alvöru frambjóðendur stíga fram á
sviðið.
Hvaða bók eða bækur hafa sterk áhrif
á þig?
„Peterson lögmálið“ var hugljómun
og færði mer algjörlega nýja sýn á
stjórnun og mannleg viðbrögð.
Uppáhaldstónlist?
Seventies og gömlu klassíkerarnir.
Uppáhaldskvikmynd?
„Sleuth“ með Sir Lawrence Olivier og
Michael Caine. Plottið og leikurinn
er magnaður.
Sigur að horfast í augu við kosti sína
og galla

Einkarekið Apótek

Hefurðu talað upphátt við sjálfan þig
á almannafæri?
Já, ég á stundum í hrókasamræðum við
sjálfan mig og tek mig oft í gegn eða
hrósa mér fyrir framan spegilinn.
Eða gert eitthvað annað pínlegt?
Það er afar pínlegt að hafa fólk fyrir
rangri sök.
Stærsti sigurinn?
Þegar ég sigraði sjálfan mig eftir erfið
veikindi, horfðist í augu við kosti mína
og galla fyrir nokkrum árum og tók
til í lífinu.
Einhver ósigur?
Ósigurinn fyrir Bakkusi á sínum tíma
var í raun sigur minn.
Helstu kostir?
Þolinmóður hlustandi, þægilegur í
umgengni.
Helstu gallar?
Þrjóskur og of þungur – í kílóum.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Í kvikmyndir og samskipti við fólk.
Hvað gerirðu til að slaka á?
Nýt kyrrðar og rólegheita með eiginkonunni.
Býstu við að fá blóm eða gjöf á bóndadaginn?
Já, eiginkonan ber mig á höndum sér
alla daga, ekki bara á bóndadaginn.
Ferðu á Þorrablót?
Ég geri ráð fyrir því eins og undanfarin
ár.
Hvað er framundan?
Allt lífið.
Þrjú orð sem lýsa þér best:
Umburðarlyndur, þolinmóður, þrjóskur.
Lífsmottó:
Lífið er ekki bara leikur, það er líka dans
á rósum.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Að eiga dal í hjarta
höfuðborgarlandsins
Þegar ég kom ný inn í bæjarstjórn Kópavogs fyrir einu og hálfu ári ákvað
ég að sækjast eftir að setjast í skipulagsnefnd Kópavogs og svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðsins. Mér varð að ósk minni. Ég hef síðan tekið þátt
og lagt mark mitt á stórar ákvarðanir um bæjar- og borgarlandið sem
koma til með að breyta allri umgjörð, ásýnd, notkun okkar á landinu og
bæjarhlutum á komandi árum. Þar ber hæst samþykkt og fyrstu skref í
að hrinda í framkvæmd Svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðsins til ársins
2040, en líka áherslur nýs Aðalskipulags Kópavogs um ný þróunarsvæði,
nýja íbúðabyggð, uppstokkun atvinnuhverfa og ekki síst, verndun grænna
og opinna svæða.
Þetta er spennandi, ögrandi og
skemmtilegt verkefni. Skipulagsmál er
voða almennt orð og væri óskandi að
nýyrðasmiðir landsins fyndu nýtt því
það nær alls ekki yfir verkefnið.
Við erum að móta landið sem við
brjótum undir byggð sem og landið
sem við ákveðum að varðveita. Landið
þar sem við reisum húsin okkar, sækjum
vinnu, kaupum í matinn, skemmtum
okkur, njótum útivistar, náttúru og útsýnis, landið þar sem við verjum mest
öllum tíma okkar. Þetta er ekkert smá
mikilvægt verkefni!
Það er vert að fólk viti að í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðis, þar
sem sitja 14 manns úr öllum stjórnmálaflokkum frá sjö sveitarfélögum, hefur
ríkt mikil eining. Í skipulagsnefnd Kópavogs, hefur sannarlega verið tekist á, en
oftast er eining og ákvarðanir teknar að
vel ígrunduðu máli, með samfélagið og
þróun bæjarins að leiðarljósi. Við búum
svo vel að hafa glænýtt aðalskipulag í
höndunum, þar sem allar helstu línur
um þróun Kópavogs til ársins 2024 eru
markaðar, þar sem þétting byggðar, sjálfbærni, verndun landsgæða og vistvænar
samgöngur eru settar í öndvegi.
Við erum að fara af stað með stór
verkefni líkt og endurnýjun Auðbrekkusvæðis, nýja íbúðabyggð á Glaðheimasvæði og blandaða byggð sunnan
Smáralindar. Á næstu árum bætast
hundruð nýrra íbúa í Smárahverfi auk
þess sem bragur, ásýnd og orðspor verslunar og þjónustu hefur möguleika til að
breytast með gæðahönnun og grænum
áherslum. Þar skiptir nálægð við dalinn
fagra, Kópavogsdal, öllu máli.
Að passa dalinn sinn
Verðmæti Kópavogsdals felast ekki í því
að brjóta land dalsins undir byggð eða
mannvirki. Smárinn og Kópavogsdalurinn er hjarta höfuðborgarlandsins alls.

Og hann er ekki bara okkar, heldur allra
íbúa höfuðborgarsvæðsins, landsmanna
allra og getur orðið aðdráttarafl fyrir
góðan hluta þeirra ferðamanna sem
heimsækja Ísland. Verðmæti dalsins
felast í því að halda dalnum ósnortnum,
grænum, og skapa aðstöðu fyrir alla til
að njóta hans.
Dalurinn var, ekki fyrir svo löngu,
fallegur, dáldið villtur staður, með
trönum, kartöflukofum, nokkrum sumarbústöðum, trjálundum og skítalæk. Í
dag er hann dýrmætt opið svæði með
óendanlega möguleika og algjör vin í
allra næsta nágrenni eins fjölfarnasta
verslunar- og þjónustusvæðis landsins.
Langflestir gestir okkar bruna framhjá
dalnum á leið í búðir, enda höfum við
lítið gert til að bjóða fólk velkomið. Dalvegurinn er óaðlaðandi hraðakstursgata
þar sem gangandi og hjólandi vegfarendur eiga oftast fótum fjör að launa.
Eftir dalnum liggur göngustígur sem
við notum mörg, en við höfum ekki
hrundið í framkvæmd hugmyndum
um hvernig við gætum gert dalinn
aðgengilegri, komið fyrir fjölbreyttri
aðstöðu til útivistar fyrir almenning né
heldur lagst yfir hvernig best sé að tengja
dalinn grænu umhverfi Smárahverfis,

Blómabrekka Kópavogsdal. 

Höfundur er
Ása Richardsdóttir,
bæjarfulltrúi

byggja upp aðlaðandi þjónustu meðfram
honum og efla tengingar við atvinnu og
íbúabyggð ofan dalsins.
Breyttur Smári
og „Central Park“
Verslunar og þjónustusvæði Smárahverfisins er ennþá óþroskað og einkennist
alltof mikið af „amerískum“ breiðbílagötum, brúarfléttum og endalausu
flæmi bílastæða ofan jarðar. Þessu er
öllu hægt að breyta ef framtíðarsýnin er
nógu sterk og metnaðurinn nógu mikill.
Á næstu árum verði ásýnd verslunar og þjónustu í Smáranum breytt
og tengsl við íbúabyggð efld til muna.
Áætlanir eru um að gjörbreyta ytra umhverfi Smáralindar og opna suðurhlið
miðstöðvarinnar upp á gátt samhliða
uppbyggingu Smárabyggðar. Mikil þörf
er á að taka allt umhverfi Smáratorgs
til gagngerrar endurskoðunar og setja
græna reiti og gangandi og hjólandi
umferð í forgrunn. Ég sé fyrir mér
að Dalvegurinn verði lagður niður
i núverandi mynd, byggð upp húsagata við hlið Reykjanesbrautar með

innskotstengingum milli núverandi
atvinnuhúsnæðis við Dalveg. Á hluta
þess svæðis sem myndi losna við Dalveg
yrði skipulagt svæði fyrir veitinga- og
kaffihús í bland við menningartengda
og listræna starfsemi.
Í Kópavogsdalnum sjálfum á að setja
fjölbreytta aðstöðu til útivistar fyrir almenning í forgrunn og þar á ekki að taka
nokkra sneið fyrir mannvirki sem þjóna
bara ákveðnum hópum. Allt of lengi
hefur tíðkast að taka búta af dalnum
undir félagastarfsemi og einstakar
íþróttir. Með slíku eru sérhagsmunir
teknir fram yfir almannahagsmuni.
Nokkrar hugmyndir
Ég sé fyrir mér að Kópavogsdalurinn
getur orðið spennandi suðupottur útivistar, á öllum árstímum. Ég sé fyrir
mér skautasvell að vetri til, ekki ólíkt
því sem er að finna í Central Park í New
York. Veðursældin í Kópavogsdal er þvílík að jafnvel þó það sé hávaðarok allt
um kring, er nær alltaf logn í dalnum.
Skautasvell og gönguskíðabrautir að
vetri, hverfahátíðir og tónleikar að
sumri, utandyralíkamsræktartæki allan
ársins hring, samstarfsverkefni skólanna
að vori og hausti, pop-up útibú menningarstofnana af Borgarholtinu birtast
reglulega og svona mætti halda áfram.
Oft hefur verið rætt um að hátíðarsvæði

Loftmynd af vestari hluta Kópavogsdals, þar sem glöggt má sjá hversu þröngt er um græna svæðið.

(Mynd frá Skipulagssviði Kópavogs)

(Ljósmyndari Jóhann Ísberg)

Kópavogs ætti heima í dalnum. Áramótabrennan okkar er þar og liggur
beinast við að byrja af alvöru að velta
fyrir sér hvernig það svæði gæti orðið
fallegt hátíðarsvæði sem nýta mætti með
margvíslegum hætti. Kópavogsdalurinn
hefur alla burði til að verða okkar eigin
Central Park, kannski ekki alveg eins
og sá sem við höfum sum séð og flest
heyrt af, en að minnsta kosti okkar
skemmtilegi séríslenski Miðgarður, sem
yrði skemmtilegt mótvægi við miðbæ
Reykjavíkur og önnur kjarnasvæði og
staður sem við gætum verið stolt af,
þekktur fyrir skemmtilegheit, hlýleika
og náttúru.
Samkvæmni í
orðum og gerðum
Hjá bænum liggur beiðni um stækkun
Tennishallar Kópavogs, með sneið inn í
Kópavogsdalinn. Meirihluti skipulagsnefndar lagðist gegn þeirri beiðni, en
stakir bæjarfulltrúar, þvert á flokka,
með bæjarstjórann í broddi fylkingar,
ákváðu að hunsa álit skipulagsnefndar
og setja tillögu að stækkun Tennishallar
í auglýsingu. Fjölmargar athugasemdir
með og móti stækkun bárust sem nú
liggur fyrir að vinna úr.
Þessi grein, hugleiðingar og sýn um
möguleika Kópavogsdals og Smárans,
er skrifuð í skugga þessa ágreinings sem
nú er uppi. Ég er að vona að hún hafi
áhrif, á Kópavogsbúa sem og meðbæjarfulltrúa mína. Ég treysti því að allir
bæjarfulltrúar þekki samþykkt aðalskipulag , áherslur þess og ný samþykkta
hverfisáætlun Smárahverfis. Fleiri
sneiðar og frekara inngrip í Kópavogsdal gengur gegn þeim stefnum. Grænu
svæði bæjarins eru öll dýrmæt, ekki síst
svæðin þar sem mikil þétting byggðar
er framundan. Kópavogsdalurinn hefur
sérstöðu sem við verðum að standa vörð
um. Ég hvet alla bæjarbúa til að kynna
sér málið. Kópavogsdalurinn er okkar
sameiginlega eign og perla í hjarta höfuðborgarlandsins.

Rammasamkomulag um uppbyggingu í Auðbrekku
Blönduð byggð atvinnu- og íbúðahúsnæðis

B

æjarstjórn Kópavogs samþykkti rammasamkomulag
við fasteignafélagið Lund um
uppbyggingu Auðbrekkusvæðisins á
fundi bæjarstjórnar nú í janúar.
Með samkomulaginu er tryggt að
áherslur sem fram komu í skýrslu
þverpólitískrar húsnæðisnefndar nái
fram að ganga á svæðinu. Lögð verður
áhersla á byggingu lítilla íbúða, þar
sem horft er til fyrstu íbúða kaupenda.
Þá tryggir Kópavogsbær sér kauprétt
að 4,5% húsnæðis í hverfinu til að geta
ráðstafað í tengslum við félagslega
íbúðakerfið.
Í samkomulaginu kemur einnig
fram að reist verður hótel á lóð sem
stendur vestast á svæðinu.

Meðfylgjandi myndir sýna annars vegar yfirlit yfir svæðið séð úr norðri. Hins vegar er horft frá Dalbrekku í átt að Auðbrekku, móts við Hamrabrekku.

Myndir/Ask arkitektar.

„Auðbrekkan er spennandi svæði
og undirbúningur að breytingum á
þessu hverfi hefur gengið hraðar og

betur en ég þorði að vona. Ég er mjög
ánægður með að þverpólitískar tillögur í húsnæðismálum nái strax að

komast í framkvæmd eins og raunin
verður á Auðbrekkusvæðinu, auk þess
sem ég fagna því að hverfið gangi í

endurnýjun lífdaga, íbúum fjölgi og
ásýnd hverfisins verði fallegri,“ segir
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri.

Bóndadagskaka með áletrun
Ástarpungar 2 fyrir 1
Flatbrauð
Súrdeigsbrauð
SÍÐDEGISBAKSTUR
Um kl. 15 alla virka daga tökum við nýbökuð súrdeigsbrauð
úr ofninum, fást einungis í Iðnbúð 2.

Kíkið í heimsókn og komið bóndanum á óvart
S t r i k i n u 3 • I ð n b ú ð 2 • G a r ð a b æ • 5 6 5 8 0 7 0 • o k k a r b a k a r i . i s • f a c e b o o k . c o m /o k k a r b a k a r

VANTAR ÞIG BÍL?
Kynntu þér kosti langtímaleigu AVIS.

Langtímaleiga AVIS er þægilegur,
sveigjanlegur og umfram allt
skynsamlegur kostur þegar kemur
að rekstri bifreiða.
Hagkvæmur kostur og allt innifalið,
s.s. bifreiðagjöld, tryggingar, olíuskipti
og allt hefðbundið viðhald.
Vetrarleiga AVIS er góður kostur fyrir
þá sem eru í / vinna við skóla, vinna við
vetrartengt starf eða vilja einfaldlega
heilsusamlegri lífsstíl á sumrin.
Hafðu samband og kynntu þér málið.

Þjónustuver Avis 591 4000 - avis@avis.is

Bílaleiga
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30 ára afmæli POWERtalkdeildinnar Fífu í Kópavogi
Skemmtilegt og uppbyggilegt félagsstarf fyrir alla

P

OWERtalk-deildin Fífa í Kópavogi hélt upp á 30 ára afmæli sitt
15. janúar síðastliðinn. Mikið
var um dýrðir, enda 30 ára starf merkur
áfangi. Deildinni voru færðar gjafir,
félagar og gestir stigu í pontu og héldu

ræður, trúbadorinn Skúli Þórðarson
frá Ísafirði, kallaður Skúli mennski,
flutti nokkur vel valin lög og fékk viðstadda til að taka undir. Borð svignuðu
undir kræsingum og í lok dagskrár
var stiginn sérlega skemmtilegur dans

undir leiðsögn Ragnheiðar Ástu, félaga
í Fífu.
Sigríður Tómasdóttir, almannatengill, veitti viðtöku fyrir hönd bæjarstjórnar tveimur gjafabréfum frá
Fífu. Tveir starfsmenn á bæjarstjórn-

Dansinn dunar.

GÖNGUTÚR
Á LAUNUM

Borð svignuðu undan kræsingum.

arskrifstofum Kópavogs geta því tekið
þátt í starfi deildarinnar, sem að sögn
meðlima eykur færni í hverskyns tjáningu og er að auki mannbætandi.
Fífa var stofnuð 15. janúar 1986
undir nafninu Málfreyjur, en þá voru
þegar nokkrar deildir starfandi á
landinu.
POWERtalk-samtökin, sem eru
alheimssamtök, urðu til í Bandaríkjunum árið 1938 undir nafninu
International Toastmistresses eða
Málfreyjur. Nú eru samtökin starfandi
víða um heim og eru öllum opin, óháð
aldri eða kyni. Starfsemin snýst um
að fólk öðlist færni við kynningar, efli
leiðtogahæfileika, læri fundarstjórn
og viðburðastjórn. Ávinningurinn er
aukin færni og aukið sjálfstraust þegar
fólk þarf að flytja mál sitt af öryggi,
hvort sem er í ræðu eða riti.

„Og ekki má gleyma að starfið er líka
sérlega skemmtilegt. Hér er ekki boðið
upp á skyndilausnir,“ segir Ólafur
Kristjánsson, einn fárra karlkynsmeðlima Fífu. „Þetta er meira eins og langhlaup og markmiðið að vinna saman að
því að allir komist glaðir í mark,“ segir
hann, og tekur undir orð allra meðlima
í Fífu að félagsskapurinn hafi trúlega
verið eitt best varðveitta leyndarmál í
Kópavogi, falinn fjársjóður.
„Það mun örugglega breytast núna
þegar umfjöllun um deildina er meiri
og við fögnum því að fá fleiri til liðs
við okkur. Eina sem þarf að gera er að
hafa samband og mæta á fund,“ segir
Ólafur.
Fundir Fífu eru 1. og 3. miðvikudag hvers mánaðar í safnaðarheimili
Hjallakirkju, Álfaheiði 17, Kópvogi.
Netfang: fifa@powertalk.is

Skúli mennski sló í gegn á afmælisfundinum.

Ólalfur Kristjánsson.

ERTU MORGUNHRESS DUGNAÐARFORKUR?
Við hjá Póstdreifingu leitum að duglegu og ábyrgu
fólki til að bera út blöð í þínu nágrenni milli klukkan
6 og 7 á morgnana. Dreifing fer fram sex daga
vikunnar, mánudaga til laugardaga.
Ef þetta er eitthvað sem gæti átt við þig hafðu þá
samband í síma 585 8330 eða 585 8300.
Einnig er hægt að finna upplýsingar á
www.postdreifing.is og senda inn starfsumsókn.

postdreifing.is

Við látum það berast
Sigríður Tómasdóttir, almannatengill, tók við gjafabréfum fyrir hönd bæjarstjóra.
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Karlakór Kópavogs í sýningu Borgarleikhússins á Njálu:

Alveg ný upplifun og gríðarlega skemmtileg
K
arlakór Kópavogs fékk í desember síðastliðnum nýtt og
nokkuð óvænt verkefni þegar
leikstjóri Njálu í Borgarleikhúsinu falaðist eftir þeim í sýninguna.
Blaðamaður hitti Jakob Líndal, formann kórsins, og Sigurkarl Magnússon, varafomann, til að fræðast um
þetta.
„Stjórnandinn okkar er Garðar
Cortes, en það var eiginlega Árni
Heiðar Karlsson, stjórnandi Stefnis,
sem spurði hvort við vildum taka þátt.
Garðar mælti eindregið með því og
taldi það gæfuspor fyrir kórinn, svo við
höfðum samband við Árna og slógum
til,“ segir Jakob.
„Við byrjuðum að æfa í byrjun desember, frumsýningin var 30. desember
og jólin auðvitað á milli,“ segir Sigurkarl og báðir viðurkenna að þetta hafi
verið nokkuð bratt.
Tuttugu atriði að
laga eftir generalprufu
„Við vorum með tvenna jólatónleika
með Kristjáni Jóhannssyni og jólatónleika með Óperukórnum, svo það var
nóg að gera í desember,“ segir Jakob.
„Þetta var hinsvegar svo spennandi og
allt öðruvísi en það sem við höfum gert
áður, að það kom aldrei til greina annað
en vera með. Garðar er kröfuharður
kórstjóri og breytir útsetningum og
áferð þar til hann er sáttur. Það var
reyndar þannig í Njálu-sýningunni
líka, okkar hlutur hefur þróast og
breyst heilmikið á tímabilinu,“ segir
Sigurkarl.
„Já,“ heldur Jakob áfram. „Við áttum
til dæmis að syngja eitt Bubbalag, en
vorum rétt byrjaðir á því þegar leik-

stjórinn stoppaði okkur snarlega og
sagði það ekki ganga upp. Leikritið
tók sífelldum breytingum og okkur
skilst að hlutverkaskipan hafi ekki
verið ákveðin fyrr en á miðju æfingatímabilinu.“
Þeir rifja upp generalprufuna og geta
ekki varist brosi.
„Þorleifur leikstjóri kom til okkar eftir
generalprufuna með 20 atriði sem hann
sagði að við yrðum að slípa til. Það var
líka eftir generalprufuna sem leikritið
var stytt um hálftíma. Þetta var allt í
gerjun allan tímann og eiginlega ekki
fyrr en í þriðju sýningu sem okkar
hlutur var kominn á hreint.“

Hlutverk kórsins
mikilvægt
Þeir eru sammála um að verkefnið sé
gríðarlega skemmtilegt, en hvorugur
hefur séð sýninguna frá upphafi til
enda.
„Við komum inn í lokin, erum eiginlega klímax sýningarinnar. Endirinn er
mjög áhrifamikill og kannski er hægt
að segja að við stöndum að einhverju
leyti fyrir guðdóminn,“ segir Jakob og
þeir brosa nokkuð leyndardómsfullir.
Jakob og Sigurkarl eru sammála um
að það sem þeir hafa séð af sýningunni
sé mjög skemmtilegt og aftaka með
öllu að Njála sé afbökuð með farsakenndum hætti.
„Það er aldrei vikið frá sögunni.
Þarna er sögumaður sem segir söguna
og stundum blandar hann sér í sýninguna og skammar leikarana. Þá
er sumt fært til nútímans, en það er
mjög vel gert og bitnar ekki á þessari
uppáhaldssögu þjóðarinnar sem allir
þekkja.“

Karlakór Kópavogs mætir í Borgarleikhúsið þrjú kvöld í viku og að auki
er kóræfing einu sinni í viku.
„Við erum farnir að æfa fyrir vortónleika, trúlega verða æfingabúðir og
aukaæfingar svo það er nóg að gera.“
Formaðurinn tekur fram atburðaskrá og greinilegt að nánast hver dagur
er nýttur. Þar að auki segir hann skrána
ekki 100% marktæka þar sem alltaf sé
eitthvað í endurskoðun.
- Þið hljótið að vera mikið að heiman.
Hvað með eiginkonur og kærustur,
taka þær þátt í kórstarfinu?
„Nei, það er liðin tíð. Áður stofnuðu
eiginkonur kvenfélög, en hjá okkur er
ekkert slíkt. Þetta breytist eins og annað
og konurnar lifa ekki í gegnum okkur
heldur sinna sínum áhugamálum.“

Dúndur kór en hægt að
bæta við söngmönnum
Jakob og Sigurkarl hafa verið viðloðandi kórstarf í 30 ár og segja það alltaf
jafn gefandi. Nú eru skráðir tæplega
sextíu manns í kórinn, en þegar Garðar
tók við voru ekki nema 20.
„Garðar tók við okkur árið 2011,
þegar fyrri stjórnandi þurfti að fara
í frí. Við ætluðum eiginlega bara að
fá Garðar til að hjálpa okkur að finna
stjórnanda. Hann sagðist hinsvegar
tilbúinn að taka við kórnum með því
skilyrði að okkur fjölgaði um helming
að minnsta kosti. Við brugðumst fljótt
við og sendum nánast út kvaðningu
á alla söngbæra menn í Kópavogi að
mæta. Það skilaði okkur 20 manns, nóg
til að kórinn var orðinn nógu stór til að
takast á við hlutina af alvöru. Það er út
í hött að Kópavogur státi ekki af alvöru
karlakór, þriðji stærsti bær landsins.“

Jakob Líndal, formaður karlakórs Kópavogs, og Sigurkarl Magnússon, varaformaður.

Þeir geta ekki nógsamlega ítrekað
hversu heppnir þeir voru að fá Garðar
sem stjórnanda.
„Garðar er með Söngskólann í Reykjavík og þegar hann tók við vorum við allir
sendir þangað í söngtíma. Við vorum
skrúfaðir í sundur, hreinsaðir og settir
saman aftur,“ segja þeir hlæjandi.
„Þetta hafði mikið að segja upp á
hinn hreina, tæra tón. Við höfðum
fína kennara og á hverju hausti býðst
meðlimum kórsins að fara í söngtíma.
Viðar Gunnarsson var með okkur heilan
vetur, Ólöf Kolbrún og Bergþór Pálsson
hafa komið að þessu líka. Það lýsa því
enginn orð hversu miklu skiptir að fá
svona kennslu. Hún gerir að verkum
að við höfum náð að slípa stóran hóp
saman á tiltölulega stuttum tíma.“

Jakob og Sigurkarl eru afar ánægðir
með fjölgunina í kórnum. segja kórstarf einstaklega gefandi og söngur sé
sannarlega göfgandi.
„Þetta er alveg frábært. Og nú þegar
við erum þetta margir tekst fyrr að
ná tóninum. Hinsvegar er tónleikadagskráin í vor þess eðlis að okkur
vantar ennþá fleiri meðlimi. Það er
ekki algengt að kórar bæti við fólki
um áramót, en Karlakór Kópavogs
gerir það núna og vill gjarna fá fleiri
í hópinn. Þú kannski kemur því til
skila fyrir okkur.“
Þó það nú væri. Þetta er sem sagt
útkall: Karlmenn í Kópavogi! Karlakórinn vantar fleiri söngmenn, svo
endilega sláið til og hafið samband.

Nú tryggir áskrift að DV þér 2 miða
á Bieber, Apple TV eða fartölvu
Miðar á Bieber

1

Fáðu áskrift að DV
og 2 miða á
Justin Bieber
9.9. 2016

Asus fartölva

Fáðu áskrift að DV
og Asus-fartölvu

veldu
t
þína áskrif
núna!

3
Apple TV Fáðu

áskrift að DV og Apple TV

Kláraðu dæmið á tilbod.dv.is

Karlakór Kópavogs í sýningu Borgarleikhússins á Njálu.

Íslensk
hönnun

Allt fyrir svefnherbergið

RÚM

Rúm | Sængurver | Springdýnur | Púðar og rúmteppi | Kistur og náttborð
Gaﬂar | Heilsukoddar | Dýnuhlífar og lök | Fylgihlutir Dalshrauni 8 - Hafnarﬁrði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is
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Gamli GluGGinn úr

Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar:

nýi GluGGinn í

svo einfalt
er það!

súðarvoGur 3-5, reykjavík
GluGGaGerdin@GluGGaGerdin.is
s: 5666630 / GluGGaGerdin.is

Meðlimir í heilsársklúbbi njóta margskonar
skemmtunar og fríðinda
A
lltaf er mikið um að vera hjá
golfáhugamönnum og Birgir
Leifur Hafþórsson, markaðsog viðburðastjóri Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar, segir klúbbinn
á leið inn í enn eitt skemmtilega
tímabilið.
„Við hjá GKG erum að fara inn í
mjög svo spennandi tíma með. Við
opnum nýja Íþróttamiðstöð núna í
vor og viljum þess vegna bjóða nýja
félaga velkomna í klúbbinn. Þeir sem
gerast meðlimir fyrir 1. apríl þurfa ekki
að borga inntökugjald í klúbbinn. Þar
fyrir utan fylgja ýmis fríðindi, eins og
ótakmarkað spil á Leirdalsvelli (18 holu
keppnisvöllur), ótakmarkað spil á Mýr-

inni, 9 holur sem hentar öllum, frír
aðgangur að pitch-velli, púttflötum og
æfingavelli með eigin bolta, aðgangur
að sláttusvæði og 25% afsláttur af
boltakortum, ókeypis aðgangur að
Íþróttamiðstöð GKG, inniaðstaða, pútt,
vipp og slá í net, sem kostar 1.400 kr.
fyrir félagsmenn utan GKG, aðgangur
að Kórnum, inniaðstaða, pútt, vipp
og slá í net, eingöngu fyrir meðlimi
GKG, 25% afsláttur af golfhermum,
15-30% afsláttur af vörum í verslun
GKG, 10% afsláttur af kylfugreiningu,
10% afsláttur af einkakennslu hjá golfkennurum GKG, fullt af skemmtilegum
golfnámskeiðum á sanngjörnu verði og
aðgangur að níu vinavöllum GKG.“

Birgir Leifur segir mikla grósku í
starfinu og golfáhuginn sé alltat að
aukast. Níu vinavellir GKG eru eftirfarandi: Golfklúbburinn Leynir, Akranesi,
Golfklúbbur Borgarness, Golfklúbbur
Hellu, Golfklúbbur Suðurnesja, Golfklúbbur Grindavíkur, Golfklúbbur
Sandgerðis, Golfklúbbur Selfoss,
Golfklúbburinn Geysir og Golfkúbbur
Norðfjarðar.
Skráning í GKG fer fram með því að
fara á eftirfarandi slóð: http: //gkg.is/
nylidar/skraning-i-gkg/
„Síðast en ekki síst hefur fólk aðgang
að öllu því skemmtilega félags- og viðburðarstarfi sem við bjóðum upp á í
GKG, “ segir Birgir Leifur.

Íþróttafólk Kópavogs valið og verðlaunað

F

anndís
Fr iðr iks dóttir,
knattspyrnukona úr Breiðabliki, og Jón Margeir Sverrisson,
sundmaður úr Ösp/Fjölni, voru kjörin
íþróttakona og íþróttakarl Kópavogs
árið 2015. Kjörinu var lýst á íþróttahátíð Kópavogs í Íþróttahúsi Smárans
11. janúar síðastliðinn.
Þau fengu að launum farandbikar
og eignarbikar auk 150 þúsund króna
ávísun í viðurkenningarskyni frá
Kópavogsbæ. Flokkur ársins 2015
var meistaraflokkur Breiðabliks í
knattspyrnu kvenna sem fékk viðurkenningu á hátíðinni auk íþróttafólks
13 ára og eldra sem skaraði framúr
árið 2015.
Jón Margeir og Fanndís voru valin úr
hópi 41 íþróttamanns sem fengu viðurkenningu íþróttaráðs eftir tilnefningar
frá íþróttafélögunum í bænum.
Fanndís Friðriksdóttir
Fanndís átti einstaklega góðu gengi
að fagna á liðnu tímabili ásamt liðsfélögum sínum í kvennaliði Breiðabliks
í knattspyrnu. Liðið varð Íslandsmeistari í knattspyrnu, fór taplaust í
gegnum mótið og sigraði í sextán af
átján leikjum sínum. Óhætt er að segja
að Fanndís hafi spilað lykilhlutverk í
árangri liðsins, enda var hún valin
besti leikmaður Íslandsmótsins í lok
tímabils. Þar fyrir utan varð hún einnig
markahæsti leikmaður mótsins, skoraði 19 mörk í 18 leikjum. Fanndís var
einnig fastamaður í kvennalandsliðinu

Íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs árið 2015 á íþróttahátíð Kópavogs, frá
vinstri: Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, Jón Margeir Sverrisson,
íþróttakarl Kópavogs, Borghildur Sigurðardóttir, formaður knattspyrnudeildar
Breiðabliks, sem tók við viðurkenningunni fyrir hönd Fanndísar Friðriksdóttur,
íþróttakonu Kópavogs 2015, og Jón Finnbogason, formaður íþróttaráðs
Kópavogsbæjar.

í knattspyrnu sem spilaði vel á árinu og
hefur sigrað í fyrstu þremur leikjum
sínum í undankeppni EM 2017.
Jón Margeir Sverrisson
Jón Margeir náði frábærum árangri á
liðnu ári. Hann varð Íslands- og bikarmeistari í fjölda greina auk þess að
setja sjö ný Íslandsmet. Jón var í hörkuformi á opna þýska meistaramótinu um
miðjan apríl, þar sem hann vann til
gullverðlauna í 200 og 400 metra skriðsundi og setti um leið tvö ný heimsmet.
Á Heimsmeistaramótinu í Glasgow
vann Jón Margeir til silfurverðlauna
í 200 metra skriðsundi. Í lok ársins
keppti hann á sterku móti í Sao Palo í

Brasilíu þar sem hann vann til þriggja
gullverðlauna. Jón Margeir hefur tryggt
sér þátttöku á Ólympíuleikum fatlaðra
í Brasilíu 2016 og undirbýr sig nú af
kappi fyrir þá keppni.
Fleiri viðurkenningar
veittar
Einnig voru viðurkenningar veittar
í flokki 17 ára og eldri og í flokki
13-16 ára. Flokkur ársins 2015 var
kjörinn meistaraflokkur Breiðabliks
í knattspyrnu kvenna, en liðið varð
Íslandsmeistari í knattspyrnu á árinu. Einnig voru afhentar fyrir hönd
íþróttaráðs Kópavogs viðurkenningar
fyrir árangur á alþjóðlegum vettvangi.

ÞÚ SÆKIR PIZZU OG STÓRAN SKAMMT AF BRAUÐSTÖNGUM,
OSTAGOTT EÐA KANILGOTT OG FÆRÐ AÐRA PIZZU
SÖMU STÆRÐAR AÐ AUKI.
VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!

SÍMI 58 12345
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FÓLKIÐ Á GÖTUNNI

Hákon Sigurbergsson,
eigandi Álfsins
í Kópavogi.
Borðar þú þorramat?
Já, mér finnst hann mjög góður.
Hvað finnst þér best?
Mér finnst þetta allt jafn gott. Nema hvalrengið.
Færðu blóm eða gjöf frá eiginkonunni á bóndadaginn?
Já, alveg örugglega. Hún hefur alltaf gefið mér
blóm.
Ferðu á þorrablót?
Ekki núorðið. Ekki síðustu þrjú ár, en við kaupum
þorramat og njótum hans heima.

Hannes Finnbogason,
meðeigandi að Fiskbúðinni,
Hofgerði.
Borðar þú þorramat?
Já, ég borða allan þorramat.
Hvað finnst þér best?
Mér finnst hreinlega allur þorramatur lostæti.
Færðu blóm eða gjöf frá eiginkonunni á bóndadaginn?
Nei, ekki blóm. En þegar ég kem heim bíður
þorramatur. Þá er veisla. Við elskum þetta öll,
konan mín og börnin, sem eru sjö og tólf ára.
Ferðu á þorrablót?
Nei, en ég gerði það í gamla daga og þá út á
land. Svo var bara of erfitt að koma sér heim á
sunnudeginum.

Þórunn Elva Halldórsdóttir,
fjármálastjóri,
Borgargörðum.
Borðar þú þorramat?
Já, að hluta. Borða ekki súrmatinn.
Hvað finnst þér best?
Sviðasultan.
Færirðu eiginmanninum blóm á bóndadaginn?
Já, stundum blóm, stundum eitthvað annað.
Ferðu á þorrablót?
Nei, ekki lengur. Við fórum þegar við vorum
að vinna hjá öðrum, en erum ekki það æst í
þorramatinn að við leitum uppi blótin.

Sigurlaug Guðrún Gunnarsdóttir,
eigandi Antikbúðarinnar,
Hamraborg 5.
Borðar þú þorramat?
Já, ég borða þorramat, en kannski ekki alveg allt.
Hvað finnst þér best?
Mér finnst þetta flest allt gott og er alin upp við
súrmat. Ég fer samt ekkert æst út í búð til að kaupa
þorramat. Maðurinn minn borðar hann ekki.
Færirðu eiginmanninum blóm á bóndadaginn?
Ekki endilega á sjálfan bóndadaginn. Vil helst ekki
láta segja mér hvenær á að kaupa blóm. En geri
það hugsanlega á laugardeginum, eða eitthvað
annað. Kaupi kannski miða í leikhús. Og ég færi
honum alltaf morgunmat í rúmið á bóndadaginn.
Ferðu á þorrablót?
Nei, ekki núorðið.

Eísabet Einarsdóttir kona ársins í blaki Hef brageyra og þekki

B

laksamband Íslands tilkynnti
22.desember sl. um val á blakmanni og -konu ársins 2015. Elísabet
Einarsdóttir úr HK var útnefnd
blakkona ársins og Hafsteinn Valdimarsson úr Marienlyst í Danmörku
blakmaður ársins.
Elísabet Einarsdóttir varð Íslandsmeistari með HK síðastliðið vor ásamt
því að vinna til gullverðlauna á Smáþjóðaleikunum í sumar með Berglindi Gígju Jónsdóttur, en þær skipuðu
landslið Íslands í strandblaki.

nokkra bragarhætti

Elísabet tók einnig þátt með U19
ára landsliðinu í blaki og vann til
silfurverðlauna í U17 ára landsliðinu
í Kettering, þar sem hún var fyrirliði
liðsins. Auk þess var Elísabet valin í
draumalið mótsins og fékk verðlaunin
„verðmætasti leikmaður mótsins”
(MVP).
Enn ein rósin í hnappagatið kom
þegar Elísabet var tilnefnd sem ein
af fjórum bestu leikmönnum úrvalsdeildar Danmerkur í strandblaki
sumarið 2015.

S

Góð þjónusta

yfir 90 ár

TAXI

56 10 000
BSR

igurbjörg Björgvinsdóttir fæddist í
Fljótum í Skagafirði, elst níu systkina. Sigurbjörg er mjög ljóðelsk og
þó hún hafi ekki tekið þátt í Ljóðahátíð
Kópavogs sem nú stendur yfir er við
hæfi að segja frá ljóðabókinni Hnappagatarósir, sem hún gaf sjálf út á síðasta
ári.
„Ég er alin upp á mjög ljóðelsku
heimili,“ segir Sigurbjörg. „Faðir
minn, Björgvin Márusson, kenndi mér
Gunnarshólma og móðir mín, Sigurlína
Jónsdóttir, kenndi mér Helgu Jarlsdóttur.
Sjálf hef ég tileinkað mér ljóðagerð nær
alla mína ævi - hef brageyra og þekki
nokkra bragarhætti. Ég fór þó fyrst að
semja markvisst þegar ég byrjaði fyrir
sextán árum í Ljóðahópi Gjábakka undir
leiðsögn Þórðar Helgasonar, dósents við
Menntavísindasvið HÍ.“
Ljóðahópur Gjábakka hittist einu
sinni í viku yfir vetrartímann.
„Við eru 12 núna, og höfum öll gefið
út ljóðabækur. Við höfum líka farið með
ljóðadagskrár um landið og einnig til
Færeyja.“
- Áttu þér uppáhaldsskáld?
„Ég held að mín uppáhaldsljóðskáld
séu Davíð Stefánsson og Jónas Hallgrímsson. Kannski er það vegna þess
að ég þekki sögu þeirra best.“
Hnappagatarósir er fyrsta ljóðabók
Sigurbjargar og eitt barnabarna hennar,
Hanna Steina, gerði myndskreytingar
í bókinni. Eiginmaður Sigurbjargar til
fimmtíu ára er Haukur Hannibalsson.
„Ljóðið Ömmustelpa er tileinkað
Hönnu Steinu. Hún er mjög drátthög og vinnur allt af færni og öryggi.
Hún er líka elsta barnabarnið okkar,
en við eigum tólf barnabörn og þrjú
langömmu- og afabörn.
- Er ný ljóðabók í smíðum?
„Það er aldrei að vita hvað verður.
Þetta er töluverð vinna að láta ljóðabók
verða að veruleika.“
Í bókinni Hnappagatarósir er meðal
annars að finna eftirfarandi ljóð:

Álfhólsvegur 32
Stóra húsið
þar sem vagga Féló stóð
og Kaupfélag Kópavogs
fæddist og dó
og líka Kron á Álfhólsvegi
og líka gamla mjólkurbúðin
með gömlu mjólkurflöskunum
og mjólkurhyrnunum
og líka Fiskbúðin hans Valda
þar sem umbúðirnar
um þverskornu ýsuna
voru Tíminn og Þjóðviljinn.
Nú er saga Stóra hússins
á enda
og lóðin er tilbúin
til nýrra nota

GCM 8 SJL, 1600W
Blaðstærð 216 mm.
Hraði 5500 sn/mín.

BOSCH
Rafhlöðuborvél
GSR 18-2 LI
2x1,5 Ah Lithium
rafhlöður.
13 mm patróna.
Hersla 38 Nm.
Þyngd 1,3 kg.

71.195

kr.

74872507
Verð almennt: 88.995 kr.

BOSCH
Rafhlöðuborvél
GSR 14,4, 2x1,5
Ah Lithium rafhlöður.
Hersla 34 Nm.
1,2 kg. 2 gírar
(0-1,300 sn/mín).

31.995

BOSCH
Rafhlöðuborvél
GSR10, 8V, 2x2,0 Ah
Lithium rafhlöður.
Hersla 30 Nm.
0,95 kg. L-Boxx.

26.395

kr.

74874070
Verð almennt: 32.995 kr.

14.635

74874094
Verð almennt: 34.995 kr.

BOSCH
Höggborvél
GSB 13 RE
600W
Þyngd 1,8 kg.

18.235

kr.

74870600
Verð almennt: 22.795 kr.

BOSCH
Slípirokkur

GWS 15-125 CI, 1.500W, skífur
125 mm. Snúningshraði 11.500
sn/mín. 2,4 kg.

BOSCH
Skrúfvél MAXI
2x3,6 Ah Lithium
rafhlöður.

L-BOXX eru töskukerfi fyrir bláu Bosch rafhlöðuvélarnar.
Kerfið virkar þannig að allar L-BOXX töskurnar smella
saman og því er mjög þægilegt og öruggt að ferðast
með verkfærin á milli staða.

27.995

kr.

kr.

74874099
Verð almennt: 39.995 kr.

31.675

kr.

kr.

74871625
Verð almennt: 39.595 kr.

74874005
Verð almennt: 18.295 kr.

VANTAR gJÖF FYRIR BÓNDANN?
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BOSCH RAFMAgNSVERKFÆRUM HELGINA 22.-24. JANÚAR

BOSCH
Juðari
PSS 200 A, 200 W.
24.000 tif á mín.
Flötur: 92 mm x 182 mm
Þyngd 1,6 kg.
Micro-filter box,
1 stk sandpappír
og taska fylgir.

BOSCH
Höggborvél
500-RE, 500 W,
13 mm sjálfherðandi
patróna.

7.595

74860500
Verð almennt: 9.895 kr.

kr.

7.915

BOSCH
Multisög
PMF 190 E.
Aukahlutir fylgja með.

13.435
74862195
Verð almennt: 16.795 kr.

kr.

74861024
Verð almennt: 9.495 kr.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda frá 22.-24. jánúar eða meðan birgðir endast.

erfi

BOSCH
Geirungssög

BOSCH
Skrúfvél
IXO IV Basic 3,6V,
3,3 Ah. Hleðslutæki og
skrúfbitar fylgja.

BOSCH
Hjólsög
PKS 55, 1050W,
blaðstærð 160 mm.

15.035

kr.

74862054
Verð almennt: 18.795 kr.

5.995

kr.

74864005
Verð almennt: 7.495 kr.

BOSCH
Stingsög
PST 650-TS.
500W, SDS kerfi.

BOSCH
Rafhlöðuborvél
PSR 14, 4V,
2x1,5 Ah Lithium
rafhlöður.

9.595

19.835

kr.

74862660
Verð almennt: 11.995 kr.

kr.

74864114
Verð almennt: 24.795 kr.

byko.is

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

kr.

TÖFRAÐU FRAM
…gómsætan kvöldverð með l júffenga
lambahryggnum og meðlætinu úr Iceland.

1799

kr. kg.

LAMBAHRYGGUR
FRÁ GOÐA, FROSINN

... OG FULLKOMNAÐU KVÖLDIÐ SVO MEÐ BEN & JERRY´S

799

kr.

Ben & Jerry´s Cookie Dough
500 ml

799

kr.

Ben & Jerry´s Caramel Chew
500 ml

799

799

kr.

Ben & Jerry´s Chocolate Fudge Brown
500 ml

kr.

Ben & Jerry´s Caramel Sutra
500 ml

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

799

kr.

Ben & Jerry´s Minter Wonderland
500 ml

799

Ben & Jerry´s Half Baked
500 ml

