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Dagur leikskólans er í dag

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

CMT sagarblöð og
fræsitennur

Við óskum leikskólabörnum
og starfsfólki leikskóla til
hamingju með daginn
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Ragnheiður Gröndal verður með
tónleika í Sundlaug Kópavogs.

Stuð í Aqua Zumba.

Spennandi
sundlauganótt Með sól í hjarta
Dagur leikskólans:

Á

rleg Vetrarhátíð á höfuðborgarsvæðinu hófst síðastliðinn fimmtudag og stendur
fram á sunnudag.
Í fyrra var í fyrsta skipti haldin
sundlauganótt í Kópavogi og þá
einungis í Sundlaug Kópavogs. Nú
verður hátíðarstemmning í báðum
sundlaugum Kópavogs.
Í Salalaug hefst dagskráin klukkan
18.00 í útilauginni með kertaljósum
og kósýheitum sem standa til miðnættis. Að sjálfsögðu verður spiluð
rómantísk tónlist til að undirstrika
huggulegheitin. Í innilauginni klukkan

20.30 verður samflot undir seyðandi
tónum gongsins, flotbúnaður fyrir
gesti endurgjaldslaust, en fyrstir koma,
fyrstir fá, því takmarkað er til af flotbúnaði.
Í Sundlaug Kópavogs hefst dagskráin klukkan 20.00 með Aqua
Zumba undir leiðsögn Tanyu, en
klukkan 21.00 hefjast tónleikar með
Ragnheiði Gröndal.
Frítt er í laugarnar frá klukkan 16.00.
Vetrarhátíðinni lýkur á sunnudag
með fjölskyldudegi í Bláfjöllum og
verður þá frítt í fjöllin fyrir börn yngri
en 15 ára.

Í

ár verður dagur leikskólans haldinn
hátíðlegur í leikskólum landsins í
níunda skipti. Dagur leikskólans er
í dag, 6. febrúar, en þann dag árið 1950
stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara
sín fyrstu samtök.
Markmið dagsins er að beina sjónum

að leikskólanum og því kraftmikla starfi
sem þar fer fram á degi hverjum. Mjög
misjafnt er hvernig leikskólar halda
uppá daginn.
Í Efstahjalla var leikskólinn lýstur
upp innan frá þann 5. febrúar, þar sem
daginn ber uppá laugardag.

Börn og starfsmenn voru með sól í
hjarta og börnin bjuggu til sól í mismunandi útgáfum og höfðu hana um
hálsinn þennan dag.
Elstu börnin gerðu tvær sólir hvert
og gáfu hverju barni á yngstu deildinni
eina sól sem eflir vináttu milli barnanna.
Allir sungu svo lagið Með sól í hjarta
og fleiri vinalög.

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

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

www.hafkalk.is

Vatnsdeigsbollur mun
vinsælli en gerbollur
- og nýjungar í fyllingum freista

Á

bolludaginn er nánast
skylda að hesthúsa að
minnsta kosti einni rjómabollu, hvort sem fólk er í aðhaldi eða
ekki.
Rögnvaldur Halldórsson, einn
bakaranna í Fjarðarbakaríi á Borgarholtsbraut, segir undirbúning hefjast tveimur vikum fyrir bolludaginn,
enda þurfi að sækja hráefni og dusta
rykið af uppskriftum sem hafa ekki
verið notaðar í ár.
„Svo þarf að bæta við nýjum
tegundum, fjölbreytnin í bollunum
eykst ár frá ári.“
- Hvenær hefst bollusalan?
„Við byrjum að selja í tveggja
vikna ferlinu. Prófum okkur áfram,
hvað er vinsælt og hvað ekki. Það
dettur yfirleitt ein tegund út fyrir
eina nýja á hverju ári. Vatnsdeigsbollurnar eru mun vinsælli en gerbollur. Fyrirtæki panta yfirleitt 70%
vatnsdeigsbollur með jarðarberjum

Freisting mánudagsins: Bollur og meiri bollur.

og rjóma og súkkulaði eða flórsykur
á lokinu. 30% eru svo gerbollur og
jafnvel einhverjar nýjungar.“
- Hvaða nýjungar eru í gangi?
Fyrir utan klassísku bollurnar með
sultu og rjóma, og súkkulaði eða flórsykri á lokinu, erum við með mikið
úrval, bjóðum upp á fyllingar eins
og jarðarber, ávexti, Nóakropp, ýmiskonar frómas, til dæmis karamellu-

krókantfrómas, ganache, marsípan
og búðing. Stundum er einhverju af
þessu blandað saman við rjómann,
en við erum líka með karamellu í
botninum og á lokinu og alls konar
útfærslur. Þetta er mikið stuð.“
- Þurfið þið að fjölga starfsmönnum?
„Nei, en starfsmenn þurfa að leggja
mikið á sig og standa sig með stakri
prýði,“ segir Rögnvaldur brosandi.

Verð

11.990
Hraðslípari
Nettur hraðslípari frá Ingersoll Rand sem skilar
28.000 RPM. Tekur tennur með kollettustærð
6mm og 1/4".
IR 48488316

Gúmmíkapall Iðnaðar 3G 2,5
Vandaður gúmmíkappall sem hentar vel Verð
á vinnusvæðið. Er sveigjanlegur í
14.990
-35°C. Lengd 25m og leiðir 2,5q.
BR 1161650

Verð

22.990

Herslulykill 2130XP
Nettur og léttur herslulykill
frá Ingersoll Rand, losun 816Nm,
hersla 25-350Nm.
IR 80136112

Rafmagnskefli Iðnaðar 3G 2,5
Verð
Sterkt rafmagnskefli frá Brennensthul.
Gúmmíkapall 25m að lengd og
17.490
leiðir 2,5q.
BR 1208440

Vinnuljós IP54
Nettur kastari frá Brennenstuhl
Verð
með öflugri 30W LED flögu sem
skilar 2.200 lm.
21.990
BR 1171330302
BR 1171330303 Vinnuljós 50W Kr. 29.990.-

Verð

6.990

12.900

Verð

1.990
Vinnuljós X7 LED
Flott vinnuljós sem inniheldur 6 + 1 LED
perur. Birta 300/80 Lux.
Með fylgja 3x AAA rafhlöður.
AN 1600-0063

36.990

Keðjutalía
Nett keðjutalía frá Ingersoll
Rand, ber 250kg.
Fást einnig 500kg og 750kg.
IR 48485536

Verð

Kapaltromla 25m
Lengd 25m, leiðir 3G1,5 H05VV-F.
Framleitt í Þýskalandi.
BR 1099150027

Verð

Trilla 250kg
Sterk sekkjatrilla sem ber
250kg.
BR 1161650

Verð

94.900
Verkfæraskápur 188 verkfæri.
Sterkur 7 skúffu verkfæraskápur fullur af
verkfærum.
Þolir að bera skrúfstykki.

Verð

14.900
Hjólbörur iðnaðar.
Sterkar hjólbörur á heilli grind
með styrkingu. Bera 250kg,100 lítra.
CR 52801802

Verð

119.900
Verkfæraskápur 172 verkfæri.
Sterkur 7 skúffu verkfæraskápur fullur af
verkfærum, bakkar úr foam.
Þolir að bera skrúfstykki.
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Fjölskyldustund í menningarhúsunum:

LEIÐARI

Fíllinn í stofunni

É

g velti stundum fyrir mér hvort hægt sé að verða samdauna spillingu
og óréttlæti. Nú eru átta ár liðin frá hruni og þjóðinni hefur verið
boðið upp á að minnsta kosti eitt hneyksli á dag sérhvern dag síðan.
Það verður allt vitlaust á samfélagsmiðlum vegna ósómans sem ber hæst í
dag, á morgun er hann gleymdur og nýr ósómi kemur blóðþrýstingnum í
áður óþekktar hæðir. Ég fer ekki ofan af því, og tala hér persónulega fyrir
mig, að venjulegu fólki á Íslandi – og í hinum vestræna heimi – hefur verið
gróflega misboðið undanfarin ár. Trúlega tekur maður mest inn á sig það
sem gerist í túnfætinum heima, en er langt í frá ósnortinn vegna hörmunga
annarstaðar. Husanlega er hægt að leiða sumt hjá sér, en það kraumar eitthvað
undir niðri. Nú er svo komið að ég skauta framhjá hneykslisfréttunum. Hef
bara ekki orku í að deila fleiri póstum á feisbók eða taka þátt í umræðu sem
einhvernveginn skilar engu. Ég er greinilega ekki ein um þetta, því vinir mínir
sem voru hvað reiðastir og sárastir hafa sig æ minna í frammi. Kannski er
fólk ekki samdauna, heldur frekar langþreytt og finnst nánast vonlaust að
berjast fyrir betri heimi. Kannski tekur fíllinn í stofunni minna pláss núna,
en það verður að koma honum út.
Svo ekki verði algjört ójafnvægi á jing-inu og jang-inu í þessum pistli, verð
ég að minna mig á að lífið er ferlega skemmtilegt á stundum og eiginlega bara
fullt sem er gott og fagurt. Vona að heilbrigð réttlætiskennd gefi okkur kraft
til að standa alltaf með þeim sem minna mega sín og að við missum aldrei
sjónar á því sem gerir samfélagið manneskjulegt og betra.
Og Kópavogur er náttlega bara frábær. Minni svo ennfremur á að liggi
einhverjum eitthvað á hjarta tökum við ábendingum og aðsendum greinum
fagnandi. Þangað til næst; góðar stundir.
Edda Jóhannsdóttir.

Efling menningarfræðslu
fyrir börn og ungmenni
M
enningarhúsin í Kópavogi
hafa tekið upp þá nýbreytni að bjóða fjölbreytta
menningartengda viðburði, svo sem
listsmiðjur, upplestur, tónleika og fleira
fyrir börn og unglinga alla laugardaga
frá kl. 13 í vetur og fram til loka maí
undir heitinu Fjölskyldustund í menningarhúsum Kópavogs. Viðburðir
verða ýmist í Gerðarsafni, Bókasafni
Kópavogs, Náttúrufræðistofu Kópavogs eða í Salnum. Þátttaka er ókeypis.
Fyrsta námskeiðið hefst í Gerðarsafni
nú um helgina undir leiðsögn Linn
Björklund myndlistarmanns. Þar verða
klippimyndir Gerðar Helgadóttur
skoðaðar og tilraunir gerðar til að búa
til stórt veggverk í hennar anda. Námskeiðið er sniðið að börnum á aldrinum
7 til 10 ára, en fullbókað er á laugardeginum. Námskeiðið verður endurtekið
í opinni smiðju í Gerðarsafni sunnudaginn 7. febrúar frá kl. 13 til 16 og eru
öll börn og fjölskyldur þeirra velkomin.
Tilgangur fjölskyldustundar menn-

ingarhúsa bæjarins er að efla enn frekar
menningarfræðslu fyrir börn og ungmenni og gefa þeim tækifæri til að upplifa, læra og skilja menningu, vísindi
og listir og að tjá sig í gegnum listir
og skapandi greinar. Um leið er verið
að kynna þá fjölbreyttu starfsemi sem
fram fer í menningarhúsum Kópavogsbæjar allan ársins hring. Milli þeirra er

verið að þróa skemmtilegt útivistarsvæði og skammt frá er svo Sundlaug
Kópavogs.
Dagskrá fjölskyldustundar í menningarhúsum í vetur verður auglýst
nánar innan skamms og meðal annars
kynnt á vef Kópavogsbæjar.
Börn á öllum aldri skemmta sér konunglega í menningarhúsum Kópavogs.

Salurinn:

Fernir hádegistónleikar um ást

F

jórða árið í röð býður Salurinn upp á hálftíma langa hádegistónleika sex sinnum yfir
veturinn. Guðrún Birgisdóttir leiðir
þessa fjölbreyttu og vönduðu dagskrá.
Í febrúar verða rómantískir tónar ríkjandi á hádegistónleikunum. Þá munu
Þóra Einarsdóttir, Björn Jónsson og
Aladár Rácz bjóða tónleikagestum upp
á kærleiksríka efnisskrá.
Öldum saman hefur dagur heilags
Valentínusar um miðjan febrúar verið
haldinn hátíðlegur í kristinni menn-

ingu, þó hann sé almennt ekki fyrirferðarmikill í íslensku menningarlífi. Til að heiðra Valentínus verða í
Salnum sönghjónin einstöku, þau Þóra
Einarsdóttir og Björn Jónsson, ásamt
Aladár Rácz píanóleikara. Þau ætla að
minna með tónum á mátt kærleika
og hlýju.
Tónleikarnir hefjast klukkan 12.15
og verð á hverja tónleika er 1.500
krónur. Einnig er hægt að kaupa ferna
tónleika í áskrift sem kostar 4.000
krónur.

Salurinn í Kópavogi.

MATARHORN ÆGIS
Öskudagur í Álfhólsskóla:

Dansað, sungið og
köttur sleginn úr tunnu

K

rakkar um allt land eru farnir
að hlakka til öskudagsins, en
uppákomur geta verið misjafnar eftir
landshlutum, kaupstöðum og jafnvel
skólum. Í Álfhólsskóla í Kópavogi
mæta allir á yngsta stigi í búningum
og það er mikið fjör.
„Hver árgangur kemur á sal og þar
er marserað, dansað og allir skemmta
sér konunglega við að slá köttinn úr
tunnunni,“ segir Ingibjörg Jóhannesdóttir, deildarstjóri yngsta stigs
Álfhólsskóla.

Gulrótarsúpa krydduð með
kardimommum og kúmeni ásamt
gulum baunum, rifnu saltkjöti og rófum
Fyrir fjóra

Innihald:

„Við veljum tunnukóng og tunnudrottningu og dagurinn endar á að
foreldrafélagið færir okkur nammipoka áður en allir fara sáttir og glaðir
heim. “
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500 g ferskt eða saltað lambakjöt
2 dl gular hálfbaunir
8 dl vatn
1 bútur kombu
(sjávarþang, en má einnig notast við söl)
800 g gulrætur
(skrældar og skornan í bita)
1 stk. laukur
(skrældur og gróft skorinn)
1 grein rósmarin
2 stk. græn kardemomma
3 msk. súpujurtir
1 stk. rófa
1 msk. kúmen
4 msk. ólífuolía
1 tsk. eplaedik eða annað gott ediki
4 msk. ferskt dill saxað

Aðferð:
1. Lambakjötið er sett í pott og fyllt
upp með köldu vatni og soðið upp,
á meðan suðan kemur upp þarf að

fleyta af froðunni og grugginu
sem flýtur upp á yfirborðið. Bætið
súpujurtunum saman við og látið
kjötið malla við vægan hita þar til
það verður hæfilega meyrt.
2. Gulrætur og laukur sett í ofnskúffu
og velt uppúr olíu og rósmarin og
bakað í ofni við 180°C þar til fer að
brúnast létt og gulræturnar orðnar
meyrar (ca. 30–40 mín.) og settar
til hliðar.
3. Baunirnar settar í pott ásamt vatninu og þaranum eða söli og soðið

upp, látið malla í u.þ.b. 30 mín.
við vægan hita. (Baunir sem eiga
að verða mjúkar skal aldrei sjóða
í söltu vatni og þarinn minnkar
loftframleiðsluna.)
4. 1 l soð af lambakjötinu er hellt í pott
með bökuðu gulrótunum og kardemommum og soðið saman í 10
mín. Því næst er blandan maukuð
og soðnum baununum bætt útí og
soðið eða vatni bætt í eftir smekk
og þörfum. Kryddað til með salti
og pipar.
5. Rófan er skræld og rifin með
rifjárni frekar gróft, á meðan eru
kúmenfræin ristuð á pönnu þar til
þau fara að poppast, þá er þeim
blandað með rófunum og dilli. Því
næst er rófusalatið kryddað til með
ediki, salti og pipar.
6. Súpan er borin fram með rófusalatinu og saltkjötinu (gott að vera
búinn að taka það af beinunum og
rífa aðeins niður, en það er auðvitað
smekksatriði).

Bókaðu borð
562 0200
perlan@perlan.is
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Einstakir
4ra rétta matseðlar
Eigðu yndislega kvöldstund í Perlunni með fjögurra rétta seðli
matreiddum af margverðlaunuðum matreiðslumeisturum.
KJÖT OG FISKUR

VEGAN

Nauta-carpaccio
með parmesan, furuhnetum, rauðrófum,
sveppum og klettasalati

Rauðrófu-carpaccio
með piparrót, furuhnetum,
rauðrófum og fennikkusalati

Humarsúpa
Rjómalöguð með Madeira
og grilluðum humarhölum

Sveppaseyði
með seljurótar-ravioli

Fiskur dagsins
ferskasti hverju sinni útfærður
af matreiðslumönnum Perlunnar

Hnetusteik
með jarðskokkum, rauðkáli
og klettasalati

~ eða ~
Andarbringa
með andarlæri, eggaldinmauki, gulrótum,
kartöflum og lárviðar-soðgljáa
Mjólkursúkkulaðimús
með mandarínum og dökkum súkkulaðiís

Stefán Elí
Matreiðslumeistari

Döðlukaka
með hindberjasultu og sítrónukrapi

Með hverjum 4ra rétta seðli
fylgir frír fordrykkur!

Stefán Elí Stefánsson sigraði matreiðslukeppnina Bragð
Frakklands árið 2014, og hefur starfað á Domain de
Clairefontaine (1 Michelin stjörnur) í Frakklandi, Hibiscus
(2 Michelin stjörnur) í London, verið gestakokkur á Ed
Auberg (3 Michelin stjörnur) og fékk heiðursverðlaun sem
útskriftarnemi ársins í Hótel og veitingaskóla Íslands.

www.gudjono.is · Sími 511 1234
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AFSLÁTTUR AF
VÖLDUM VÖRUM

Valencia sett 311 verð

187.900 áður 469.900

Rín hornsófi 2H2 verð

149.900 áður 299.900
Frá fundi í Salnum um staðsetningu bæjarskrifstofa.

Íbúafundur um húsnæði stjórnsýslunnar

verð

Kansas tungusófi

Sófasett
Tungusófar
Hornsófar
Stakir sófar

99.900 áður 224.900

Borðstofuborð
Sófaborð
Sjónvarpsskápar
Fjarstýringavasar

Skenkar
Speglar
Bókahillur
Púðar

Sjónvarpsskápar

frá

155.330kr.

14.900 kr.

Verð áður 40.900 kr.

Skenkur 216,5x55x84 cm

Verð 221.900 kr.

Meirihluti fundargesta
taldi rétt að flytja
Í
búafundur um húsnæði stjórnsýslu Kópavogs var haldinn
þriðjudagskvöldið 2. febrúar.
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
ávarpaði fundinn í upphafi, en Arnar
Jónsson hjá Capacent tók svo við
fundarstjórn.
Til umræðu á fundinum voru þeir
tveir valkostir sem starfshópur um
húsnæði stjórnsýslunnar lagði til að
bæjarstjórn tæki afstöðu til.
Kostur eitt: Að ráðist verði í viðhald
á Fannborg 2 strax. Jafnframt verði
mögulegar breytingar á skipulagi svæðisins skoðaðar.
Kostur tvö: Að hafnar verði annars
vegar viðræður um nýtt húsnæði í
Norðurturni við Smáralind og hins
vegar viðræður um nýtt húsnæði við
Smáratorg.
Einar Ragnarsson frá Mannvit

greindi frá niðurstöðum úr greiningarvinnu verkfræðistofunnar, en
úttekt Mannvits leiddi í ljós að fjárhagslega hagkvæmt yrði að flytja bæjarskrifstofurnar.
Þá ræddi Gunnar Haugen frá
Capacent um stjórnsýsluútttekt frá
2012, þar sem vakti athygli hversu
margir starfsmenn bentu á galla við
núverandi húsnæði, það hentaði starfseminni illa og væri illa til þess fallið að
skapa samheldinn vinnustað.
Ólöf Kristjánsdóttir, samgönguverkfræðingur. skoðaði Fannborgarsvæðið
út frá sjónarhóli skipulags og benti á að
það félli vel að skipulagi höfuðborgarsvæðisins að byggja upp á svæðinu.
Jakobína Hólmfríður Árnadóttir frá
Capacent greindi frá niðurstöðu rýnivinnu Capacent um húsnæði stjórnsýslunnar.

Tuttugu og fjórir gestir fundarins
á aldrinum 18 til 74 ára skoðuðu valkostina að lokinni kynningu á kostum
og göllum.
Meirihluti þátttakenda í rýninni
töldu skynsamlegra að flytja bæjarskrifstofurnar en að vera áfram í
Fannborg.
Meðal punkta sem komu fram hjá
þeim sem eru hlynntir því að flytja
var að ástand húsnæðis væri óviðunandi og ekki bjóðandi starfsfólkinu. Þá
bentu þeir á að Smáratorgssvæðið væri
í miðju Kópavogsbæjar í dag.
Þeir sem voru hlynntir áframhaldandi veru bentu meðal annars á
að Hamraborgin væri miðsvæðis og
þar væri hjarta Kópavogs.
Að framsögum loknum var spurningum úr sal beint til frummælenda.

Björk Gunnars til liðs við HK/Víking

Borð

H

7.500 kr.

frá

Verð áður 83.900 kr.

Barnarúm stærð 106x213

5.000 kr.

*Verð án dýnu
Þú sparar 34.900 kr.

Púðar og
fjarstýringavasar

frá

2.900 kr.

nokkrir litir

K/Víkingur hefur fengið
góðan liðstyrk þar sem
Björk Gunnarsdóttir, leikmaður Stjörnunnar, hefur gengið í
raðir liðsins en hún skrifaði nýverið
undir tveggja ára samning. Björk, sem
er 29 ára, hefur átt langan feril í efstu
deild, en fyrstu leikina í meistaraflokki
lék hún fyrir Stjörnuna fyrir fimmtán
árum eða 2001.
Hún lék síðan í níu ár með
Stjörnunni þar til hún brá sér til höfuðborgarinnar og lék með Val tvö

keppnistímabil, 2010 og 2011, en
þaðan hélt hún til Breiðabliks og var
þar líka tvö keppnistímabil. Hún gekk
svo aftur til liðs við Stjörnuna 2014.
Björk hefur leikið með öllum landsliðum Íslands, U17, U19 og U21,
auk þess sem hún hefur leikið einn
A-landsleik.
Á ferlinum hefur Björk spilað 204
leiki og hefur skorað í þeim 98 mörk,
enda framherji. Enginn vafi er á að
Björk mun reynast öflugur liðsauki
fyrir HK/Víking.

Katla Guðjónsdóttir, formaður umsjónarráðs HK/Víkings, og Björk
handsala samstarfið.

Knattspyrnudeild Breiðabliks:

Samningur við Landsbankann í höfn

Opið virka daga kl. 10-18
laugard. 11-15

Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - www.patti.is

N

ýlega var undirritaður nýr þriggja
ára samningur milli Landsbankans og knattspyrnudeildar Breiðabliks
en Landsbankinn hefur verið dyggur
stuðningsaðili deildarinnar í fjölmörg ár.
Stuðningur Landsbankans skiptir
knattspyrnudeildina miklu máli og

styrkir áfram ölfugt uppeldis- og afreksstarf knattspyrnudeildar sem og að
styðja við meistaraflokka félagsins í efstu
deild karla og kvenna.
Borghildur Sigurðardóttir, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks,
og Eysteinn Pétur Lárusson, fram-

kvæmdastjóri knattspyrnudeildar,
undirrituðu samninginn fyrir hönd
Breiðabliks og Guðrún Ægisdóttir, útibússtjóri Landsbankans í Hamraborg
og Guðrún Ólafsdóttir, svæðisstjóri,
undirrituðu samninginn fyrir hönd
Landsbankans.

Situr þú uppi með húsfélagið?
»

Eignaumsjón sér um innheimtu og bókhald
húsfélagsins, sækir um endurgreiðslu virðisaukaskatts
og veitir ráðgjöf þegar vafa- og deilumál koma upp
í húsfélögum. Oft getur skipt sköpum að hafa hlutlausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.

Við sjáum um húsfélagið þitt.

www.eignaumsjon.is

8

6. febrúar 2016

Eygló Yngvadóttir:

Langar að dýfa tánum í drullumall
Eygló Yngvadóttir er Kópavogsbúinn að þessu sinni. Eygló fæddist árið 1950
á fæðingardeild Landspítalans. Fjölskylda hennar var þá búsett í Kópavogi,
en hafði flutt frá Keflavík um fimm árum áður.
Faðir Eyglóar keypti pínulítinn kofa við Borgarholtsbrautina, en stækkaði hann
svo um helming - fór enda létt með það byggingamaðurinn.
Foreldrar Eyglóar og þrjú systkini bjuggu í litla húsinu meðan heimilisfaðirinn
byggði stórt, steinsteypt hús hinumegin við götuna. Þangað var fjölskyldan
flutt þegar Eygló leit dagsins ljós.
Mamma Eyglóar grínaðist oft með að hún ætti börnin fjögur hvert með sínum
manninum; systur Eyglóar með verkamanni, enda faðirinn verkamaður á þeim
tíma, eldri bróðurinn með sjómanni, en þá var faðirinn á sjó. Hún hefði svo
eignast yngri bróður Eyglóar með múrara því þá hafði heimilisfaðirinn lært
múrverk, og að síðustu Eygló með múrarameistara, enda faðirinn þá orðinn
meistari í sinni iðn.
Eygló var því að sjálfsögðu meistaraverk.
Eygló hefur búið í Kópavogi allt sitt líf, nú í Gullsmáranum, og gæti tæpast
hugsað sér að búa annarstaðar. Hún segist hafa, öfugt við marga aðra, byrjað
á að búa í stóru húsi, en minnkað við sig við hverja flutninga og endi vonandi
í draumahúsinu, hobbitta-kúlu með blómum og smádýrum.
Eygló er sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum og tekur stundum að sér að hjálpa
ungmennum með heimanám.
Hver er fyrsta endurminningin?
Held að það sé sólmyrkvinn 1954, ég
þá rúmlega fjögurra ára gömul.Ég fann
mikla spennu–góða samt–og pabbi var
með stórar yfirlýstar filmur (þá voru
þær næstum svartar). Mamma sagði
mér að ég mætti alls ekki horfa í sólina,
það væri mjög hættulegt. Þau hafa treyst
mér, enda var ég hvers manns hugljúfi
og gegndi öllu–allavega þegar til sást.
Pabbi og mamma voru límd við
stofugluggann að horfa á undrin, svo
ég kíkti aðeins á fyrirbærið og áttaði
mig svo á að nú væru engar varnir við
stóru leirkrukkuna þar sem mamma
geymdi kandísstöngla, sem maður fékk
reyndar oft án þess að beita brögðum.
Ég skundaði inn í eldhús, vissi nákvæmlega hvar krukkan var, fyllti lúkuna af
sætindunum, en sá þá ekki neitt! Bara
græna klessu fyrir augunum. Mig
minnir að ég hafi náð mér í svolítinn
stöngul og ekki var ég nógu gömul til
að ímynda mér að þetta væri hefnd sólarinnar fyrir hönd mömmu, að gera
mig blinda, allavega tímabundið, fyrir
glæpinn.
Annað sem ég man mjög vel og ekki eins
saknæmt er kartöflugarðurinn „okkar“.
Hann var nokkuð stór, eða mér fannst
það þá. Ég hef alltaf dáð mömmu mína
fyrir traust og frjálslyndi, hún var hæglátur spekingur með bullandi húmor
sem ekki allir áttuðu sig á af því að hún
gaf yfirleitt ekkert upp með svipnum. En
í þessum garði leyfði hún mér að hjálpa
til og þegar vel vildi til–að hann væri
blautur og ógeðslegur–mátti ég ganga
um hann og traðka að vild, berfætt.
Það er hreinn unaður. Ég væri meira
en til í stöku drullumallsheimsóknir
með mínar háæruverðugu tær.
Hvernig var Kópavogur bernskunnar?
Fá hús, berjamór bak við hús. Seinna hús
í byggingu. Enginn skóli í Vesturbænum
– en það slapp til að hann var kláraður
áður en ég fór í sjö ára bekk. Pabbi sá
um byggingu Kársnesskóla þar sem ég
byrjaði mína skólagöngu. Fáeinar búðir
voru í bænum, s.s. KRON og Jóabúð og
mjólkurbúðin sem seldi mjólk í brúsa
og/eða flöskumjólk. Það var gríðarstórt
tún í kringum húsið okkar og ekkert
vesen með tré eða blóm svo við gátum
verið tugum saman að leika okkur þar,
aldrei fussað neitt yfir því.
En unglingsáranna?
Unglingsárin fóru fyrir ofan garð og
neðan hvað varðar Kópavog. Þrettán
ára byrjaði ég í Kvennaskólanum svo ég

fór snemma morguns í strætó í bæinn
og svo heim. Ég hélt ekki sambandi við
bekkjarfélagana úr Kársnesskóla vegna
þessa. Á sumrin vann ég ýmis störf eins
og við barnagæslu, blaðburð, í ORA, á
Kópavogshælinu (sem þá hét Fávitahælið í Kópavogi) og Elliheimilinu
Grund. En svo fermdist ég með gömlu
félögunum hjá séra Gunnari Árnasyni.
Ég var á 17. ári þegar ég kláraði Kvennaskólaprófið.
Áttu þér uppáhaldsstað í Kópavogi?
Þegar ég var yngri þótti mér æðislegt að
fara niður á bryggju. Fór oft með Þorgeiri bróður að veiða fram af bryggjunni
og var verulega fengsæl. Hann þurfti oft
að dröslast með mig – ég sjö árum yngri
en hann, en aldrei lét hann mig finna
að ég væri fyrir eða til óþurftar. Nú er
hún Snorrabúð stekkur svo bryggjan er
ekki lengur eftirlætisstaður. Sennilega
er það núna uppi við Elliðavatn. Þar er
enn friður og spekt á mörgum stöðum
og svo hef ég átt svo himneskar stundir
í útreiðarferðum í kringum vatnið eða í
námunda við það. Mér finnst líka hafa
tekist vel til með andapollinn neðan
við Fífuhvamm, en þá kýs ég sólbjarta
daga þar.
Uppáhaldsstað á Íslandi?
Ég veit ei hvað skal segja. Ég fór með foreldrum mínum á hverju sumri í „bílferð
um landið“ en ég er svo hrikalega bílveik
að ég svaf alltaf og var svo dröslað inn
í tjald. Þetta háir mér enn. Samt var ég
hrifin af Þórsmörk. Nei, hvernig læt ég!
Eftirlætisstaðurinn minn númer 1, 2 og
3 er Snæfellsnes. Þangað fór ég ár hvert
með skemmtilegum kerlum.
Hver er uppáhaldsstaður í útlöndum?
Ég hef haft svo gaman af að ferðast alla
ævi og alltaf tekist að nurla fyrir næstu
ferð, svo löndin eru orðin 35 sem ég hef
heimsótt og sum oft. Þá er næstum útilokað að nefna eftiirlætisstaðinn. Samt
get ég nefnt eina fegurstu borg sem ég
hef komið til, Prag. Reyndar er ársýnin
hjá Búdapest rosalega falleg líka.
Hverskonar ferðalög höfða mest til
þín?
Þar sem ég fæ að sjá eitthvað sem er ólíkt
okkar menningarheimi og/eða opnar
augu mín, ég fræðist á einhvern hátt.
Eftir því sem árin liðu fór ég yfirleitt á
fjarlægari og fjarlægari slóðir. Auðvitað
hefur verið ævintýralegast að heimsækja
Austurlönd nær (Mið-Austurlönd) og
þau tvö lönd sem ég hef farið til í Afríku,
Líbíu og Eþíópíu.

Fylgistu með bæjarpólitíkinni í Kópavogi?
Mjög lítið.
Hvað ertu sérstaklega ánægð með í
bænum?
Ég þarf því miður að þiggja hjálp vegna
þess að búkurinn lætur ekki að stjórn
og er með stæla,
en hjálpin sem ég hef fengið frá Kópavogsbæ er hreint til fyrirmyndar.
Hvað mætti betur fara?
Veit ekki
Hvaða bók eða bækur hafa haft sterk
áhrif á þig?
Þangað til bara núna fyrir stuttu hef
ég ákaflega lítið lesið–af bókum. En
færum við til baka þá var fyrsta bókin
sem ég tók á bókasafni Bláskjár. Ég man
ekki einu sinni hvort ég las hana, en
myndin framan á gleymist mér ekki. Svo
dapur, lítill strákur. Og þetta var á fyrsta
bókasafni í Kópavogi, í kjallaranum í
Kársnesskóla, og stjórinn var Jón úr Vör.
Ég man hvað mér fannst merkilegt að
sjá allar þessar bækur og mega fara með
eina eða tvær heim.
Uppáhaldstónlist?
R&B og soul, „svört“ tónlist (Motown).

Eygló Yngvadóttir.

Litli kofinn á Borgaholtsbraut 31.

Uppáhaldskvikmynd?
The big blue – frönsk.
Hefurðu talað upphátt við sjálfa þig á
almannafæri?
Kannski hvíslað smá.
Eða gert eitthvað annað pínlegt?
Ekki sem mér hefur þótt neyðarlegt –
kannski öðrum.
Ertu með einhverja fóbíu?
Er lofthrædd.

Eygló ásamt föður sínum og Þorsteini Ásgeirssyni. Faðir Eyglóar var vel
þekktur í Kópavogi, þótti skemmtilegur og skondinn karl. Hann sá um flestar
byggingar í bænum á tímabili og öskraði svo mikið þegar steypuvinnan var
í gangi að hann var kallaður „steypureiður“.

Eygló hefði viljað vera William
Shakespeare.

Hvaða persóna mannkynssögunnar,
lífs eða liðin, hefðir þú viljað vera?
William Shakespeare.
Kvikmyndir, gamanþættir eða
fræðsluþættir?
Krimma- og fræðsluþættir.
Nefndu tvennt sem fer brjálæðislega í
taugarnar á þér.
Fólk sem þakkar ekki fyrir sig og fólk
sem ekki er starfi sínu vaxið.
Einhver forsetaframbjóðandi sem
gæti skákað Ólafi Ragnari?
Já, já, einhver mun skáka honum. Hann
er ekki lengur með.
Ef þú fengir að ráða öllu á Íslandi í
eina viku, hvað myndirðu gera?
Reyndi að koma á alvöru lýðræði og
reka ansi marga sem eru við stjórnvölinn.
Reyndar hefur mig alltaf langað að vera
einræðisherra.
Hver yrði titill ævisögunnar?
Undir berum himni.
Helstu kostir?
Skrafhreyfin og skemmtileg.
Helstu gallar?
Kjaftaglöð með þrjáhyggju.
Ertu fréttafíkill?
Já, hlusta og horfi á það sem býðst hér
heima. Og í viðbót erlendar fréttastöðvar.

Húsið sem faðir Eyglóar byggði hinumegin við götuna, Borgarholtsbraut 30.

Hversu mikill tími á feisbók daglega?
2-3 tímar. Samt miklu lengur í tölvunni
við annað.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Dugleg að sækja leikhús.
Hvað gerirðu til að slaka á?
Fer í Kópavogslaugina – sennilega bestu
sundlaug á landinu.
Ferðu á þorrablót?
Nei, en kaupi mér „smakk“-bakka.
Vatnsdeigs- eða gerbollur?
Þær sem líta betur út og/eða kosta ekki
svimandi upphæðir.
Saltkjöt og ekkert múður á sprengidaginn?
Vil helst láta bjóða mér í saltket á
sprengidag. Tvisvar hef ég þó farið í
IKEA og keypt mér skammt
Ég er algjör skussi við eldamennsku,
enda hundleiðinlegt. Enn leiðinlegra
þegar maður er einbúi.

Hvernig var öskudagurinn þegar þú
varst að alast upp?
Mörgum dögum fyrir öskudag saumuðum við öskupoka, suma með hjálp
mömmu. Bara svona litlir taupokar,
rykktir efst og beyglaður títuprjónn
settur í bandið. Svo var farið út og reynt
að krækja í „karlinn“ eða „kerlinguna“
án þess að viðkomandi yrði þess var.
Það var skaðræði þegar ullarjakkar
og kápur og peysur létu smám saman
undan nælonfötunum og öðrum gerviefnafötum – þá var ekki nokkur leið
að stinga og allra síst án þess að það
fyndist.
Hvað er framundan?
Að verða gömul eða deyja ella.
Þrjú orð sem lýsa þér best:
Orðheppin, þrjósk, viðkvæm.
Lífsmottó:
Kveiktu frekar ljós en að bölva myrkrinu.

Skoðið
vöruúrvalið á
o k k a r b a k a r i.
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reynslu
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Áhugaverðar og framsæknar
vinningstillögur um framtíð Kársness
Kópavogsbær var á síðasta ári valinn til þátttöku í keppninni Nordic Built
Cities Challenge, en keppninni var hleypt af stokkunum síðastliðið haust.
Óskað var eftir tillögum undir heitinu Kársnes – sjálfbær líftaug og nú hafa
fjórar tillögur af nítján verið valdar til áframhaldandi þátttöku. Auk Kársness í Kópavogi voru valin fimm önnur þéttbýlissvæði á Norðurlöndum, Sege
Park í Malmö, Tryggve Lies Plass í Osló, Hans Tavsens Park og Korsgade
í Kaupmannahöfn, Runavík í Færeyjum og Kera-iðnaðarhverfið í Espoo
í Finnlandi . Keppnin hefur það að meginmarkmiði að efla nýsköpun og
samkeppnishæfni Norðurlandanna á sviði sjálfbærni í byggðu umhverfi.
Áskoranir á svæðunum eru af ýmsum
toga, frá aðlögun að loftslagsbreytingum
til vistvænna samgangna og endurnýtingar efnis úr bæjarrýminu, en eiga
það sameiginlegt að vera mikilvægar á
Norðurlöndunum og á heimsvísu.
Skipuð var dómnefnd á hverjum stað
og íslensku dómnefndina skipa Guðný
Björk Eydal, Hrafnkell Proppé, Karl
Benediktsson, Þór Sigfússon og Þóra
Kjarval.
Tillögurnar fjórar sem komust áfram
voru kynntar á fundi í Gerðarsafni síðastliðinn miðvikudag. Í tillögunum er

margt áhugavert, svo sem sundlaug
og sjósundsaðstaða í Fossvoginum
miðjum, flotbrú milli sveitarfélaga, söfn,
yfirbyggður almenningsgarður og lífleg
blöndun byggðar .
Tillögurnar fjórar, Sólborg, Spot on,
Evolve Kársnes og Harbouring life, eiga
það sammerkt að áhersla er lögð á eflingu samfélags á Kársnesi, að nýta einstaka staðsetningu þess og mögulegar
tengingar við Vatnsmýrina í Reykjavík,
styrkja útivistarsvæði og koma með umhverfisvænar lausnir í mannvistar- og
samgöngumálum

„Það er mjög spennandi að þátttakan í þessari keppni hafi skilað
svona áhugaverðum og framsæknum
tillögum. Mikil gerjun er í skipulagsmálum Kársness og í undirbúningi
vinna við gerð deiliskipulags fyrir
hafnarsvæðið og næsta nágrenni
þess. Stefnt er að því að niðurstaða úr
Kársnesskeppninni verði innlegg í þá
vinnu,“ segir Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóri Kópavogs.
Hugmyndir til útflutnings
Kópavogsbær sér um framkvæmd fyrri
hluta keppninnar og íslenska dómnefndin mun velja eina tillögu sem
send verður í lokahlutann. Í honum
etja kappi sigurtillögur frá hverju hinna
Norðurlandanna. Þess má geta að af
hálfu Nordic Built Cities er lögð áhersla
á að hugmyndir í keppninni leiði til
nýjunga í vöru eða þjónustu sem
mætti mögulega nota til útflutnings
frá Norðurlöndunum og að þær verði

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Ármann bæjarstjóri ásamt Theodóru S. Þorsteinsdóttur, formanni bæjarráðs.

raungerðar innan fárra ára. Tillögurnar
eru undir nafnleynd sem ekki verður
aflétt fyrr en að lokinni keppni síðar
á þessu ári.
Dómnefnd hafði eftirfarandi að
segja um hverja tillögu fyrir sig:
Spot on
Þessi tillaga er djörf í þéttbýlisnálgun
sinni og landfyllingum. Mikilvægir
hlutar hennar eru staðsettir á útsjónarsaman hátt með tilliti til brúa
sem tengja svæðið í tvær áttir. Spurningar vakna varðandi mögulegt flæði
sjávar inn og út úr vogunum og einnig
mögulega aukn-um umferðarþunga
inn og út úr svæðinu meðfram Kársnesi. Sundlaugin í miðju víkurinnar

gæti verið frábær tenging á milli bæjarfé-laganna tveggja og sterkur hvati
að áframhaldandi þróun þeirra. Staðsetning á siglingaklúbbi hinum megin
við brúnna er áhugaverð og kallar á
frekari samvinnu milli Kópavogs og
Reykjavíkur.
Harbouring life
Tillagan byggir á skýrum markmiðum
og leggur til hagnýtar lausnir. Hún
tekur mið af háskólunum tveimur
sem eru Reykjavíkurmeg-in með því
að leggja til nýsköpunargarð á nyrðri
enda Kársness sem hluta af áætluninni.
Áætlun um þróun í áföngum er lögð
til sem mun umbreyta svæðinu með
því að halda í núverandi götuskipulag

Formaður dómnefndar, Þór Sigfússon, kynnir tillögurnar fjórar.

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Bæjarstjóri Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson býður gesti velkomna.

11

6. febrúar 2016

Harbouring life.

Evolve Kársnes.

Gestir voru áhugasamir um tillögurnar.

og iðnaðarmannvirki. Nýta á sjónlínur og útsjónarsama staðsetn-ingu
ákveðinnar starfsemi sem ákveðið
verkfæri í áætluninni. Tillagan skapar
kraftmikið hverfi með fjölbreytta starfsemi, verslun á ákveðnum mikilvægum
stöðum, svæði með léttan iðnað og viðskiptastarfsemi sem allt tengist hvort
öðru vel. Tillagan tekur mið af því
þéttbýli sem nú þegar er fyrir hendi á
Kársnesi. Með skynsamlegu og úthugsuðu skipulagi hefur svæðið möguleika
á að verða líf-legt og þróttmikið með
fjölbreytta nýtingu.
Evolve Kársnes
Áætlunin er lögð fram í formi sögu sem
lýsir því hvernig tengingar við Kársnes myndu gera ungum einstaklingi
betur kleift að njóta þess sem svæðið
býður upp á. Sagan leggur ríka áherslu
á sjálfbærni og umhverfislega þætti.
Þessi tillaga felur í sér áætlun um að
halda ákveðnum drifkröftum fyrir
þróun þéttbýlis opnum. Í stað þess að
skapa rammaáætlun fyrir Kársnes felur
tillagan í sér skipu-lag til lengri tíma til
að ná fram tengingum og til að skapa
möguleika á kraftmiklu sjálfbæru samfélagi á Kársnesi. Brú á milli Kópavogs

og Reykjavíkur er mikilvægur þáttur í
þessari tillögu að endurskipulagningu
Kársness. Hugmyndin um tímabundna
flotbrú í upphafi endurskipulagningar
svæðisins gæti stuðlað að jákvæðum
breytingum á svæðinu.
Sólborg
Tillagan felur í sér raunhæfa áætlun
í áföngum um þróun á svæðinu og
tímabundna nýtingu á fyrri stigum
með lausnum sem eru aðlaðandi og
munu ýta undir frekari þróun. Fjölbreytnin sem áætlunin felur í sér mun
efla svæðið og stuðla að blönduðu
samfélagi. Tillögur að tengingum eru
áþreifanlegar þ. e. sporvagn, brú og
hjólreiðastígar, en einnig skapa þær
tilfinningu fyrir sérstöðu Kárs-ness.
Tillagan gerir Kársnes að eftirminnilegum stað innan höfuðborgarsvæðisins með einstakri starfsemi sem vert er
að leita uppi. Tillagan hefur sterka samfélagslega nálgun með staðsetningu
almenningsgróðurhúss miðsvæðis og
áætlun um formgerðarflokkun húsa
sem myndi stuðla að góðri samfélagslegri aðlögun.
Nánar um keppnina hér. http: //
nordicbuiltcities. org/thechallenge/

Spot on.

Sólborg.

Nýjar túNikur og skyrtur 20% afsl.

skyrta
verð 5000 m/afsl.

túnika
verð 7990 m/afsl.

túnika
verð 9990 m/afsl.

túnika
verð 7990 m/afsl.
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Hjá vélasölunni finnur
þú hágæða sjónauka
hvort sem er fyrir leik
eða störf.

S J Ó N A U K A R

7x50

COMMANDER
Steiner linsurnar eru meðhöndlaðar
sérstaklega sem gefa þér ótrúlega
tæra sýn. Sjálfvirkur fókus
kr. 224.746

7x50

COMMANDER GLOBAL

7x50

NAVIGATOR PRO
Steiner sjónaukarnir eru einstaklega
skarpir og bjartir, Navigator Pro er
með sjálfvirkum fókus
kr. 76.413

7x30

NAVIGATOR PRO
kr. 57.266

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Saumastofan í Hamraborg:

Fólk kemur við á leið í
vinnu og lætur festa tölu
S
aumastofan Í Hamraborg 1-3
hefur verið starfrækt síðan 2009.
Eigandi hennar er Súsanna
María Magnúsdóttir, sem hefur verið
í „saumabransanum“ í áratugi.
- Hvað kom til að þú opnaðir sauma
stofu og af hverju hér?
„Ég ákvað að opna hér því þetta er miðsvæðis og aðgengið gott. Ég hef unnið
við saumaskap í áratugi, fyrir 25 árum
saumaði ég föt frá grunni fyrir verslanir,
en það hætti þegar farið var að flytja inn
ódýr föt og saumaskapurinn breyttist í
viðgerðir.
Við vorum saman með saumastofu,
ég og systir mín, og þegar við sáum
auglýsingu frá verslun sem óskaði
eftir saumakonum sóttum við um og
fengum. Þetta vatt svo upp á sig og sér
ekki fyrir endann á því.“
Súsanna segir augljóst að ungt fólk
saumi minna en tíðkaðist í hennar
ungdæmi.
„Stundum er ástæðan sú að fólk kann
ekki að sauma. Mömmurnar sem gerðu
við fötin eru orðnar fullorðnar og sauma
ekki lengur.“

- Er handavinnukennsla í skólum minni
en áður?
„Ég veit það ekki, en unga fólkið
virðist ekki sauma. Kannski er það
tímaskortur.“
- Varðstu vör við aukningu í viðgerðum
eftir hrun?
„Já, það var ekki laust við það. Fólk
þurfti hugsanlega að nýta það sem var
til frekar en kaupa nýtt. Nú fer fólk erlendis og verslar ódýrt - og auðvitað líka
dýrt. Það sem er keypt til gjafa passar
hugsanlega ekki þegar heim er komið og
þá fáum við fötin til að laga og breyta.
Margir láta gera við dýru buxurnar
sínar eða uppáhaldsflíkina, aðrir þurfa
að fá saumaða nýja rennilása, þetta er
öll flóran. Svo er ég með föst fyrirtæki
sem ég sauma fyrir, eins og til dæmis
Verðlistann, Útivist og sport, Dynjanda
og ZooN.“
Súsanna segir ekki óalgengt að fólk á
leið í vinnu líti inn og þurfi að fá festa
tölu eða gert við saumsprettu.
„Ég er með stól og blöð hérna frammi
svo fólki leiðist ekki biðin. Það er greinilegt að yngra fólki finnst þægilegt að fá

einhvern til að sauma fyrir sig og að auki
kostar það ekki sérlega mikið.“
Súsanna hefur einmitt orð á sér fyrir
frábær vinnubrögð og sanngjarnt verð.
Hún brosir og segist ánægð ef það sé
álit fólks.
„Það er að minnsta kosti alltaf vitlaust
að gera og sem betur fer eru starfsstúlkurnar mínar dugnaðarforkar og mjög
færar saumakonur. Hér er aldrei dauður
tími frá því opnum klukkan átta þar
til við lokum klukkan fimm alla virka
daga.“

Ómótstæðilegur skötuselur að hætti Steinars Bjarka, matreiðslumeistara Hafsins:

Léttsaltaður skötuselur eða
þorskhnakkar (fyrir fjóra)
1,2 kg skötuselur eða þorskhnakkar (þetta
miðast við að hann sé hreinsaður)
60 g salt
60 g sykur
1 tsk. cummin
1/tsk. cayenne
1/4tsk. mulinn negull

PDF af eldri blöðum
má finna á:
www.fotspor.is

Setjið öll þurrefninn í blender eða
matvinnsluvél og látið vinna þar til allt
er orðið að dufti. Þá er blöndunni stráð
yfir skötuselinn og látið liggja í 1 klst.
Eftir það er skötuselurinn skolaður og
þerraður. Skerið skötuselinn í hæfilegar steikur og brúnið á heitri pönnu
í sirka tvær mínútur. Setjið hann síðan
í ofnskúffu með smjörpappír undir og
bakið í 10 mínútur við 180°c.
Meðlæti:
Sætkartöflukaka
500 g sætar kartöflur
500 g bökunarkartöflur
500 g smjör
100 g laukur

1 stk. hvítlauksrif
100 g rifinn parmesan
30 g söxuð steinselja

Smjör er sett í pott og söxuðum
lauk bætt við. Sett á lágan hita og látið
malla í um það bil 20 mínútur. Passa
að brenna ekki. Í lokin er hvítlauksrifið saxað og bætt við og látið malla
í eina mínútu til viðbótar.
Kartöflur eru flysjaðar og skornar í

mjög þunnar sneiðar. Því þynnri því
betri. Síðan er þeim raðað lagskipt
í eldfast mót. Á milli laga er smjör/
lauks-blöndunni hellt aðeins yfir,
einnig smá parmesan og steinselju.
Þegar eldfasta mótið er fullt þá
er þetta sett inn í ofn á 160°C í eina
og hálfa klukkustund eða þangað til
prjónn fer auðveldlega gegnum miðjuna.

HÆ SÆT
I!
H VAÐ FÆ
RÐ ÞÚ
AÐ BORÐ
A?

Smáralind • Kringlunni • Krossmóa Reykjanesbæ • sími 511-2022 • www.dyrabaer.is
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Versti matur í heimi:

Hákarl, svið, lirfuostur
og vel stropuð andaregg
N
ú er þorrinn í algeymingi og
óhætt að fullyrða að margir
Íslendingar kætist mjög
við tilhugsunina um súrmat, svið og
kæstan hákarl. Hvort sem farið er á
þar til gerð blót eða hist í heimahúsum

í góðra vina hópi, er enginn vafi á að
þessi tími er himneskur fyrir þá sem
kunna að meta mat af þessu tagi.
Þess vegna er nokkuð skondið að
þegar gúgglaðir eru tíu „ógeðslegustu“
réttir í heimi koma svið nær undan-

tekningarlaust upp, eru jafnvel í einu
af fimm efstu sætunum. Sumstaðar
kemur líka upp hákarl, á einum stað
trónir hann á toppnum sem viðbjóður
viðbjóðanna. Hinsvegar eru matgæðingar hinna ýmsu vefsíða ekki eins

Hákarl - eða svo segir á einum vefnum.

klárir og þeir halda. Á einni síðunni var
„hákarl“ númer eitt og textinn hljóðaði
á þessa leið:
„Hvernig nokkrum manni gat dottið
í hug að borða þennan mat er meira en
dularfullt. Aðferð: Slægið og afhausið
grænlenskan hákarl, setjið í grunna
holu og hyljið með sandi og steinum.
Skerið hann í ræmur og hengið til
þerris að minnsta kosti í nokkra
mánuði. Þið sem hafið kjark í að prófa
ættuð að halda fyrir nefið.“
Og í annarri umsögn: „Einhverntíma
í fyrndinni fékk hungraður Íslendingur
þá frábæru hugmynd að ef hann græfi
hákarl undir snjó og möl í um það bil
tólf vikur og hengdi hann síðan til
þerris í nokkra mánuði í viðbót, ætti
hann „yndislegt snakkt“ í handraðanum. Eða NEI! Enginn matur í víðri
veröld er eins vondur og þessi.“
Og ein enn: „Ef þú heldur að þessi

Lirfuostur.

Andaungaegg.

Andaungaegg.

mynd sé úr hryllingsmynd er það ekki
fjarri sanni. Það sem þú raunverulega
horfir á er gerjaður hákarl sem er
borðaður á Íslandi. Antony Bourdain,
kokkur sem ferðast um víða veröld,
segir að aldrei hafi hann smakkað neitt
jafn viðbjóðslegt.“
Um sviðin segir á einum stað:
„Kindahöfuð eru hefðbundinn matur
á nokkrum stöðum í heiminum, við
Miðjarðarhaf og í Norður-Evrópu.
Stundum eru sviðin reykt, stundum
búin til sviðasúpa. Sviðin eru gjarnan
borin fram í heilu lagi, stundum fylgir
heilinn með. Augun og tungan þykja
sérlega gómsæt.“
Aðrir réttir sem koma oft fyrir á
listunum eru ostur, fullur af lirfum og
andaregg með hálfvöxnum andarunga
inní. Þá er stundum talað um „black
pudding“, sem minnir á okkar frábæra
blóðmör.

Mest seldu ofnar
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

LÁGHITA
MIÐSTÖÐVAROFNAR

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Með allt á
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16
110 Reykjavík

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi
með góðri reynslu.

Sími 4 12 12 00
Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is

PIPAR \ TBWA
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SÍA

Hjarta
Kópavogs
er víða
Þess vegna erum við í Hamraborg, á Salavegi
og Smiðjuvegi. Hlökkum til að sjá þig!

Opið fyrir þig

Hamraborg
alla virka daga
frá 9–18

Salavegur
alla virka daga
frá 9–18

Smiðjuvegur
alla virka daga
frá 10–18

- lægra verð

