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Húsnæðismál 
stjórnsýslunnar 
í hnút
Mikið hefur gengið á varðandi húsnæði stjórnsýslu Kópavogs. 
Tvær tillögur lágu á borðinu, annars vegar að flytja í Norður-
turninn eða „færeyska turninn“ eða ráðast í viðgerðir á núver-
andi húsnæði. Mikill ágreiningur var um báðar tillögurnar og 
bæjarstjórnarmeirihlutinn langt í frá einhuga. Samfylking og 
VG vörpuðu svo sprengju inn á síðasta bæjarstjórnarfund með 
frestunartillögu og nú er svo komið að ellefu bæjarfulltrúar 
úr fimm flokkum skiptast í þrjá hópa og vandséð hvernig 
deilurnar verða leystar. Þrír bæjarfulltrúar eru í viðtölum í 
blaðinu og lítur helst út fyrir að himinn og haf skilji þá að. 
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Ný fótaaðgerðastofa hefur 
tekið til starfa í Kópavogi

Fótaaðgerðastofa Önnu og Silju er ný stofa sem staðsett er 
í Hamraborg 9, á 3. hæð í Kópavoginum þar sem áður var 
fótaaðgerðastofa Guðnýjar Jónasdóttur. Eigendur stofunnar 
eru löggiltu fótaaðgerðafræðingarnir Anna Gunnarsdóttir og 
Silja Arnarsdóttir. Við bjóðum upp á góða aðstöðu í hlýlegu 
og notalegu umhverfi. Við erum með 2 stóla þannig að 
möguleiki er á því að tveir geti komið á sama tíma ef einhver 
hefur hug á því. Næg bílastæði eru fyrir utan húsið og einnig 
er lyfta í húsinu.

Ef þið viljið fylgja okkur á facebook þá heitir síðan okkar 
Fótaaðgerðastofa Önnu og Silju.

Tímapantanir eru í síma 898-2240

Nýr verkefnastjóri stefnumót-
unar og lýðræðisumbóta
Anna Klara Georgsdóttir hefur 

verið ráðin verkefnastjóri 
stefnumótunar og lýðræðisumbóta 
hjá Kópavogsbæ. Hún hefur starfað 
sem verkefnastjóri velferðarsviðs 
Kópavogsbæjar síðan í janúar 2014. 

Starf verkefnastjóra stefnumótunar 
og lýðræðisumbóta er nýtt hjá Kópa-
vogsbæ, en verkefnastjórinn mun 
stýra stefnumótunarvinnu Kópa-
vogsbæjar, leiða stefnumótun bæjar-
stjórnar og leiðbeina stjórnendum við 
stefnumótun sviða, deilda og stofnana 
bæjarins. 

Verkefnastjórinn skipuleggur jafn-
framt starf hverfaráða og undirbýr 
þátttöku íbúa við ráðstöfun fjármagns 
vegna fjárfestinga í hverfum bæjarins 
í íbúakosningu. 

Anna Klara Georgsdóttir lauk 

M. Sc. -prófi í mannauðsstjórnun 
og vinnusálfræði frá Háskólanum í 
Reykjavík árið 2013. Hún nam áður 
sálfræði við Háskóla Íslands og lauk 
framhaldsgráðu í klassískum söng við 
Royal Scottish Academy of Music and 
Drama í Glasgow. 

anna Klara Georgsdóttir.

Ormadagar í apríl: 

Meðal annars fræðsla um 
alvöru orma og bókaorma
Ormadagar, barnamenn-

ingarhátíð fyrir leikskólabörn 
í Kópavogi, eru á næsta leiti, 

en þeir fara fram í menningarhúsum 
Kópavogsbæjar dagana 18. til 24. apríl. 
Tónlistarskóli Kópavogs tekur einnig 
þátt í hátíðinni. 

Leikskólabörnum úr öllum leik-
skólum bæjarins verður á Ormadögum 
boðið að kynnast fjölbreyttu lista- og 

menningarstarfi menningarhúsa bæj-
arins. Verður þeim meðal annars boðið 
á tónleika og á hljóðfærasmiðjur. Þá fá 
þau einnig fræðslu um bókaorma og 
alvöru orma. 

Á hátíðinni fá börnin ekki bara 
tækifæri til að fræðast um listir og 
menningu heldur fá þau líka innsýn í 
starf menningarhúsa á borð við mynd-
listarsafn, tónleikahús, tónlistarskóla 

og bókasafn. Listrænn stjórnandi há-
tíðarinnar er sem fyrr Pamela De Sensi, 
tónlistarkona. 

Stefnt er að því að hátíðinni ljúki á 
laugardeginum 24. apríl með sérstakri 
ormadagskrá sem hefst kl. 13 á fjöl-
skyldudegi menningarhúsanna. 

Nánari dagskrá Ormadaga verður 
kynnt á vef og Facebook síðu Kópa-
vogsbæjar þegar nær dregur. 

Leiklistarnámskeið hjá 
Leikfélagi Kópavogs
Mánudaginn 14. mars hefst leiklist-

arnámskeið á vegum Leikfélags 
Kópavogs. Námskeiðið er ætlað nýliðum 
og fólki með minni leikreynslu. Farið 
verður í ýmis grunnatriði sviðsleiks og 
áhersla lögð á praktíska nálgun. 

Leiðbeinandi er Hörður Sigurðar-

son, sem hefur kennt á svipuðum nám-
skeiðum hjá leikfélaginu undanfarin ár. 

Námskeiðið verður í sex skipti alls, 
þrjár klukkustundir í senn. Aldurstak-
mark er 21 árs og námskeiðsgjald 8.000 
kr. fyrir utanfélagsmenn, en skráðir fé-
lagsmenn greiða 2.500 kr.

Ánægðir þátttakendur af námskeiðum leikfélagsins. frá vinstri: arnfinnur 
Daníelsson, anna Margrét Pálsdóttir, Þórarinn Heiðar Harðarson, Helga björk 
Pálsdóttir og anna bryndís einarsdóttir. 

MATARHORN ÆGIS
Ægir Friðriksson er með fastan dálk hjá okkur, enda eðalkokkur. Hann 
útskrifaðist sem matreiðslumaður árið 2003. Hann hefur ávallt verið 
ástríðufullur þegar matargerð er annars vegar og hefur óþrjótandi áhuga 
á fróðleik tengdum mat. Ægir hefur starfað víða sem yfirmatreiðslu-
maður, en í haust opnuðu hann og eiginkona hans, Íris Ósk Ágústsdóttir, 
Garðskálann, hádegisveitingastað og kaffihús á neðri hæð Gerðarsafns 
í Kópavogi. Þar má koma og njóta alls hins besta frá Ægi og hann leyfir 
sköpunargleðinni að leiða sig áfram í þróun á nýjum réttum. Mottóið er 
að gera allt frá grunni, enda bragðast ekkert betur en það! 
Þessi uppskrift er skemmtileg til að nota með góðri steik, en hentar líka 
til að lyfta afgangskjötinu á nýtt plan eftir helgarsteikina.

Seljurótarremólaði með truffluolíu 
Hráefni:
500 g seljurót 
(sellerýrót) 
200 g mæjónes
100 g grísk jógúrt eða sýrður rjómi 
2 msk. gróft sterkt sinnep 
1 knippi steinselja 
(söxsuð)
1/2 búnt vorlaukur eða graslaukur 
(saxaður)
1 msk. truffluolía
½ stk. sítrónusafi 
1 msk. eplaedik
salt og pipar
100 g heslihnetur  
(ristaðar og muldar gróft)

Aðferð:
1. Sellerýrótin er skræld og skorin í 

fína strimla eða rifin niður með 
fínu rifjárni og sett í skál ásamt 
sítrónusafanum og edikinu. 

Kryddið með salti og pipar og 
blandið vel svo seljurótin mýkist 
aðeins.

2. Mæjónes og sýrður rjómi sett í skál-
ina með seljurótinni ásamt krydd-
jurtum, truffluolíu og   sinnepi og 

þessu öllu blandað vel og kryddað 
með salti, pipar og sítrónusafa eða 
ediki eftir smekk.

3. Ristuðum heslihnetum er svo stráð 
yfir þegar bera á fram fram ásamt 
etv. graslauk eða vorlauk.



*Tilboðið gildir frá 15. febrúar - 15. mars.
www.sagamedica.is

SagaPro er vinsæl vara við tíðum þvaglátum 

SagaPro er fyrsta íslenska náttúruvaran sem hefur farið 
í gegnum klíníska rannsókn.

Fæst í öllum helstu apótekum, matvöru- og heilsuverslunum.

15% 
afsláttur af SagaPro*

Lyf & heilsa og 
Apótekarinn

Nú vakna ég úthvíldur

Áður en ég kynntist SagaPro voru tíð þvaglát vandamál hjá mér. 
Þetta háði mér töluvert, bæði á daginn við útiveru og einnig 
á nóttunni. SagaPro hefur hjálpað mér mikið og nú vakna ég 
úthvíldur.

Hjálmar Sveinsson, verkefnastjóri

Þú ferð lengra með SagaPro

Mikið vökvatap á sér stað í löngum hlaupum ... SagaPro dró 
verulega úr þessum tíðu þvaglátum hjá mér og gerði það að 
verkum að ég gat drukkið ákjósanlegt magn af vökva í tengslum 
við hlaupin.

Melkorka Árný Kvaran, framkvæmdastjóri og þjálfari Kerrupúls

Saman áfram, SagaPro og ég

Ég er með MS og velvirka blöðru, sem vill halda mér á salerninu  
dag og nótt. Nú hef ég séð við henni með því að nota SagaPro 
og fækka salernisferðum um meira en helming. 

Jóna Guðmundsdóttir

SagaPro
Minna mál með
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Allt i einu finnst mér tíminn svo fljótur að líða. Eins og jól og áramót 
hafi verið í gær og skammdegið í algleymingi. Nú skín sólin dag 
eftir dag og er ótrúlega lengi á lofti. Þetta er auðvitað tíminn sem 

afhjúpar rykið og truflar soldið vinnu við tölvuna. Það glampar allstaðar á 
hana og ég er ekki að skrökva. 

Enn truflar sólin ekki sjónvarpsglápið, en ég held ég sleppi því korteri fyrir 
skil að æsa mig yfir Ófærð eða Júróvisjón. Held ég æsi mig ekkert yfir höfuð 
til tilbreytingar.

Í bæjarstjórnarmálum Kópavogs gengur hinsvegar aðeins á, sumir æstir, eða 
öllu heldur ósáttir, enda útilokað að komast hjá ágreiningi á stóru heimili. 

Við förum aðeins í saumana á ágreiningsmáli málanna, sumsé hvar stjórnsýslan 
skuli vera til húsa, en trúlega er niðurstaðan ekki innan seilingar. 

Mig langaði líka að skrifa sögu Fannborgar 2, sem er áhugaverð og stór-
skemmtileg, fyrir utan hvað hún er tilfinningaþrungin.  

Reyndar ekki fyrir mig persónulega, en það rifjaðist upp í vikunni að ég 
svindlaði mér inn á kvikmyndina Leikfangið ljúfa í Kópavogsbíói og slapp 
með skrekkinn. 

Við eigum sögu hússins til góða og margt fleira skemmtilegt sem ekki tókst 
að troða í plássið að sinni. 

Að lokum: Gleðilegan konudag. 

Edda Jóhannsdóttir.

Gamlar syndir

LEIÐARI

Skotíþróttafélag Kópavogs: 

Ömmurnar rokka
Kvennasveit Skotíþróttafélags 

Kópavogs sett Íslandsmet í 50 
m liggjandi riffli á Landsmóti 

STÍ sem fram fór í Digranesinu 13. 
febrúar síðastliðinn. 

Sveitin var skipuð Báru Einarsdóttur, 
Guðrúnu Hafberg og Margréti Lindu 
Alfreðsdóttur. 

Samanlagt skor þeirra var 1666,2 
stig. 

Það hefur aldrei 
hvarflað að mér að 
flytja úr Kópavogi
- segir Björg Jakobsdóttir sem hefur búið í bænum í meira en hálfa öld. 

„Ég flutti í Kópavoginn 1963 og mér 
hefur aldrei dottið í hug að færa mig 
um set og flytja í annað bæjarfélag,“ 
segir Björg Jakobsdóttir sem ólst upp 
í Vallargerðinu sem tilheyrir Vest-
urbænum svokallaða, en eftir að 
byggð tók að þéttast og kjarnar að 
myndast í Kópavogi voru skýr mörk 
í hugum bæjarbúa á milli vesturs og 
austur. Þar er gjáin núna, en áður 
var þar sjoppa, sem var opin lengur 
en í bænum, og strætóskýli. 
Foreldrar Bjargar, Ásta Garðars-
dóttir og Jakob Hólm, voru aðflutt frá 
Neskaupstað, en völdu að búa í Kópa-
vogi þegar þau fluttu suður. 

Björg telur að foreldrar hennar 
hafi valið Kópavog fremur en höfuð-
borgina vegna þess að auðvelt var að 
fá byggingalóðir og reglur um skipulag 
og húsagerð voru ekki eins strangar og 
í Reykjavík um miðbik síðustu aldar. 

„Í Kópavogi bjuggu barnmargar fjöl-
skyldur og þegar ég hugsa til baka man 
ég varla eftir neinni fjölskyldu sem var 
með færri en þrjú börn.“

Björg segir að foreldrar hennar hafi 
byggt sitt hús sjálf með aðstoð ættingja 
og vina eins og flestir á þeim árum. 
„Lífið var svo einfalt á þessum árum 
og þægilegt,“ segir hún og fær blik í 
augun við tilhugsunina um gömlu, 
góðu dagana eftir miðja síðustu öld. 

Björg fæddist 1954 og gekk í Kárs-
nesskóla. 

„Það var því mikið fjör í Vestur-
bænum, sem afmarkast af Kárnesbraut 
frá suðri og Þingholtsbraut í norðri. 
Vallargerðið var þar mitt á milli og 
við krakkarnir lékum okkur saman 
fjaranna á milli,“ segir Björg og hlær. 

„Á Kársnesinu eins og víða í Kópa-
vogi voru upphaflega sumarbústaðir 
sem síðan var byggt við. Þess vegna 
var ekkert einsleitt við heimili okkar. 
Sumir bjuggu í nýbyggðum húsum og 
aðrir í gömlum sumarbústöðum sem 
höfðu verið lagfærðir og voru misjafnir 

að stærð og þægindum. Ég man samt 
ekki eftir að nokkur hafi velt því sér-
staklega fyrir sér,“ segir hún og bendir 
á að venjulegt fólk með mörg börn hafi 
ekki haft of mikið milli handana og 
jafnræði hafi ríkt milli vinanna. 

„Við lékum okkur í sátt og samlyndi 
og á þessum árum mynduðust tengsl 
við vini sem enn halda,“ bendir Björg 
á og nefnir nokkrar vinkonur, Sigrúnu 
Benediktsdóttur og Brynhildi Flovenz, 
Guðbjörgu Kristjánsdóttur, Ernu Nor-
dal og Sigrúnu Ólsen. 

Björg hlær þegar hún minnist þess 
að fólk hafi blótað Kópavoginum fyrir 
götur sem flestar voru ómalbikaðar 
lengi og segir þá sem áttu leið um Kópa-
vog gjarnan talað um að þeir sem hættu 
sér í akandi í bæinn hafi mátt prísa sig 
sæla að finna leiðina til baka, ef bíll-
inn var þá heill eftir ójöfnur og holur 
á malargötunum. 

„Já, ég er þess fullviss að Kópavogs-
búar hugsa til æskuáranna og bæjarins 
með öðru hugarfari en höfuðborgar-
búar. Hjarta þeirra sem hér slitu barns-
skónum slær í takt við bæinn. Og þegar 
ég hóf búskap kom ekki annað til greina 
en kaupa íbúð í Kópavogi. 

Börnin mín og þeirra makar búa hér 
einnig og við finnum til okkar að vera 
Kópavogsbúar og erum stolt af því.“ 
segir Björg og bætir við að hún fari lík-
lega ekki úr bænum úr þessu. Ekki fyrr 
en hún fari í langferðina sem allra bíður. 
Hún tekur undir að líklega megi nota 
hugtakið „innmúraðir og innvígðir“ 
um þá sem eru eins þenkjandi og hún. 

„Við erum meira en stolt af að vera 
trygg bænum okkar,“ segir Björg, en 
játar að hún rati líklega ekki lengur um 
bæinn sem hún þekkti eins og lófa sína 
fyrrum. 

Og lái henni hver sem vill. 
Bergljót Davíðsdóttir

fjórar af æskuvinkonunum sem allar ólust upp í í Kópavoginum og gengu í Kársnesskóla. frá vinstri: Guðbjörg Krist-
jánsdóttir, brynhildur flóvenz , björg og Sigrún benediktsdóttir.

björg og ein hennar besta vinkona úr æsku, Guðbjörg Kristjándóttir, sem 
nýlega færði sig um set í Garðabæ. flugið varð þeirra starfsvettvangur, en 
björg hætti fyrir nokkrum árum. Guðbjörg er enn að fljúga. 

björg Jakobsdóttir segir að hjarta 
hennar slái í takt við bæinn, en hún 
telur að margir bæjarbúa sem alist 
hafi upp í Kópavogi séu sérlega 
tryggir bænum og vilji hvergi annar-
staðar vera



HAMRABORG 14 / DALVEGI 4
KÓPAVOGI  

Henry Þór sigurvegari keppninnar

Kaka ársins 2016



Lífrænt vottuð andlitsolía sem 
rannsóknir sýna að hindrar 
öldrun húðarinnar.

Olían stinnir, þéttir og nærir 
húðina, gefur henni góðan raka 
og fallegan náttúrulegan lit. Hún 
ver húðina gegn kulda og er rík 
af fjölómettuðum fitusýrum. 

Mildur ilmur jurtanna hefur 
róandi áhrif á hugann.

Rannsóknir staðfesta einnig að 
olían þéttir húðina, stuðlar að 
uppbyggingu hennar og vinnur 
gegn húðskemmdum. pH gildið 
er 7,00 sem er það sama og 
húðin, því raskar olían ekki 
sýrustigi húðarinnar.

100%
LÍFRÆNT
ÁN ALLRA
AUKAEFNA

Hindrar öldrun
húðarinnar

Sérverslun með  
meðgöngu- og  

brjóstagjafafatnað

fullt af nýjunugum ull, 
barnaföt, fatnaður frá 
Saumastofu Íslands og 

margt margt fleira

Útsala 20-70%
Hamraborg 14, Kópavogi | sími 5517444 | mkm.is

facebook.com/móðir kona meyja
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

PDF af eldri blöðum 
má finna á: 

www.fotspor.is

FÓLKIÐ Á GÖTUNNI
Konudagur er fyrsti dagur góu, sem er sunnudagurinn í 18. viku vetrar. 
Á konudaginn er góu fagnað af því hún færir vaxandi birtu og vorinngang. 
Konudaginn ber ávallt upp á sunnudag og er á morgun. Það hefur lengi 
tíðkast að konum séu færð blóm eða aðrar gjafir þennan dag. 

Hans Guðberg,  
prestur í Bessastaðasókn
- Gefur þú konunni blóm á konu-
daginn?

Já, ég gef henni blóm og býð henni 
jafnvel út að borða. 
- Hvað finnst þér um Valentínusar-
daginn?

Mér finnst hann bara jákvæður, en 
held ekki upp á hann sérstaklega. Vill 
samt endilega vekja athygli á að á konu-
daginn er ég alltaf með konudagsmessu 
í Bessastaðakirkju.

Baldur Sæmundsson, 
áfangastjóri  
matvæladeildar MK 
- Gefur þú konunni blóm á konu-
daginn?

Ekki endilega blóm, en stundum. Ég 
geri alltaf eitthvað fyrir hana, stundum 
fær hún til dæmis sjerrý.
- Hvað finnst þér um Valentínusar-
daginn?

Valdís mín heitin, blessuð sé minn-
ing hennar, kom með þetta á sínum 

tíma. Mér finnst alveg mega halda upp 
á hann. Ég er hlynntur dögum sem 
verða til þess að við hugsum betur hvert 
um annað. Það veitir ekki af. Sumir 
segjast ekki vilja láta undan þrýstingi 
að kaupa blóm á ákveðnum dögum, 
en ég get vel unnt blómasölum að fá 
aukna sölu.

Svanhildur Jóhannsdóttir, 
sjúkraliði
- Færðu blóm á konudaginn?

Ég er ein núna, en fékk alltaf blóm á 
konudaginn. Nú kaupi ég þau stundum 
sjálf, en þó ekki endilega á konudaginn. 
Geri mér samt einhvern dagamun, fer í 
bíó eða geri eitthvað skemmtilegt.
- Hvað finnst þér um Valentínusar-
daginn?

Hann er sjálfsagt í góðu lagi, en ég 
held ekki upp á hann. Það er frekar 
mæðradagurinn, þá fæ ég alltaf blóm.

Bryndís Jóhannsdóttir, 
skrifstofumaður
- Færðu blóm á konudaginn?

Já, ég fæ alltaf blóm og ekki bara 
blóm heldur allskonar dekur. 
- Hvað finnst þér um Valentínusar-
daginn?

Ég keypti mér sjálf blóm á Valent-
ínusardaginn. En ég kaupi reyndar oft 
blóm.

Guðrún Kristjánsdóttir, 
eigandi verslunarinnar 
Bútabæs
- Færðu blóm á konudaginn?

Já, alltaf, en kærastinn færir mér ekki 
síður blóm á öðrum dögum.
- Hvað finnst þér um Valentínusar-
daginn?

Við höldum ekki upp á Valentínusar-
daginn, enda amerískur siður.

Vilhjálmur Hjaltalín  
Jónsson, ráðgjafi/ 
stuðningsfulltrúi á  
legudeild BUGL
- Gefur þú konunni blóm á konu-
daginn?

Já, ég geri það. Sé jafnvel líka um 
eldamennskuna.
- Hvað finnst þér um Valentínusar-
daginn?

Persónulega geri ég ekkert með 
hann, en finnst í góðu lagi að þeir haldi 
upp á hann sem vilja.

(Myndir: Edda)

Derrick Moore 
kennari ársins 
hjá PGA á Íslandi
Aðalfundur PGA á Íslandi, sem 

eru samtök atvinnukylfinga, 
fór fram síðastliðinn laugardag í 
höfuðstöðvum ÍSÍ. 

Á fundinum var kennari ársins 
valinn og hlaut afreksþjálfari GKG, 
Derrick Moore, þennan mikla 
heiður. 

Derrick hlýtur viðurkenninguna 
í annað sinn. 

Tónlistarhátíð í Kópavogi 
tilnefnd til tónlistarverðlauna
Tónlistarhátíðin CYCLE, Music and 

Art Festival, sem fram fór í Kópa-
vogi sl. sumar, hefur verið tilnefnd til 
íslensku tónlistarverðlaunanna sem 
tónlistarviðburður ársins. Hátíðin er 
ný og er stýrt af ungu tónlistarfólki í 
samstarfi við Kópavogsbæ. Hátíðin 
fór að mestu fram í menningarhúsum 
bæjarins, í Salnum og Gerðarsafni, en 
einnig í Gamla Kópavogsbænum og á 
Gamla Hælinu. 

Hátíðin var mjög vel sótt og nú 
er undirbúningur hafinn að næstu 
CYCLE- hátíðinni. Hún mun fara fram 
í október á næsta ári. 

Í rökstuðningi dómnefndar um há-
tíðina segir m.a.: „Afar metnaðarfull og 
spennandi listahátíð þar sem sjónum 
var beint að tengslum tónlistar, hljóð-
listar, gjörningalistar, myndlistar og 
arkitektúrs í samtímanum. Hátíðin átti 
í frjóu samtali við áhorfendur og gesti 
og var flutningur í hæsta gæðaflokki. 
Á meðal fjölmargra magnaðra við-

burða sem þar áttu sér stað má nefna 
þverfaglega tónlistargjörninginn Mir-
ror’s Tunnel, samstarsverkefni Ólafs 
Elíassonar myndlistarmanns, tón-
skáldsins Páls Ragnars Pálssonar og 
strengjasveitarinnar Skark, hljóðgöngu 
Christinu Kubisch og verkið Diptych 
eftir Þráin Hjálmarsson tónskáld og 
myndlistarmanninn Sigurð Guðjóns-
son.“

Stjórnendur hátíðarinnar eru: 
Guðný Guðmundsdóttir, Fjóla Dögg 
Sverrisdóttir og Tinna Þorsteinsdóttir.

Derrick var að vonum ánægður 
með titilinn. 





8 20.  febrúar 2016

Margrét Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar:

Vill ráðast í endurbætur  
– á móti flutningi
Margrét Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar, vill að ráðist verði í viðgerðir á 
húsum stjórnsýslunnar í Fannborg. Þar er hún ekki sammála samflokksfólki 
sínu í Sjálfstæðisflokknum. 

„Því er ekki að leyna að mjög fljót-
lega eftir að ég heyrði af þessum hug-
myndum var ég mjög mótfallin þeim, 
sérstaklega þeim áformum um að flytja 
í Norðurturninn við Smáralind eða 
turninn á Smáratorgi. 

Það var því ljóst frá upphafi að 
ekki var einhugur í meirihlutanum 
um þetta mál. Þessi skoðanamunur 
kom fram á bæjarstjórnarfundi sem 
haldinn var í júní á síðasta ári, þar sem 
bæjarstjórinn lagði fram tillögu um 
að hann fengi heimild til viðræðna 
um kaup á þremur hæðum í Norður-
turni. Þeirri tillögu var þá frestað með 
meirihluta atkvæða í bæjarstjórn. Þar 
sem ég og Sverrir Óskarsson bæjarfull-
trúi Bjartrar framtíðar sameinuðumst 
fulltrúum minnihluta um frestun á 
málinu. Það var okkar mat að áríðandi 
væri að skoða málið enn frekar enda 
um stóra ákvörðun að ræða. 

Starfshópur stofnaður
Í framhaldi af þessu var ákveðið að 
stofna starfshóp sem færi betur yfir 
málið. Í hann voru skipaðir fulltrúar 
úr öllum flokkum, svo um þverpóli-
tískan hóp var að ræða. Hópurinn átti 
að kanna kostina sem í boði væru. Ég 
tók ekki þátt í vinnu hópsins. Karen 
E. Halldórsdóttir bæjarfulltrúi og Ár-
mann Kr. Ólafsson bæjarstjóri voru í 
hópnum fyrir hönd okkar Sjálfstæð-
ismanna. Starfshópurinn komst ekki 
að einni endanlegri niðurstöðu. Hann 
lagði til að kosið yrði í bæjarstjórn um 
tvo kosti þ. e. viðgerðir á Fannborg 2 
eða að flytja íannan hvorn turninn. 
Það er að fara eða vera.“ 

Margrét segir upphafið að málinu 
hafa verið haustið 2014, þegar byrjað 
var að ræða viðhaldsþörf á þriðju 
og fjórðu hæð í Fannborg 2. Þá hafi 
Mannvit verið fengið til að gera skýr-
slu um kosti þess að flytja eða vera. 
„Mannvit skoðaði upphaflega fjóra 
kosti, að flytja í turninn, vera áfram 
á sama stað, leigja nýtt húsnæði eða 
byggja. Leigan var slegin út af borðinu 
strax. Fyrir lá áætlaður kostnaður við 

endurbætur í Fannborg 2 en Mannvit 
lagði mat á kostnað við aðra kosti. 

Þegar starfshópurinn skilaði af sér 
kom í ljós að ekki hafði farið fram 
rýnihópavinna meðal bæjarbúa eða 
íbúafundur eins og gert hafði verið ráð 
fyrir. Því var Capacent fengið til að sjá 
um rýnihópinn. Það var gert í byrjun 
janúar með tilviljanakenndu úrtaki 
bæjarbúa. Þá var haldinn íbúafundur 
í Salnum 2. febrúar síðastliðinn. Þar 
var ágætlega mætt, um 150 manns að 
ég tel.“

Hiti í fundarmönnum
- Var búið að kynna íbúum tillögurnar 
áður, eða var þetta í fyrsta skipti sem 
þær komu fyrir augu og eyru bæjar-
búa? 

„Það var búið að skrifa um málið í 
fjölmiðlum og flestum mátti ljóst vera 
að verið væri að meta hvort rétt væri 
að flytja bæjarskrifstofurnar eða ráð-
ast í viðhald á þriðju og fjórðu hæð í 
Fannborg 2. 

Því er ekki að leyna að á fundinum 
komu fram afdráttalausar skoðanir 
fundarmanna um að bæjarskrifstofur 
Kópavogs verði áfram á Fannborgar-
reit.“ 
- Var það að einhverju leyti 
aldurstengt? 

„Ef til vill má segja að eldri bæj-
arbúar, sem hafa búið hér lengi og 
eru vanir því að bæjarskrifstofurnar 
séu í Fannborg, hafa jafnvel unnið 
þar eða komið að störfum bæjarins í 
gegnum tíðina, hafi tjáð sig meira en 
þeir sem yngri voru. Ég get þó ekki 
metið það þannig að skoðun bæjarbúa 
sé aldurstengd þar sem bæjarbúar á 
öllum aldri hafa komið að máli við 
mig og lýst þeirri skoðun sinni að bæj-
arskrifstofur Kópavogs verði áfram í 
Fannborginni. 

Stjórnsýslan á heima  
þar sem hún er
- Hver eru þín helstu rök fyrir að flytja 
ekki? 

„Ég var strax þeirra skoðunar að við 

yrðum áfram á sama stað og rökin fyrir 
því voru í fyrsta lagi að nú þegar er 
búið að endurnýja neðri tvær hæðir 
hússins fyrir um 500 milljónir að 
núvirði. Þá finnst mér staðsetningin 
mjög mikilvæg og ég lít á þetta svæði 
sem miðbæjarsvæði Kópavogs. Það 
var tekin ákvörðun um það á sínum 
tíma að listir, menning og stjórnsýsla 
Kópavogs yrði byggð upp á þessu 
svæði sem sjá má í okkar glæsilegu 
menningarhúsum. Þá er táknmynd 
Kópavogs, Kópavogskirkja, einnig í 
Borgarholtinu. Bærinn varð sextíu ára 
á síðasta ári og það hefur tekið allan 
þennan tíma að byggja upp þessa bæj-
armynd sem við eigum. Menningar-
torfan okkar er glæsileg og í mínum 
huga á stjórnsýslan að tilheyra þessum 
hluta bæjarins. Mér finnst ekki hæfa 
stjórnsýslunni, án þess ég sé að setja 
hana á einhvern stall, að vera á þremur 
hæðum í verslunarturni. 

Hægt að þétta byggð  
þó bæjarskrifstofur  
séu í Fannborg
- Hvað með að stjórnsýslan er í þremur 
húsum? Kemur það ekki niður á 
vinnumóral og samkennd starfsfólks-
ins? 

„Jú, það getur vissulega haft einhver 
áhrif, en ekki er langt á milli húsa. 
Við þekkjum þetta úr öðrum sveitar-
félögum að stjórnsýslan er dreifð. 
Upplýsingatæknin gerir öll samskipti 
einfaldari og ég hef ekki orðið vör við 
annað en bæjarbúum finnist þjónustan 
góð við núverandi fyrirkomulag. Hins 
vegar er ljóst að bæta þarf aðstæður 
starfsfólks því mikilvægt er að Kópa-
vogsbær geti boðið sínu starfsfólki 
viðunandi vinnuumhverfi.“
- Hvað með að Fannborgarreiturinn 
sé eftirsóknarverður til annarra nota? 

„Það er ekkert því til fyrirstöðu að 
þétta reitinn þó bæjarskrifstofurnar 
séu þar áfram. Það er verið að tala um 
þéttingu á fleiri stöðum og sú þétting 
getur orðið með bæjarskrifstofur í 
Fannborg. Það þarf að líta til heildar-
skipulags á Fannborgarsvæðinu og að 
þéttingin samræmist því sem fyrir er. 
Þannig erum við að vinna bæði á Auð-
brekkusvæðinu og á Kársnesi.“ 

„Molahugmyndin“  
að mörgu leyti góð
- Hvaða áhrif hefur svokölluð Mola-
tillaga á framgang mála? 

„Málið er auðvitað í vinnslu og nú 
er verið að skoða „Molahugmyndina“ 
eins og hún hefur verið kölluð. Hún 
gengur út á að byggja nýtt hús á lóð 
bæjarins við Molann að Hábraut 2. 
Bæjarstjórn samþykkti á síðasta fundi 
að skoðaður yrði kostnaður við hug-
myndina. Það mun örugglega ekki taka 
mjög langan tíma, en hvað gerist þegar 
þær niðurstöður liggja fyrir verður 
bara að koma í ljós. 
- Er málið komið í hnút? 

„Það er ekki gott að segja. Það er 
ljóst að frá upphafi þessa máls hefur 
ekki verið eining í bæjarstjórninni um 
málið. Enda er um stórt mál að ræða 
bæði fjárhagslega, skipulagslega og 
ekki síst menningarlega fyrir bæinn. 
Það er því eðlilegt að málið skuli vera 
ígrundað mjög vel og allir fletir skoð-
aðir áður en til ákvörðunar kemur. 
- Kemur til greina að kjósa um til-
lögurnar tvær sem liggja fyrir og 
láta meirihlutann ráða, eða er líklegt 
að „Molatillagan“ setji strik í reikn-
inginn? 

„Í framhaldi af ákvörðun síðasta 
bæjarstjórnarfundar er Molahug-
myndin vissulega einn af þeim kostum 
sem upp á borðinu er í dag. 
- Líst þér vel á hana? 

„Já, mér líst ágætlega á hana. Það 
er nauðsynlegt fyrir okkur sem sitjum 
í bæjarstjórn Kópavogs að skoða þá 
kosti sem bæjarfulltrúar leggja til. 
Staðsetningin er ágæt og býður jafn-
framt uppá að Fannborgarreiturinn 

verði nýttur með þéttingu byggðar í 
huga.“ 

Engin niðurstaða þó  
málið þoli ekki bið
- Ertu trúuð á að einhver niðurstaða 
fáist fljótlega? 

„Já, ég tel að styttist í niðurstöðu 
fljótlega. Ég vona vissulega að bæjar-
stjórn beri gæfu til að leiða málið far-
sællega til lykta með hagsmuni bæjar-
búa og starfsmanna á bæjarskrifstofum 
að leiðarljósi.“
- Er málið ekki of brýnt til að þola 
mikla bið? 

„Jú, það er brýnt, engin spurning. 
Það er mikilvægt að ráðast í endur-
bætur á þriðju og fjórðu hæð Fann-
borgar 2 sem allra fyrst. Í fjárhagsá-
ætlun fyrir árið 2015 og aftur nú fyrir 
2016 var gert ráð fyrir fjármunum í 
þessar endurbætur og því er ekkert að 
vanbúnaði að viðhaldsframkvæmdir 
hefjist strax. Hvaða ákvörðun sem 
verður tekin þá munu framkvæmdir 
eða flutningur taka umtalsverðan tíma 
og mikilvægt er að hefjast handa strax 
því er ekki forsvaranlegt að halda starf-
semi áfram við núverandi aðstæður.

Kópavogshælið 
Á síðasta fundi bæjarstjórnar var 
samþykkt sú hugmynd að skoða kosti 
og galla þess að nýta Kópavogshælið 
þ.e. húsið sem teiknað var af Guðjóni 
Samúelssyni og er í eigu Kópavogs-
bæjar, sem fundarsal bæjarstjórnar og 
móttökuhús fyrir Kópavogsbæ. Ég vil 
endilega skoða hvort húsið er hentugt 
fyrir þetta, en hugmyndin er vissulega 
spennandi.“

Mynd: edda

Mynd: edda
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Karen E. Halldórsdóttir

Málið allt að verða farsakennt
Karen E. Halldórsdóttir situr í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún 
vill að kosið verði um tillögurnar tvær, sem voru annarsvegar að ganga til 
samninga um húsnæði í Norðurturni eða „færeyska“ turninum, og hinsvegar 
að gera við núverandi húsnæði stjórnsýslunnar í Fannborg. 

„Þegar við sáum fram á að endurbætur 
á núverandi húsnæði væru óhjákvæmi-
legar og þyldu ekki lengur bið stóðum 
við frammi fyrir háum viðhaldskostn-
aði á núverandi húsnæði. Ástæður þess 
hversu mjög við höfum dregið fæturna 
varðandi viðhald á Fannborg 2 eru auð-
vitað skiljanlegar þar sem fjármunir 
hafa farið í annað mikilvægt eins og 
rekstur leikskóla, skóla og aðra þjón-
ustu við bæjarbúa. Viðgerðirnar sátu 
alltaf á hakanum. Nú er staðan þannig 
að eitthvað verður að gera, fjórða hæðin 
í Fannborg 2 er hriplek og þaðan lekur 
niður á hæðina fyrir neðan, sem eru 
brýnustu viðgerðirnar. Fyrsta hæðin 
var tekin í gegn fyrir nokkrum árum 
og er mjög glæsileg. Það þarf hinsvegar 
mikið til svo húsnæðið sé viðunandi 
til langs tíma. Sömuleiðis finnst mér 
húsið ekki nýtast vel, mikið af „dauðum 
punktum“ eins og gangar og ranghalar, 
margir inngangar og nauðsynlegt að 
bæta aðgengi fatlaðra.“

Ekki laust við múgæsingu 
á íbúafundi
Karen segir alla hafa verið sammála 
um nauðsyn þess að gera við öll þrjú 
hús stjórnsýslunnar en það liggur mis-
mikið áþeim verkefnum og Fannborg 
2 gengur fyrir. 

„Þarna kom svo upp hugmynd um 
að í ljósi aðstæðna væri hugsanlega 
hagkvæmara að flytja. Það var stofn-
aður starfshópur sem í voru skipaðir 
fulltrúar úr öllum flokkum. Ég var í 
þessum hópi og okkar verkefni var að 
kanna þá kosti sem kæmu til greina. 
Hópurinn komst ekki að samdóma 
niðurstöðu, en lagði til að kosið yrði 
milli þess að gera við núverandi hús-
næði eða leita samninga við annan 
hvorn turninn, Norðurturninn eða 
„færeyska“ turninn, sem var líka 
möguleiki. 

Capacent sá um rýnihópavinnu, þ. e. 
að leita álits bæjarbúa með tilviljana-
kenndu úrtaki íbúanna og einnig átti 
að boða til íbúafundar um málið. Sá 
fundur var haldinn í Salnum 2. febrúar 
sl. , og var nokkuð vel sóttur, eða ríflega 
100 manns. Margir tóku til máls, menn 
voru miskurteisir og mér fannst ekki 
laust við ákveðna múgæsingu, fólk að 

blístra og flauta. Þeir sem sátu fyrir 
svörum héldu samt ró sinni og voru 
málefnalegir þó sumar spurninganna 
væru það ekki að mínu mati, en margt 
annað gott kom þar fram.“
- Fannst þér að eldri íbúar Kópavogs 
hefðu frekar skoðanir á þessu máli en 
unga fólkið? 

„Já, það er alveg ljóst að þeir sem 
hafa búið hér lengst hafa mestar skoð-
anir á málinu. Mér finnst ég finna að 
nýjum Kópavogsbúum sé alveg sama. 
Það er mikið af ungu fólki í Hvörfum 
og Kórum og það fólk lítur ekki á þetta 
svæði sem nauðsynlegt fyrir stjórn-
sýsluhús. Á fundinum var töluvert af 
eldra fólki og margir fyrrverandi bæj-
arfulltrúar voru mjög harðorðir. Þeir 
virkuðu á mig eins og þeir treystu ekki 
nýju fólki til að stjórna bænum, hvorki í 
þeirra flokki né öðrum. Spurning hvort 
þeir verði ekki bjóða fram aftur fyrst 
þeim reynist svona erfitt að sleppa 
takinu. Mér finnst að rök þessa fólk 
byggjast mikið til á tilfinningu og ber 
virðingu fyrir því, en ég byggi mín rök 
ekki á tilfinningum til þessara húsa eða 
staðsetningarinnar.“

Glæný tillaga Samfylk-
ingar og VG út í hött
Karen segist alltaf tilbúin að hlusta á 
rök þeirra sem eru á öðru máli en hún, 
en stendur með sinni sannfæringu. 

„Ég læt ekki undan þrýstingi eins 
og þeim sem ég fann fyrir á fundinum 
og reyndar víðar. Í sundlaugunum 
verð ég fyrir þrýstingi, fólk vill ræða 
þessi mál, bæði með og á móti. Mér 
gengur reyndar vel að skýra mitt mál 
og fæ fleiri með mér en ekki. Í niður-
stöðum skýrslu sem Mannvit gerði 
fyrir nokkrum mánuðum komi fram 
að hagstæðast væri að byggja eða fara 
í Norðurturninnn. Þetta snýst líka um 
tíma sem má ekki vanmeta. Við gætum 
flutt strax í turninn, en að byggja getur 
tekið þrjú til fjögur ár, og hvað ætlum 
við að gera á meðan? Það þarf samt að 
taka tillit til þess að það verð sem við 
fengum í Norðurturninn stenst ekki 
endilega enn. Mér skilst að gangi vel 
að laða að fyrirtæki í þessa byggingu, 
enda staðsetningin miðja höfuðborgar-
svæðisins. 

- Hvað finnst þér um tillögu að skoða 
kostnað við byggingu á bílastæði Mol-
ans? 

„Þegar öllu var frestað vegna glæ-
nýrrar og að mínu mati illa hugsaðrar 
tillögu hluta minnihlutans á síðasta 
bæjarstjórnarfundi velti ég fyrir mér 
hversu lengi þetta gæti haldið svona 
áfram. Það gæti komið önnur frestun-
artillaga um að byggja annarstaðar á 
næsta bæjarstjórnarfundi og svo koll 
af kolli. Mér finnst „Molahugmyndin“ 
alveg út í hött. Ég sem formaður lista- 
og menningarráðs lýsti yfir mikilli 
vanþóknun á hugmyndina, að byggja 
á bílastæðahúsinu þar sem bílastæða-
vandi við menningarhúsin og kirkjuna 
er mjög raunverulegur á álagstímum. 
Tillagan kom fram á sunnudagskvöldi, 
tveimur dögum fyrir bæjarstjórnar-
fund, og ég var mjög ósátt. Við erum 
búin að eyða mörgum mánuðum í 
undirbúningsferli til að taka ákvörðun 
og að koma með fráleita tillögu seint 
og um síðir er bara ekki svaravert að 
mínu mati. Ég er mjög ósátt svo ekki 
sé meira sagt.“

Bæjarstjórnin  
ekki samhuga
- Er hætta á að bæjarstjórnin falli 
vegna þessa máls? 

„Nei, það er ekki hætta á því vegna 
þess að okkur leyfist að vera ósammála. 
Mér finnst allt í lagi að Margrét flokks-
systir mín hafi aðra skoðun en ég, en 
öndvert við marga aðra þarna inni 
vil ég að við kjósum um tillögurnar 
og mun sætta mig við niðurstöðuna 
hvernig sem hún verður. Það yrðu engir 
eftirmálar hvað mig varðar. 

En starfsfólkið er almennt orðið 
langþreytt á ástandinu. Mér var treyst 
fyrir þessu starfi og treyst til að taka 
ákvarðanir. Umdeildar ákvarðanir eru 
oft lengi að sanna gildi sitt. Ég treysti 
mér alveg í það. En bæjarstjórnin er 
sannarlega ekki einhuga. Við erum 
fjögur í Sjálfstæðisflokknum sem 
viljum láta reyna á samningaleiðina og 
flytja í annanhvorn turninn. Margrét er 
sú eina úr okkar hópi sem vill láta gera 
við húsið og í mínum flokki virðum við 
skoðanir hvers annars. Ég var reyndar 
vonsvikin yfir að hún og fleiri styddu 
frestunartillöguna um Molann. Við 
Guðmundur Geirdal vorum ósátt og 
sátum hjá við tillögunni. Theodóra 
sem situr fyrir Bjarta framtíð styður 
flutning eða að láta reyna á samninga, 

en Sverrir, sem er formaður skipulags-
nefndar og fulltrúi Bjartrar framtíðar, 
vill byggja, þó ekki endilega á bílastæði 
Molans. Það eru semsagt margar skoð-
anir, ég veit að framsóknarmenn vilja 
gera við núverandi húsnæði, en þrátt 
fyrir það er kosið með frestun til að 
kanna „Molatillöguna“. Ég lít á þá til-
lögu sem frest um að taka ákvörðun 
og sýnist að fólk sé einfaldlega hrætt 
við ákvarðanatöku eða að verða undir 
í atkvæðagreiðslu.“

Sér ekki að niðurstaða  
sé í sjónmáli
Karen sem er Kópavogsbúi í húð og hár 
segist ekki hafa nein tilfinningatengsl 
við stjórnsýsluhúsin. 

„Ástæða þess að ég vil láta reyna á 
flutninga eru fjárhagslegir kostir þess 
að flytja. Ég hef líka alltaf litið svo á 
að það gagnist byggðinni í kring, 
menningarstofnunum sérstaklega, að 
í kringum Fannborgarreitinn verði 
meira líf en þurr stjórnsýsla hefur 
uppá að bjóða. Þetta er einhver besta 
staðsetning á höfuðborgarsvæðinu og 
af hverju ættum við ekki að nýta hana 
og efla lífið? Gera eitthvað sem styður 
við Hamraborgina, verslun og þjón-
ustu, styður við menningarhúsin og 
brúna yfir í háskólasamfélagið. Sem 
gamall Kópavogsbúi hef ég alltaf litið á 
svæðið þar sem skrifstofurnar eru sem 
„dead zone“ og finnst vanta að tengja 
austur- og vesturbæ Kópavogs. Ég held 
að uppbygging á Fannborgarreitnum 
sé kjörið tækifæri og ég bind vonir 
við Hamraborgina. Svo þegar fram-
kvæmdum lýkur í Auðbrekku þéttist 
byggðin og fólki fjölgar.“

- Hvernig heldurðu að verði tekið á 
tillögu Samfylkingar og VG og hvernig 
verður framhaldið? 

„Það er forseta að svara því. Ég vona 
bara að við komumst einhverntíma á 
þann stað að greiða atkvæði um að 
fara eða vera. Ég sé það þannig að 
valið verði á milli upphaflegu tveggja 
tillagnanna. Tillaga Samfylkingar er 
algerlega ótengd þeim og snýst um að 
kanna kostnað við að byggja á bíla-
stæðinu. Ekki að kanna áhugann, sem 
er mjög sérstakt. Það kostar x margar 
milljónir að skoða þetta og ég sé fyrir 
mér frestanir til 2018 ef þetta heldur 
svona áfram. Ég vil bara henda þessari 
fáránlegu tillögu. Persónulega breytir 
það engu í mínum huga hvað kostar að 
byggja á bílastæðinu. Mér finnst eins 
og ég sagði tillagan fáránleg og fram-
kvæmdin kæmi menningarstofnunum 
mjög illa. Þetta yrði skelfilega ljót, 3.000 
fermetra bygging ofan í holtinu, ofan 
í kirkjunni, með engum bílastæðum. 
Tillagan er fyrir mér merki um skamm-
sýni og ef við ætlum að byggja og ef 
einhver bæjarstjórn hefur áhuga á því 
vona ég að hún beri gæfu til að skoða 
aðra kosti en bílastæðin í bænum.“ 
Það er þá engin niðurstaða í sjónmáli?
Nei, ég veit ekki hvað á gera við þessa 
„Molahugmynd“. Væntanlega kemur 
einhver kostnaðaráætlun á næsta fund, 
en hún mun ekki breyta minni afstöðu. 
Hvort hún breytir afstöðu annarra er 
engin leið að segja til um. Mér finnst 
þetta orðið hálf farsakennt og að fólk 
verði að taka ákvörðun. Vinna eða 
tapa er ekki aðalmálið, númer eitt er 
að halda áfram.“

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta



10 20.  febrúar 2016

Pétur Hrafn Sigurðsson, Samfylkingu: 

Óvænt ný tillaga þegar 
ferlinu var að ljúka
Pétur Hrafn Sigurðsson situr í minnihluta bæjarstjórnar fyrir Samfylk-
inguna og á síðasta bæjarstjórnarfundi kom Samfylkingin ásamt VG með 
frestunartillögu varðandi húsnæðismál stjórnsýslunnar, nokkrum til sárrar 
gremju og öðrum til nokkurrar gleði. 

„Þegar við fórum að velta fyrir okkur 
tillögunum tveimur sem lágu fyrir, 
annars vegar að flytja og þá í annan 
hvorn turninn, eða vera og gera við 
húsnæðið, fannst okkur vanta þriðja 
kostinn, sem væri að byggja undir 
stjórnsýsluna. Það þótti fyrir hálfu ári 
hagkvæmur kostur, en nú hafa laun 
hækkað og allur kostnaður. Þessu var 
því hent út af borðinu. Hinsvegar hafði 
enginn skoðað þann kost að byggja 
fyrir framan Molann, beint á móti 
Salnum. Ef sá kostur er skoðaður 
gæti það verið snjallt þar sem undir-
stöðurnar eru fyrir hendi. Þar með er 
kostnaður minni en skýrslan gefur til 
kynna. Við vildum gjarnan að þetta 
væri skoðað og ef í ljós kemur að þetta 
sé hagkvæmast er alveg þess virði að 
taka þá hugmynd lengra. 

Í öðru lagi höldum við stjórnsýsl-
unni í hinum svokallaða miðbæ sem er 
í kringum Hamraborgina og við menn-
ingarhús bæjarins, þar sem miðbærinn 
var settur á sínum tíma. Það vegur líka 
þungt.“

Kópavogshælið gæti 
boðið upp á skemmtilega 
möguleika
Pétur segir að hvort sem tillagan verði 
að raunverulegum kosti eða ekki standi 
eftir hugmyndir um að nýta Kópavogs-
hælið, sem hét fyrst Hressingarhælið í 
Kópavogi og var byggt af Hringskonum, 
teiknað af Guðjóni Samúelssyni og er 
eitt fyrsta steinhús bæjarins. 

„Það væri hugsanlega hægt að nýta 
húsið undir aðstöðu fyrir bæjarstjórn-
ina. Þarna yrði þá bæjarstjórnarsalur 

og móttökuhús í nágrenni við menn-
ingarhúsin. Þetta gæti orðið táknmynd 
bæjarins og táknmynd stjórnsýslunnar. 
Þessi hugmynd er alveg jafn gild hvort 
sem við flytjum eða ekki því um er að 
ræða tvær aðskildar tillögur. 

Segjum sem svo að ekki sé hagstætt 
að byggja og segjum sem svo að niður-
staðan verði flutningar, er ekkert því 
til fyrirstöðu að halda áfram með 
Kópavogshælið og setja þar inn bæj-
arstjórnarsal og móttöku. Við eigum 
þetta hús nú þegar. Í dag eru mót-
tökur í anddyri Salarins eða í anddyri 
Gerðarsafns, en hvorugt er nógu gott, 
enda húsin hönnuð fyrir annarskonar 
starfsemi. Nefnd sem stofnuð var um 
Kópavogshælið hefur enn ekki komið 
með tillögur um hvernig nýta skuli 
húsið. Okkur finnst aðstaða fyrir bæj-
arstarfsmenn og móttökur á þessum 
fallega stað sérlega áhugaverð. Húsið 
stendur nokkuð sér þó verið sé að 
byggja í kring, þarna var hringtorg og 
mjög falleg aðkoma og hægt að gera 

þetta að nokkurskonar Höfða okkar 
Kópavogsbúa.“

Málið tilfinningatengt  
hjá mörgum
- Eruð þið ekki aðallega að tefja málið 
með Molatillögunni“? 

„Nei, engan veginn. Á íbúafundinum 
kom í ljós mjög sterkur vilji bæjarbúa 
um að halda stjórnsýslunni í mið-
bænum og íbúafundir eru haldnir til 
að hlusta á skoðanir bæjarbúa. Það væri 
virðingarleysi að láta þær sem vind um 
eyru þjóta.“
- Voru það ekki aðallega miðaldra 
og eldri sem vildu hafa bæjarskrif-
stofurnar í Fannborg? 

„Ég held að ekki sé hægt að skil-
greina það svo nákvæmlega, hvorki 
hvað varðar aldur eða pólitík. Þarna 
töluðu fyrrum bæjarfulltrúar Alþýðu-
flokks og Sjálfstæðisflokks, en ég get 
fallist á að fyrir þessu fólki er málið 
tilfinningatengt. 
- Meira hjá eldri en yngri? 

„Það má kannski draga þá ályktun 
og ekki ólíklegt að svo sé. Sumir, og 
þá trúlega yngri bæjarbúar, hafa ekki 
hugmynd um hvar bæjarskrifstofurnar 
eru, enda eru þær eru ekki endilega 
auðfundnar.“
- Snýst þetta ekki að einhverju leyti um 
heildstæðan vinnustað? Nú er um að 
ræða þrjár hæðir ef flutt verður í annan 
hvorn turninn. 

„Jú, það skiptir máli, en flæðið á 
milli væri meira á þremur hæðum en í 
þremur húsum. Það hefur verið kvartað 
yfir að stjórnsýslan sé með þrjú hús, átta 
hæðir og þrjá mismunandi innganga. 
Þannig hefur það verið í mörg ár. 

Uppsafnaður vandi og 
trassaskapur

Ég held samt að vandamálið felist 
fyrst og fremst í að viðhaldi á Fann-
borg 2, sem er stærsta húsið, hefur 
ekki verið sinnt í fjölda ára. Það er 
að koma í hausinn á mönnum núna 
og er að sjálfsögðu gangrýni vert. Á 
síðasta ári var gert ráð fyrir 90 millj-
ónum í viðhald, en það fjármagn var 
ekki nýtt þar sem hugmyndir um flutn-
inga voru komnar af stað. Þetta er ekki 
vandamál frá í fyrra eða hitteðfyrra. 
Síðustu tíu ár hefur bæjarstjórn ekki 
sinnt viðhaldi á bæjarskrifstofunum og 
þannig er vandamálið til komið. Núna 
kostar 600 milljónir að gera við og það 
er uppsafnaður vandi. Þetta er eins og 
með venjulega húseigendur, það þarf 
viðhald og ef viðhald er trassað hækkar 
kostnaðurinn því lengur sem ekkert 
er gert.“

Pétur Hrafn segir Samfylkinguna 
einhuga um tillöguna og VG sé með 
þeim í liði. 

„Tillagan var tekin fyrir á félagsfundi 
hjá okkur og þar var almenn ánægja 
með að þetta væri skoðað. Samfylk-
ingin í Kópavogi stendur heilshugar 
að baki. 
- Heldurðu að bæjarstjórnin klofni? 
„Ég held að bæjarstjórninn muni 
ekki komast að einróma niðurstöðu. 
Meirihlutinn mun þá ráða, eins og 
lýðræðið býður uppá.“

Miðbær Kópavogs miðbær 
höfuðborgarsvæðisins
- Hvernig á nýta húsin ef þið flytjið? 

„Það er nú þegar standandi tilboð í 
húsin þrjú og byggingarétt upp á níu 
hundruð milljónir. Við sjáum fyrir 
okkur ef við flytjum að á þessu svæði 
verði byggðar litlar íbúðir og komið 
til móts við mikinn húsnæðisvanda 
fólks á öllum aldri, hvort sem um er 
að ræða kaup, leigu eða félagslegar 
íbúðir. Áherslan yrði á smærri íbúðir 
og staðsetningin er frábær, til dæmis 
fyrir háskólafólk. Miðbær Kópavogs 
er mjög miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu og samgöngur í allar áttir. 
Möguleikarnir eru endalausir. Nú 
eru framkvæmdir á Auðbrekkusvæð-
inu að fara í gang þar sem líka verða 
byggðar íbúðir. Iðnaðarhúsnæði sem 
er þar fyrir verður breytt í íbúðir og á 
eftir að verða mjög flott. Svo kemur 
brúin sem tengir okkur við Reykjavík, 
það er bara spurning um tíma, og þá 
tekur enga stund að ferðast á milli. Nú 
þegar liggur fyrir deiliskipulag á höf-
uðborgarsvæðinu sem er mjög áhuga-
vert. Íbúum fjölgaði um 70 þúsund 
síðustu 30 árin og mun fjölga um 70 
þúsund á næstu 30 árum. Hingað til 
hefur verið byggt út frá bænum, en nú 
á að þétta byggð í staðinn fyrir að fara 
í allar áttir.“
- Ertu bjartsýnn á að meira verði úr 
Molatillögunni? 

„Það er komin fram gróf áætlun 
um kostnaðinn við að byggja ráð-
hús á Molareitnum. Kostnaðurinn er 
mismunandi eftir því hvaða forsendur 
menn gefa sér t.d. með fjölda bílastæða. 
Ég hef lagt fram breytingartillögu í 
bæjarstjórn þar sem bygging ráðhúss 
á Molareitnum er þriðji kosturinn. Að 
mínu mati er það hagstæðasti kostur-
inn. Hinir tveir kostirnir sem kosið 
verður um eru að flytja skrifstofurnar 
í annan hvorn turninn eða að vera í 
núverandi byggingum og hefja við-
gerðir. Niðurstaða fæst væntanlega á 
bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn.“

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að sjá blaðið á 
www.fotspor.is

7 daga heilsunámskeið dagana 6.-13. mars 2016

Komdu með! 

Á námskeiðinu lærum við að bera ábyrgð á eigin heilsu með því að huga að mataræði, reglulegri hreyfingu, streitu 
og andlegri heilsu. Á námskeiðinu er lögð áhersla á hressilega hreyfingu, hollt mataræði, fræðslu, slökun og útivist í 
fallegu umhverfi. Farið verður í markmiðasetningu í heilsueflingu og mikilvægi þess að horfa lengra fram í tímann.

Verð pr. einstakling með gistingu er 130.000 kr. 
í einbýli en 123.500 kr. í tvíbýli.

Hressandi námskeið fyrir þá sem vilja koma sér af stað, setja sér markmið varðandi 
hreyfingu og mataræði og huga að andlegri líðan.

- berum ábyrgð á eigin heilsu

Heilsustofnun 
Náttúrulækningafélags 
Íslands

Nánari upplýsingar og skráning á heilsustofnun.is 
eða í síma 483 0300.

6.-13.
mars
2016
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Skoðið
vöruúrvalið á
okkarbakari.is

Kaka ársins 2016.

Ilmandi brauð, bakkelsi og blóm.

Þú færð þetta allt hjá okkur.

Við opnum kl. 8:00

Kíkið í heimsókn
og komið

konunni á óvart

Bjóðum nokkrar gerðir af fermingarBorðum

Fjölbreyttir réttir smáréttaborðanna okkar henta bæði í 

hádegis- og kvöldveislur. 

Hólshraun 3 · 220 Hafnarjörður · Símar:  555-1810,  565-1810 - Fax:  565-2367 · Netfang: veislulist@veislulist.is · www.veislulist.
is

æðisleg
veislan
verður

Fermingar-

Tapassmáréttir Kalt borð Pinnamatur

Súpa Brauð og Smáréttir 

Hádegisveisla á milli kl 12 - 14

Verð frá kr. 2.760

tapaSveiSla 9 réttir 

Síðdegisveisla 16 -19

Verð frá kr. 3.950

tertu og tapaSBorð. 

miðdegisveisla 13 - 15

Verð frá kr. 4.370

SteikarBorð
kvöldveisla 17 - 20

Verð frá kr. 3.600

fermingarkaffiHlaðBorð 

miðegisveisla 14 - 17

Verð frá kr. 2.450

pinnamatur 
miðdegisveisla 14-17

Verð frá kr. 2.850

kalt HlaðBorð

fiSkréttir

Verð frá kr. 5.160

Góð fermingar-veisla lifir lengi



KONUDAGURINN 21. FEBRÚAR

FIMM RÉTTA
KONUDAGS-
MATSEÐILL

FRÁ KL. 17FORDRYKKUR
Codorníu Cava

FORRÉTTIR

TÚNFISKUR
Léttgrillaður túnfiskur, avókadómauk, engifer, sesamfræ, 
sýrð vatnsmelóna

BLEIKJA Á SALTBLOKK FRÁ HIMALAYA
Hægelduð bleikja, yuzu mayo, tru�u mayo, stökkt 
quinoa, epli

ÖND & VAFFLA
Hægeldað andalæri „pulled“, karamelluseruð epli, 
belgísk va�a, maltsósa

ÞÚ VELUR AÐALRÉTTINN ...

KOLAGRILLUÐ NAUTALUND
Sveppir, pönnusteiktar kartöflur, bjór-Hollandaise
EÐA

LAX
Kolagrillaður lax, bok choy, sveppir, barbecuesósa tónuð 
með íslensku, lífrænu svörtu tei

EFTIRRÉTTUR

SÚKKULAÐIRÓS
Súkkulaðimousse, hindberjahlaup, Sacherbotn

7.990 kr.

Austurstræti 16       Sími 551 0011       apotek.isAPOTEK KITCHEN+BAR
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Nóa Síríus-mótið: 

Guðmundur Kjartans-
son hlutskarpastur
Nóa Siríus mótinu, gesta-

móti Hugins og Skákdeildar 
Breiðabliks 2016, lauk á 

fimmtudagskvöldið. Í A-flokki sigr-
aði alþjóðlegi meistarinn víðförli og 
Íslandsmeistari 2014, Guðmundur 
Kjartansson, með 5 vinninga af 6. Í 
öðru til þriðja sæti með 4,5 vinninga 
urðu prófessorinn skeleggi Magnús 
Örn Úlfarsson, og tæknifrömuðurinn 
að vestan, Halldór Grétar Einarsson, 
sem bætti við sig 40 elóskákstigum og 
varð Skákmeistari Breiðabliks 2016. Þá 
er óupptalin uppskera Vignis Vatnars 
Stefánssonar, nemanda í Hörðuvalla-
skóla og efnilegasta skákmanns lands-
ins, sem nældi sér í 41 skákstig. 

Guðmundur hafði hvítt í skák sinni 
við stjörnulögfræðinginn Halldór 
Brynjar Halldórsson og kom upp 
Sikileyjarvörn. Guðmundur náði ör-
uggri fótfestu á yfirvölduðum reit á d5 
og kom sér þar fyrir eins og púkinn á 
fjósbitanum, guðræknum stjörnulög-
fræðingnum til sárrar skapraunar. Þrátt 
fyrir illt auga Halldórs og öflugar sær-
ingarþulur, kryddaðar hörmulegum 
lagatexta, varð Guðmundi ekki haggað. 
Halldór laut því í lægra haldið í þetta 
sinn, en getur borið höfuðið hátt eftir 
góða frammistöðu á mótinu. 

Gríðarlegur baráttuandi einkenndi 
skák Magnúsar Arnar og snarfarans 
frá Ísafirði, Guðmundar Gíslasonar. 
Þessir atgervismenn til sálar og líkama 
gerðu allt til knýja fram sigur, höfn-
uðu jafnteflisleiðum þótt þeir væru í 
taphættu og á nippinu. Svo mikil var 
einbeitingin að þeir brögðuðu hvorki 
vott né þurrt allt kvöldið og stóðu ekki 
upp frá borðum fyrr en tilneyddir, sár-
soltnir og með sinn hálfa vinninginn 
hvor í rassvasanum. 

Í skák Halldórs Grétars og hins grjót-

harða Þorsteins Þorteinssonar kom upp 
bogo-indversk vörn. StoneStone, sem 
gekk ekki heill til viðureignar þetta 
kvöld, yfirsást snjall millileikur með 
riddara á b4. Halldór nýtti sér óná-
kvæmnina, þandi út brjóskassann og 
fnæsti til framrásar á miðborðinu. Varð 
Þorsteini að orði að það mætti ekki 
rétta þessum vestfirska galdramanni 
litla fingurinn. 

Í fjórðu toppviðureign kvöldsins átt-
ust við snillingarnir Björn Þorfinnsson, 
alþjóðlegur meistari, og stórmeistarinn 
Stefán Kristjánsson sem beitti kóng-
-indverskri vörn. Framan af þreifuðu 
þeir hvor á öðrum eins og japanskir 
súmó-glímumenn, en svo fór að Björn 
náði að loka drottingu Stefáns inni og 

varp öndinni léttar með sigurglott á 
vör. Honum svelgdist þó allhressilega 
á kaffinu og Nóa-konfektinu þegar hin 
svarta hátign hófst skyndilega á loft af 
sjálfsdáðum eins og fyrir vúdúgaldur 
og sveif út úr prísundinni. Upptendr-
aður af kraftaverkinu færðist Stefán 
í aukana og þjarmaði allógurlega að 
Birni, sem varðist þó fimlega, enda 
afkomandi margra kappanna í Víði-
staðabardaga í Skagafirði, einkum þó 
þeirra sem lifðu bardagann af. 

Af óvæntum úrslitum í A-flokki má 
helst nefna sigur Arnar Leós Jóhanns-
sonar sem lagði Andra Á. Grétarsson 
með svörtu. Örn Leó er á mikilli sigl-
ingu þessar vikurnar, var taplaus í 
mótinu og hækkar 45 elóstig.

Guðmundi  Kjartanssyni varð ekki haggað þar sem hann sat eins og púkinn 
á fjósbitanum þrátt fyrir öflugar særingarþulur andstæðingsins, Halldórs 
brynjars.

Skrautlýsing í Kópavogi verðlaunuð:

Spennandi, sveigjanleg og nútímaleg
Skrautlýsing á Fífuhvammsvegi 

milli Smáratorgs og Smáralindar 
hlaut Íslensku lýsingarverðlaunin árið 
2015. 

Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, afhenti verðlaunin við athöfn 
í Perlunni 6. febrúar síðastliðinn í 
tengslum við Alþjóðlegt ár ljóssins 
og Vetrarhátíð. Verkið var unnið að 
frumkvæði Kópavogsbæjar sem setti 
saman hönnunarteymi sem vann að 
því að lýsa brúarmannvirkið að degi 
til og skapa fallega ásýnd að kvöldi. 

Almar Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, afhenti 
verðlaunin við athöfn í Perlunni um 
6. febrúar í tengslum við Alþjóðlegt 
ár ljóssins og Vetrarhátíð. 

Lagt var upp með að lífga ásýnd, 
en jafnframt mátti ekki draga úr um-
ferðaröryggi. Þess má geta að lýsingin 
breytist eftir árstíma, tíma dags og 
viðburðum. Dæmi um það er þegar 
lýst var í frönsku fánalitunum eftir 
hryðjuverkin í París og í bleiku í 
bleikum október. 

Hönnun verksins, „Skrautlýs-
ing brúar við Fífuhvammsveg“, var 

í höndum Þórdísar Rósu Harðar-
dóttur, lýsingarhönnuðar, og sér-
fræðinga frá Jóhanni Ólafssyni & Co., 
verkfræðistofunni Eflu, Rafgeisla og 
Flúrlömpum. Lýsingabúnaðurinn í 
brúarmannvirkinu er frá OSRAM. 

Dómnefnd valdi skrautlýsinguna 
úr sjö tilnefningum. Í rökstuðningi 
hennar segir meðal annars: „Á hagan-
legan hátt hefur lýsingahönnuðinum 

tekist að veita birtu inn í rýmið með 
lausn sem er í senn spennandi, sveigj-
anlega og nútímaleg. Síbreytilegt sjón-
arspil með margbreytilegan staðar-
anda þar sem birta og skuggar leika 
saman. Ljósaspil sem kemur sífellt á 
óvart.“ Lýsingin verður framlag Ísland 
til Norrænu lýsingarverðlaunanna 
sem afhent verða á Íslandi haustið 
2016.

Skrautlýsingin sem hlaut verðlaunin er afar falleg.
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Menning er víðfemt orð, eitthvað sér-
stakt svið menningar sem þú hefur 
áhuga á umfram önnur?
Kannski íslensk menning, en hún 
tengist líka menningu annarra landa. 
Fólk er áhugaverðast, örlög þess og líf 
á hverjum tíma.
Hvað er það við 19. öldina sem vekur 
áhuga?
Það var svo margt að gerjast á þessari 
öld, bókmenntir, vísindi, frelsi, hug-
leiðingar um manninn og afkomu 
hans. Vakning fyrir valdi einstaklings-
ins, nýjar hugmyndir um stjórnun og 
fleira.
Hvað ræktarðu helst?
Fyrir utan góða vini og mína ágætu 
fjölskyldu þá má nefna þessar 30 kar-
töflur sem ég set niður á vorin ásamt 
nokkrum fræjum af gulrótum, radísum 
og salati.

Hvað er það við letur sem heillar þig?
Letur er miðill sem ber okkur ósýni-
leg skilaboð. Ekki hentar öllum sama 
letrið til lestrar og eiginleikar leturs 
eru afar margvíslegir. Sum eru ágeng, 
önnur láta lítið fyrir sér fara en skilja 
eftir þægilega viðveru á pappír eða skjá. 
Og pappírinn skiptir líka máli fyrir 
letrið. Pappír er eiginlega dásamleg 
vara sem allt of margir hata, líklega af 
vankunnáttu.
Varstu bókaormur strax sem barn?
Mér er sagt að þegar ég var afar ung og 
foreldrar mínir voru komnir upp í rúm, 
en þau voru sílesandi, hafi ég heimtað 
bók líka, en af því að ég var óviti fékk 
ég í hendur sakamálatímarit á ensku, 
rifrildi af þessu blaði er enn til og titill 
fremstu sögunnar er:
The Hungry Man. Sem betur fer var 
ég ekki orðin læs svo mér varð ágæt-

lega svefnsamt. Fékk svo líka merki-
legri bókmenntir að handfjatla. Varð 
snemma læs og las allt sem ég náði í, 
hvort sem það var ætlað börnum eða 
ekki og hef trú á því að börn eigi að fá 
að ráða því sjálf hvað þau lesa – bara 
að þau lesi. Líklega hafa flest börn inn-
byggt sigti sem greinir í flokka það sem 
þau lesa, góða eða slæma. Hvað er vond 
bók og hvað góð?
Hvaða bók eða bækur hafa haft mest 
áhrif á þig?
Bláskjár og Lísa í Undralandi voru 
merkilegar að mjög mörgu leyti. Þá 
var bókin Mýsnar og mylluhjólið eft-
irminnileg, sérstaklega fyrir útlitið, en 
það var mynd af myllu utan á bókinni 
og gat í miðjunni. Þannig mátti kíkja 
gegnum bókina og auðvitað var gat á 
hverri síðu sem tengdist efninu. Því-
líkt undur fyrir lítið barn. Ég man eftir 
ævisögu Bernadettu sem varð nunna 
og tengdist uppsprettunni í Lourdes, 
það gerðust undur í útlöndum. Svo 
voru bækur eins og Gösta Berlings 
saga sem var mikil opinberun. Ekki 
má gleyma Benedikt Gröndal með 
Dægradvöl og Heljarslóðarorrustu, 
þvílíkar bækur, þvílík dirfska í hugsun 
og framsetningu. Njála var sjálfsögð 
lesning á hverju sumri hjá afa mínum 

og ömmu, samt voru til margar bækur 
hjá þeim og aldrei skipt sér af hvað ég 
las. Og tímaritið Dvöl með smásögum, 
ljóðum og greinum var mjög minnis-
stætt af fjölbreytninni.
Hefurðu keypt bók út af útlitinu ein-
göngu?
Það hefur komið fyrir, sérstaklega ef 
það hefur með hönnunina og pappír-
inn að gera. Útlit bóka á að egna kaup-
endur til dáða.
Hvað ertu að lesa núna?
Les í annað sinn ljóðabókina Storm-
viðvörun eftir Kristínu Svövu Tóm-
asdóttur, en ég fékk hana ásamt mann-
broddum í jólagjöf frá syni mínum.
Hvað kom til að þú fluttir í Kópavog?
Engar lóðir í Reykjavík á þeim tíma, 
en Kópavogur bauð unga húsbyggj-
endur velkomna. Við hjónin fengum 
lóð undir parhús við Skólagerði, mág-
kona mín og hennar maður byggðu við 
hliðina á okkur. Menn okkar beggja eru 
látnir og mágkona mín flutti í fyrra, 
en ég bý enn í Skólagerðinu. Ágætis 
staðsetning og góðir nágrannar. Hvað 
getur verið betra?
Hvernig var Kópavogur ársins 1961?
Ekkert malbik, mikil rauðamöl, allt 
fullt af börnum, mikil samstaða milli 
nágranna enda margir á sama stað í 
lífsbaráttunni; að koma sér upp þaki 
yfir höfuðið.
Hvað hefur helst breyst síðan?
Komnir garðar, tré og blóm, göturnar 
malbikaðar, en endurnýjun íbúanna 
hefur í för með sér að færri kynnast í 
götunum, kannski götuhátíðir myndu 
bæta úr því. Eitt hefur ekki breyst, 
strætóferðum hefur ekki fjölgað 
og það sem er verra, sums staðar er 
orðið lengra milli viðkomustaða. Að 
ég tali nú ekki um að fara úr Vesturbæ 
og þurfa að fara í hring um Austur-
bæinn áður en hægt er að komast á 
skiptistöðina.
Áttu þér uppáhaldsstað í Kópavogi?
Nei, en ýmislegt uppáhaldsfólk.
Fylgistu með bæjarpólitíkinni?
Svolítið.
Hvað ertu sérstaklega ánægð með í 
bænum?
Garðyrkjustjórann og áhaldahúsið.
Uppáhaldsstaður á Íslandi?
Margir, en það fallegasta er að standa á 
ákveðnum stað á Dynjandisheiðinni og 
horfa út Arnarfjörðinn í góðu skyggni, 
það gefur góða tilfinningu í sálina.
Af hverju?
Óútskýranlegt, en margir staðir á Ís-
landi gleðja svo djúpt og innilega ýmsa 
hluti innra með okkur, því ósnertari og 
víðáttumeiri því öflugri.
Hefurðu gaman af að ferðast?
Já, en nenni varla að fara til útlanda, 
mér leiðast svo flugstöðvar og biðin 
þar.
Hvernig ferðalög finnst þér skemmti-
legust?
Sigling er auðvitað það allra, allra besta. 
Hef siglt með seglbáti við strendur 
Danmerkur og tilfinningin að láta 
sig líða áfram með straumi og vindi 
er geggjuð.
Uppáhaldstónlist?
Það fer svolitið eftir skapinu og stund-
inni. Ein tegund er góð þegar á að 
þurrka af, önnur þegar á að slappa af. 
Ylfa Mist er núna undir geislanum, 
ung stúlka að vestan með þýða og ljúfa 
rödd, fínar útsetningar.
Hefurðu talað upphátt við sjálfa þig 
á almannafæri?
Örugglega, er orðin svo gömul að það 
þykir líklega sjálfsagt.
Eða gert eitthvað annað pínlegt?
Segi ekki frá því.

Ertu með einhverja fóbíu?
Er veðurhrædd, en við að segja frá því 
og viðurkenna hefur þessi hræðsla 
minnkað að mun.
Nefndu tvennt sem fer óstjórnlega í 
taugarnar á þér.
Ég reyni að láta hluti sem ég get ekki 
ráðið við rugga mér um of, en stefnu-
ljósaleysi pirrar mig nokkuð. Man ekki 
eftir öðru í augnablikinu.
Hvaða persóna mannkynssögunnar, 
lífs eða liðin, hefðir þú viljað vera?
Veit ekki.
Ef þú fengir að ráða öllu á Íslandi í 
eina viku, hvað myndirðu gera?
Taka burt gjöld í leikskólum, hækka 
laun allra starfsmanna leikskóla; banna 
innflutning á nautakjöti og skipa fyrir 
um margvíslegar kynningar á lamba-
kjöti fyrir útlendinga; taka sérstaklega 
fyrir alls konar vitleysu í innflutningi 
grænmetis og annarra matvæla; svo 
er ég með leyniáætlanir sem ég segi 
ekki frá fyrr en ég hef fengið völdin í 
hendurnar.
Hvaða eiginleika kanntu best að meta 
í fari fólks?
Látleysi og hreinskiptni.
Og verst?
Hrokinn og ágirndin eru alltaf jafn leið 
og fráhrindandi.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Í fólk, bækur, grúsk og gömul bréf.
Ertu á facebook?
Já, en ekki mjög virk.
Hvað gerirðu til að slaka á?
Les, ræð danskar krossgátur, grúska í 
einhverri vitleysu.
Finnst þér að við eigum að halda upp 
á Valentínusardag?
Veit ekki.
Færðu blóm, gjafir eða eitthvað 
annað á konudaginn?
Aldrei verið til siðs á mínu heimili að 
hlaupa til þegar markaðurinn segir að 
nú verði maður að kaupa, hvort sem 
er að fara eftir siðum eða einhverjum 
nýjungum. Eina undantekningin, held 
ég, eru bollur á bolludaginn. En ég fæ 
oft sérstakar gjafir og skemmtilegheit 
án þes að dagatalið skipi svo fyrir.
Helstu kostir?
Greiði sem næst gjaldaga, held tryggð 
við gamla vini, er ekki nísk, en samt 
aðhaldssöm.
Helstu gallar?
Byrja á of mörgu og tekst ekki alltaf 
að klára, kenni því um að vera fædd í 
tvíburamerkinu.
Hvað er framundan?
Bara dúlla sér gegnum lífið og hafa 
gaman af því.
Þrjú orð sem lýsa þér best:
Áreitnislaus, forvitin, puðari.
Lífsmottó:
Góð spor eru best.

ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

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

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

Þóra Elfa Björnsson:

Leiðast flugstöðvar en elskar að sigla
Þóra Elfa Björnsson er bæjarbúinn að þessu sinni. Þóra fæddist í Reykjavík 
í júní 1939. Hún lauk sveinsprófi í setningu árið 1959, varð kennari við 
bókiðnadeild Iðnskólans í Reykjavík árið 1983 og vann við það til starfs-
loka, ásamt því að sinna heimili og börnum. Eftir að hún  hætti kennslu 
hefur hún í nokkur ár unnið að gerð orðabókar fyrir prent- og útgáfuiðnað 
ásamt Haraldi Blöndal. Þóra fluttist í Kópavog árið 1961 og hefur búið 
þar síðan. Hún er bókaormur, hefur áhuga á menningu, 19. öldinni, letri, 
ræktun, bókaútliti og fólki, svo eitthvað sé nefnt.





Við látum það berastpostdreifing.is

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.

GÖNGUTÚR 
Á LAUNUM


