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Hæðasmári 6, fyrir aftan Smáralind
www.lifandimarkadur.is

OKKAR
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Lífrænt og 
náttúrulegt

Engin 
óæskileg 
aukefni

Persónuleg 
þjónusta

OKKAR
LOFORÐ:

Þú færð heilan lífrænan kjúkling frá  
Rose Poultry í Lifandi markaði Hæðasmára.
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„Mikið starf að 
vera bæjarfulltrúi 
í Kópavogi.“

Rifjuðu upp 
einstaka 
sjóbjörgun

Í upphafi 
skyldi endinn 
skoða

Göngutúr með 
Birni Thoroddsen
um Kársnesið

Gjörbreytt lið 
kemur inn á 
pólitíska 
völlinn eftir 
kosningar í vor

Hverjir fara út af velli 
og hverjir koma inn á?
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Ritstjórnarstefnan er  eftirfarandi:  
Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu 

Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu 
mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að 

sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Á fundi Rótarýklúbbs 
Kópavogs fyrir skömmu 
var Guðbjörg Kristjáns-

dóttir listfræðingur og forstöðu-
maður Listasafns Kópavogs, 
Gerðarsafns, útnefnd Eldhugi 
Kópavogs 2014. Rótarýklúbbu-
rinn hefur um árabil útnfefnt 
Eldhuga ársins. Á 350 ára afmæ-
li Árna Magnússonar hand-

ritasafnara, 13. nóvember sl. var 
opnuð merk sýning á Gerðar-
safni í Kópavogi, að viðstöddum 
m.a. Danadrottingu, forseta 
Íslandss, menntamálaráðherra 
og fjölda fræðimanna á sviði 
lista og menningarsögu. Tilefnið 
var opnun sýningar á myndum, 
ásamt skýringartextum úr 
nýútgefinni bók eftir Guð-

björgu Kristjánsdóttur, 
Íslenska teiknibókin. 
Á miðöldum og fram 
á endurreisnartímann 
bjuggu listamenn til 
handbækur með mynd-
efnum sem þeir notuðu 
við vinnu sína og gengu 
mann fram af manni. 
Þessi vinnuplögg ey-
ddust flest og týndust 
með tímanum. Í Evrópu 
allri er nú aðeins vitað 
um tæplega fjörutíu slík 
handrit. Á Norðurlönd-
unum er aðeins til eitt, 
Íslenska teiknibókin. 
Hún varpar ómetanlegu 
ljósi á vinnulag teiknara 
og lýsenda handrita á 

fjórtándu og fimmtándu öld og 
er í raun kennslubók teiknarans, 
rétt eins og Snorra-Edda var 
rituð sem kennslubók ungra 
skálda. Segja má að Teiknibókin 
hafi samskonar gildi fyrir 
skilning okkar á lýsingum í 
handritum og Edda Snorra 
fyrir rannsóknir á kveðskap 
dróttkvæðanna. Teiknibókin er 

Blásarasextett Skóla-
hljómsveitar Kópavogs 
fékk viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi atriði í miðnámi 
á Nótunni, uppskeruhátíð tón-
listarskólanna. Sextettinn skipa 
sex stúlkur úr 8. og 10. bekk 
grunnskóla. Þær heita Auður 
Skarphéðinsdóttir, Björg Stein-
unn Gunnarsdóttir, Helga Mi-
kaelsdóttir, Herdís Ágústa 
Linnet, Ingibjörg Ragnheiður 
Linnet og Katrín Guðnadóttir.

Nótan var haldin hátíðleg í 
Hörpu síðastliðinn sunnudag. 
Kópavogur átti þar fjóra fulltrúa, 
tvo frá Tónlistarskóla Kópavogs 
og tvo frá Skólahljómsveitinni.

Auk Blásarasextettsins léku sex 
nemendur í grunnnámi saman 
á píanó lagið Litla spörfuglinn, 
þau heita Andri Snær Valdimars-
son, Andrea Ósk Jónsdóttir, 
Helena Rós Jónsdóttir, Ingibjörg 
Brynja Finnbjörnsdóttir, Katrín 
Arnardóttir og Þórhildur Anna 
Traustadóttir. Þá fluttu Hjördís 
Anna Matthíasdóttir og Vilhjál-
mur Guðmundsson Lærdóms-
blús við undirleik 
Matthíasar V. Baldurssonar. 
Loks  lék Anna Elísabet Sig-
urðardóttir á víólu við undirleik 
Evu Þyri Hilmarsdóttur. Anna 
Elísabet flutti 1. þátt Märchen-
bilder eftir Schumann en hún 
tók þátt í flokki nemenda í fram-

haldssnámi. Á hátíðinni komu 
fram fjöldi atriða frá tónlistar-
skólum víðs vegar að af landinu 
en keppt var um viðurkenningar-
gripi í tíu mismunandi flokkum. 

Í valnefnd sátu þau Helga Þóra-
rinsdóttir, Martial Nardeau og 
Þóra Einarsdóttir.

Félagar úr Kiwanis-
klúbbnum Eldey í 
Kópavogi  Reynir, 

Guðlaugur, Steinn og 
Gestur heimsóttu nýlega 
sambýlið að Marbakka-
braut 14 og afhentu tveimur 
íbúum tvær iPad air tölvur. 
Söfnun klúbbsins í verk-
efninu Isgolf 2012 var notuð 
í þetta verkefni sem mæltist 
mjög vel fyrir hjá íbúum 
sambýlisins. 

Guðbjörg Kristjánsdóttir 
Eldhugi Kópavogs 2014

Blásarakvartett SK 
fékk Nótuverðlaun

Eldey gefur spjaldtölvur

Eldhuginn ásamt formanni viðurkenningarnefndar Þóri Ólafssyni t.v og Jóni Ögmundssyni 
formanni klúbbsins.

Spurning dagsins: Bæjalífið:

Bæjalífið:

Hvað vilt þú 
greiða bæjar-
fulltrúum Kópa-
vogs í laun?

Óskar Guðmundssson:
„Menn eiga að fá borgað 
eftir afköstum. Bæjarfulltrúar 
eiga að vera á tímakaupi.“

Páll Pétursson:
„Best væri að það væri bara til 
einn pottur sem tekjur þeirra 
kæmu úr. Ef það eru fleiri bæjar-
fulltrúar, þá minnkar potturinn 

Andri Týr:
„Þeir eiga að vera áfram í 27% 
starfi og miða við meðallaun í 
landinu sem eru 350 þúsund. 150 
þúsund fyrir bæjarfulltrúa er því 
eðlilegt.“

Valgerður Hjartardóttir:
„320 þúsund fyrir 100% vinnu.“

Anna María Hákonardóttir:
„Ég þekki ekki hvað viðvera 
þeirra er mikil. En fyrir fullt starf 
mætti þetta vera um 350 – 400 
þúsund á mánuði.“

Hallur Guðmundsson:
„Þetta þurfa að vera mann-
sæmandi laun. Ef þetta á að 
vera 100% starf þá þurfa launin 
að vera þannig að hæft fólk 
fáist í þetta. En þá myndi ég 
vilja að fólk væri virkt í þessu 
starfi og myndi sitja í öllum 
nefndum og ráðum.“ 

ein af merkustu skinnbókunum 
í safni Árna Magnússonar. 
Verðmæti hennar birtist ekki í 
ytra útliti: brotið er lítið, bók-
fellið þykkt og dökkt, blöðin 
illa skorin, sum skert og önnur 
götuð, enda var bókin í notkun 
allt fram á sautjándu öld. Auður 
hennar er fólginn í einstakri 
innsýn í myndheim kaþólskun-
nar, sérkenni íslenskrar mynd- 
og skreytilistar á síðmiðöldum 
og táknfræði trúarlegra mynd-
verka.
Guðbjörg Kristjánsdóttir list-
fræðingur hefur um áratuga 
skeið rannsakað Teiknibókina 
og niðurstöður hennar koll-
varpa flestu því sem áður hefur 
verið haldið fram. Hún hefur 
einangrað ólíka stíla í hand-
ritinu og heimfærir þá upp á 
fjóra teiknara sem voru uppi 
á árabilinu 1330 – 1500. Í 
rannsókn sinni bregður hún 
ljósi á það hvernig túlkun 
teiknaranna þróast í tímans 
rás, bendir á fyrirmyndir þeirra 
og hliðstæður í öðrum bókum. 
Með nákvæmri og frumlegri 
rannsókn á einu handriti bætir 
Guðbjörg mörgum köflum við 
menningarfsögu okkar. Frekari 
staðfesting á þessu merka verki 
Guðbjargar fékkst síðan við 
úthlutun bókmennta-
verðlauna ársins á 
Bessastöðum 30. janúar sl. er 
Guðbjörg hlaut verðlaunin í 
flokki fræðibóka.

Auður Skarphéðinsdóttir, Björg Steinunn Gunnarsdóttir, Helga Mikaelsdóttir, 
Herdís Ágústa Linnet, Ingibjörg Ragnheiður Linnet og Katrín Guðnadóttir.

Eldeyjarfélagarnir Reynir, Guðlaugur, Steinn 
og Gestur komu færandi hendi. 
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Elfur Logadóttir:

„Mikið starf að vera 
bæjarfulltrúi í Kópavogi.“

Afsakið orðbragðið, en 
það er drullu mikið 
starf að vera bæjarfull-

trúi í Kópavogi,“ sagði Elfur 
Logadóttir, vara bæjarfulltrúi 
Samfylkingar, við upphaf máls 
síns á bæjarstjórnarfundi þegar 
tillaga Ómars Stefánssonar 
um starfshlutfall bæjarfulltrúa 
var til umræðu. Elfur flutti 
tilfinningaþrungna ræðu þar 
sem hún dró saman ábyrgðina 

sem lögð er á herðar bæjarfull-
trúa, vinnuálag og tímann sem 
fer í að sinna þessu starfi fyrir 
bæjarbúa. Í ræðunni sagðist 
Elfur hafa mikinn metnað fyrir 
því að mæta undirbúin á fundi, 
en það taki mikla orku að 
fylgjast með öllum málum 
og setja sig inn í þau.

„Þetta er miklu meira en 27% 
starf. Fyrir utan að sinna 
pólitískum skyldum þarf að 
fylgjast með listum, menningu, 
íþróttum og fleira. Fyrir vikið 
þá er ekki mikið eftir til að 
afla upplýsinga og setja sig inn 
í mál. Ég hef ekki alltaf náð 
að lesa allt en ég kem aldrei 
óundirbúinn á fundi. Það á 
enginn bæjarfulltrúi að vera 
settur í þá stöðu að vera illa 
undirbúinn eða óundirbúinn 
fyrir fundi,“ sagði Elfur sem 

bætti því við að oft sé boðað til 
funda með einungis sólarhrings 
fyrirvara og þarf þá að reiða sig 
á upplýsingar embættismanna 
til að setja sig inn í mál.
„Ég kveinka mér ekki undan 
andvökunætum að lesa gögn 
sem varða sveitarfélagið mitt. 
En ég geri mér fyllilega grein 
fyrir að það sé fáranlegt að 
halda að starf bæjarfulltrúa í 
Kópavogi sé bara 27% starf,“ 
sagði Elfur á bæjarastjórnar-
fundinum og bætti því við að 
tækifærið til að gera þetta væri 
núna því ljóst væri að mikil 
endurnýjun myndi eiga sér stað 
eftir næstu kosningar og því 
væru núverandi bæjarfulltrúar 
ekki að hygla sjálfum sér. „Ef 
við ætlum að hafa gott fólk til 
að sinna starfinu sínu vel þá 
þýðir það hærri laun og hærra 
starfshlutfall,“ sagði Elfur.

Karen Elísabet Halldórsdóttir, 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, tók undir þetta 
og sagði þetta mál hafa haf-
ist í nefndinni Betri bragur, 

sem hún og Pétur Ólafsson, 
Samfylkingu, hefðu átt sæti í. 
Markmiðið hafi verið að bæta 
starfið í bæjarstjórn. Umræðan 
í bæjarstjórn hafi hins vegar 

farið á hvolf. 27% starfsskylda 
af þingfarakaupi hafi verið 
neyðarúrræði til að útskýra 
laun bæjarfulltrúa í Kópavogi. 
„Við þurfum einhverntímann 
að hafa hugrekki til að horfast 
í augu við bæjarbúa og spyrja: 
„Hvað finnst ykkur vera í lagi 
að við vinnum mikið fyrir 
ykkur?“ Ég þarf að vera tilbúin 
við símann ef bæjarbúar, starfs-
menn, forstöðumenn og fleiri 
þurfa á mér að halda og ég geri 
það auðvitað. En gerir fólk sér 
almennt grein fyrir hvað þetta 
er mikil vinna? Til að ég vinni 
þetta nægilega vel þá tek ég 

tímann frá annarri vinnu eða 
fjölskyldu,“ sagði Karen sem 
lagði það til að óháður aðili 
yrði fenginn til að meta 
starfskjör bæjarfulltrúa.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri, kvaddi sér hljóðs og 
sagðist vera andvígur því að 
bæjarfulltrúar væru að ákveða 
sjálfir launin sín. Betra væri ef 
launakjör bæjarfulltrúa væru 
ákveðin af öðrum, til dæmis hjá 
Samtökum sveitarfélaga. 

Tillöguni var vísað til forsætis-
nefndar Kópavogs.

Fjörlegar umræður í bæjarstjórn um starfs- og launakjör bæjarfulltrúa.

Elfur Logadóttir, varabæjarfulltrúi 
Samfylkingar í bæjarstjórn Kópavogs.

Karen Elísabet Halldórsdóttir, 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstóri.

Skák:

Álfhólsskóli Íslands-
meistari í skák, 
þriðja árið í röð

Álfhólsskóli fór með sigur 
af hólmi í Íslandsmóti 
barnaskólasveita í skák 

um helgina en 49 sveitir tóku 
þátt í mótinu. Fyrirfram mátti 
búast við nokkrum sveitum 
í toppbaráttunni. Það kom á 
daginn að eftir fyrri keppnis-
dag voru margar sveitir við 
toppinn en Íslandsmeistararnir 
í Álfhólfsskóla höfðu þó 
tveggja vinninga forskot á 
Hraunvallaskóla og Rimaskóla.

Í sjöttu umferð mættust Álf-
hólsskóli og Hraunvallaskóli. 
Álfhólsskóli vann þá viðureign 
3-1 eftir þónokkrar sviptingar. 
Í sjöundu umferð lögðu þeir 
svo aðra hönd á bikarinn með 
sannfærandi sigri á Rimaskóla 
3-1. Hörðuvallaskóli hefur á að 
skipa harðskeyttri sveit leiddri 
áfram af Vigni Vatnari Stefáns-
syni. Sveit skólans náði einum og 
hálfum vinningi af Álfhólsskóla 
í áttundu og næstsíðustu umferð 
og setti þar með mikla spennu í 
mótið þar sem Rimaskóli vann 
sína viðureign 4-0.

Fyrir lokaumferðina hafði því 
Álfhólsskóli einn og hálfan 
vinning í forskot á Rimaskóla. 
Erfitt verkefni beið Álfhólsskóla 
í síðustu umferðinni þegar 
sveitin tefldi við Ölduselsskóla 
sem hefur á að skipa sterkri 
sveit og sérstaklega eru efstu 
tvö borðin sterk með Mykael 
Kravchuk og Óskar Víking 
Davíðsson. Fór svo að Óskar 
vann sína skák og kom Öldu-
seli þannig yfir í viðureigninni. 
Taugar Álfhólsskólamanna héldu 
þó vel og höfðu þeir viðureignina 
2,5-1,5, sem dugði til sigurs.
Álfhólsskóli er því Íslands-
meistari barnaskólasveita 
2014 og það þriðja árið í röð. 

Sveit Rimaskóla varð í öðru 
sæti og vann sér þannig rétt til 
þátttöku á Norðurlandamóti 
barnaskólasveita rétt eins og 
Álfhólsskóli en keppnin fer fram 
á Íslandi í haust. Hörðuvallaskóli 
tók svo bronsið eftir harða 
baráttu. Munar þar mikið um 
árangur Vignis Vatnars sem 
tapaði aðeins hálfum vinningi 
niður.

„Álfhólsskóli er vel að sigrinum 
kominn. Gríðarlega gott utan-
umhald er um alla skákiðkun og 
kennslu í skólanum. Metnaðar-
fullir skákmenn, sterkur 
foreldrahópur og svo er Lenka 
Ptacniková einstakur þjálfari 
sem á mikinn heiður skilið fyrir 
framlag sitt til skákuppbygg-
ingar í Kópavogi. Sveitin mun 
endurnýjast töluvert á næsta ári 
en Felix Steinþórsson og Guð-
mundur Agnar Bragason tefldu 
nú á sínu síðasta Íslandsmóti 
barnaskólasveita. Þeir kappar 
hafa heldur betur skilað sínu á 
síðustu árum,“ segir í frétt á vef 
Álfhólsskóla.

Íslandsmeistarar Álfhólsskóla
1. Felix Steinþórsson
2.  Guðmundur Agnar Bragason
3. Halldór Atli Kristjánsson
4. Róbert Luu

Liðstjóri: Lenka Ptácníková

Íslandsmeistarar í skák, þriðja 
árið í röð.

Tilbúið á einungis 2-3 mín .
Ferskt og fljótlegt!
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Að morgni 7. mars árið 
1975 strandaði Ms. 
Hvassafell, þá nýjasta 

skip Skipadeildar Sambandsins, 
við Flatey á Skjálfanda. Um 

borð í skipinu, sem flutti yfir 
þúsund tonn af áburði, voru 
19 manns, með áhöfn. Þar af 
var ein kona sem var ólétt og 
komin langt á leið. Í nýlegu 

„Máli dagsins,“ sem efnt er til á 
hverjum þriðjudagseftirmiðdegi 
í safnaðarheimili Kársnessóknar, 
var þessa einstaka björgunar- 
afreks minnst. Ásgeir Jóhannes-
son, fyrrverandi forstjóri, fékk 
til sín þá Ingvar Hólmgeirsson, 
skipstjóra og Vilhjálm Pálsson, 
fyrrverandi formann björgunar-
sveitarinnar Garðars frá Húsavík, 
til að rifja upp þessa giftursam-
legu björgun. 

Sat fast í fjörunni við Flatey
Hvassafell fékk á sig brotsjó rétt 
fyrir utan Flatey. Það snérist í 
153 gráður og sigldi á fullri ferð 
í gegnum brimlöðrið og sat fast í 
fjörunni. Hópur björgunar-
sveitarmanna og sjómanna frá 
Húsavík vann stórmerkilegt 
björgunarafrek við gríðarlega 
erfiðar aðstæður. „Þessu afreki 
hefur ekki verið haldið verulega 
á lofti. Fjölmiðlar á þessum tíma 
gáfu því lítinn gaum, hugsanlega 

vegna þess að engin slys urðu 
á fólki og engin sérstaklega 
fréttnæm, dramatísk atvik urðu. 
Sannast þar hið fornkveðna að 
góðar fréttir þykja sjaldnast stór-
fréttir. En afrek björgunarmanna 
var ekki minna, nema síður sé, 
þó ekkert hafi farið úrskeiðis og 
enginn slasaðist,“ segir Ásgeir 
Jóhanesson. 

Endurfundir í Kópavogi:

Björgunarsveitarmenn rifja 
upp einstaka sjóbjörgun við 
Flatey fyrir 40 árum

Fyrstu viðbrögð
Vilhjálmur Pásson, fyrrum for-
maður björgunarsveitarinnar 
Garðars frá Húsavík, segir að 
Hannes Hafstein, sem þá var 
framkvæmdastjóri Slysavarnar-
félags Íslands, hafi vakið sig 
með símtali að morgni 7. mars 
og tilkynnt sér að Hvassafell 
hafi strandað við Flatey. „Hann 
bað mig að kanna hvort hægt 
væri að komast sjóleiðina ves-
tur í eyju og hvort ég teldi að 
möguleiki væri þar á björgun. 
Ég hafði strax samband við 
mína menn með útkalli til að 
reyna að ná saman hópi sem 
yrði í viðbragðsstöðu ef hægt 
yrði að sigla út. Síðan athugaði 
ég með skipakost. Tveir stærstu 
bátarnir voru Jón Sör, sem var 
54 tonn og skipstjóri Pétur 
Olgeirsson, og svo Svanur ÞH, 
35 tonn, og skipstjóri Ingvar 
Hólmgeirsson. Ég hafði samband 
við Ingvar en hann var allra 
manna kunnugastur þarna, enda 
Flateyingur að uppruna, og 
spurði hvort hann treysti sér til 
að fara með björgunarsveitina út 
í Flatey og koma henni í land.“ 

Haugasjór og slæmt veður 
„Þegar Villi hafði samband við 
mig þá þurfti ég auðvitað að 
kanna veðrið,“ segir Ingvar 
Hólmgeirsson, skipstjóri. „Það 
reyndist vera mjög slæmt. 
Norðaustan stormur, líklega ein 
9 vindstig, haugasjór, éljagangur 
og snjókoma á móti. Það voru 
auðvitað allir bátar í landi, en 
ég kvaðst skyldi reyna þetta, en 

Þessi björgun er 
einstök í sögu 
Slysavarnarfélags 

Íslands að því leiti að fara 
þurfti 15 sjómílna leið í 
foráttuveðri, koma búnaði 
og mönnum í land við mjög 
ótryggar aðstæður og hefja 
síðan göngu við afar erfið 
skilyrði með þungan búnað 
á öxlum – og sömu leið til 
baka með skipbrotsmenn.  

Góður rómur var gerður að framsögu Ásgeirs Jóhannessonar í „Máli dagsins“ 
í safnaðarheimili Kópavogskirkju á dögunum um einstakt björgunarafrek. 
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taldi skynsamlegt til öryggist að 
fara á tveimur bátum; Jóni Sör 
og Svani. Við lögðum af stað um 
tíuleitið. Það var haugasjór en 
siglingin gekk vel. En þegar við 
komum vestur af Flateynni, þá 
leist mér ekki alveg á blikuna. 
Þarna eru svokallaðir austur-
boðar og vesturboðar og brýtur 
sitt hvoru megin við þá og þetta 
leit alls ekki vel út. Ég var svona 
korter að finna út hvernig best 

væri að komast þarna í gegn 
og að endingu sættum við lagi, 
settum allt á fullt og sluppum 
í gegn.“  Það voru ekki aðeins  
skipstjórnarhæfileikar Ingvars 
sem komu þarna að góðum 
notum, heldur einnig reynsla og 
þekking föður hans, Hólmgeirs 
Árnasonar, á staðháttum og 
sjóalögum við Flatey.  

Útilokað að komast að skipinu 
„Við vissum að það yrði erfitt 
að komast vestur og jafnvel enn 
erfiðara að koma búnaði og 
mannskap í land,“ segir Vilhjálm-
ur. „Við vorum í sambandi við 
stýrimanna á Hvassafellinu og 
hann sagði útilokað að komast 
að skipinu af sjó og raunar engar 
líkur á að við kæmumst í land, 
því það væri mikill brotsjór allt 
í kringum eyjuna. Þess vegna 
leituðum við til Hólmgeirs, því 
þó Ingvar væri kunnugur á 
þessum slóðum þá var hann ekki 
jafn vanur brimlendingum og 
faðir hans, sem hafði stundað 
sjó frá Flatey. Hólmgeir rey-
ndist ráðagóður í meira lagi. 
Þegar Ingvar hafði metið brotin, 
þá var allt sett á fullt og við 
komumst inn fyrir og í skjól við 
eyjuna. Síðan var siglt norður 
með eyjunni og höfnin reyndist 
ófær, alveg eins og Hólmgeir var 
búinn að segja okkur. Og þá var 
ekki um annað að ræða en að 
reyna að komast upp að gömlu 
bryggjunni.“  

Töluverður gangur yfir Flatey
Hvassafell var strandað hinum 
megin á eynni og því töluverður 
gangur að strandstað. Veðrið 
hafði ekkert skánað, áfram 
stórhríðarbylur og mjög erfitt 
fyrir björgunarsveitarmenn að 
klofa snjóinn yfir þýfða eyjuna 
með þungar byrðar á öxlum. 
Þegar komið var á strandstað 
þá lá Hvassafellið þvert fyrir 
um 50 metra frá landi en skipið 
hafði strandað á flóðinu. Það 
hreyfðist nánast ekkert því það 
var innan við aðalbrotin og fólk 
um borð var ekki í bráðri hættu. 
„Við vorum í talstöðvarsambandi 
við skipið og vissum að ekkert 

amaði að fólkinu og það taldi 
sig ekki í neinnu hættu á þessari 
stundu,“ segir Vilhjálmur. 

11 manns bjargað, 8 urðu eftir í 
Hvassafelli
Greiðlega gekk að koma línum 
í skipið og festa þær. Björgun 
skipverja gekk eins og í sögu. 
„Við drógum ellefu manns í 
land á hálftíma og ekkert kom 
upp á. Í þessum hópi voru þrjár 

eiginkonur skipverja sem voru 
með í för og ein þeirra ólétt 
og langt gengin með,“ segir 
Vilhjálmur. „Nokkrir yfirmenn 
fóru fram á að fá að vera lengur 
um borð í Hvassafelli til að ganga 
frá ýmsu og þar sem ekki var 
nein sýnileg hætta á ferðum var 
leyfið veitt. Við gerðum því hlé 
á björgunaraðgerðum. Sex vakt-
menn voru settir á strandstað til 
að gæta að búnaði og til að vera 
reiðubúnir að slaka á línum á 
flóðinu, því þegar skipið færi að 
hreyfa sig þá var líklegt að það 
myndi rífa allar festingar lausar. 
Vaktmenn á staðnum nýttu 
björgunarbát sem þeir drógu 
í land úr skipinu sér til skjóls. 
Aðrir sveitarmenn fóru með 
ellefumenningana yfir eyjuna. 
Ingvar bauð skipbrotsfólki 
aðstöðu í húsi þeirra feðga í 
Flatey og þar fékk það vel þegna 
hressingu.“ 

Siglt til baka til Húsavíkur 
í haugasjó
Um kvöldið var tekin ákvörðun 
um að koma skipbrotsmönnum 
til Húsavíkur. Hópnum, ásamt 
sex björgunarsveitarmönnum, 
var ferjað í slöngubát úr í Jón í 
Sör og síðan siglt til Húsavíkur. 
Þá var ekkert farið að skána í 
sjóinn, að sögn Vilhjálms. „Við 
urðum þarna eftir í Flatey, 17 
Garðarsmenn og Ingvar og hans 
áhöfn á Svaninum. Á flóðinu 
reyndist síðan lag að komast á 
bátnum inn í höfnina og leggja 
honum við bryggju, þannig að 
mannskapurinn gat hafst við 
um borð. Það var mikill lúxus 
eftir erfiði dagsins.“ Veðrið hafði 
svolítið gengið niður daginn eftir 
en það var ennþá haugasjór. Á 
heimleiðinni dáðust yfirmenn 
á Hvassafellinu mjög að því 
hvað skiptjórinn Ingvar væri 
klár að sigla í brimi. „Að koma 
björgunarsveitinni út í Flatey og í 
land er afrek sem ekki er auðvelt 
að átta sig á nema að hafa upp-
lifað það. Komu þar til útsjónar-
semi og færni skipstjóranna, 
svo og mjög góð ráð Hólmgeirs 
Árnasonar. Þessi björgun er 
einstök í sögu Slysavarnarfélags 

Ingvar Hólmgeirsson, fyrrum skipstjóri og Vilhjálmur Pálsson, fyrrverandi 
formaður björgunarsveitarinnar Garðars frá Húsavík, rifja upp giftursamlega 
björgun við Flatey fyrir tæpum 40 árum. 

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 
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Vinsælu læknahaldararnir frá

komnir í hvítu & svörtu.

Skólameistari MK:

„Ekki hægt að draga lengur 
breytingar á skipulagi 
framhaldsskóla.“
Það er tómlegt um að 

litast í MK þessa dagana.  
Á meðan verkfall fram-

haldsskólakennara stendur 
yfir hafa nokkrir nemendur 
nýtt sér bókasafnið til lesturs 
og svo hafa náms- og leshópar 
myndast sem hafa aðgang 
að kennslustofum. Margrét 
Friðriksdóttir, skólameistari, 
segir að á meðan samninga- 
nefndir eru að tala saman þá sé 
von til að samningar náist og 
hægt sé að hefja kennslu á ný. 
Hún vonar að það verði sem 
allra fyrst þar sem hver dagur 
er dýrmætur. Tuttugu og fimm 
kennsludagar voru eftir af 
önninni auk prófa þegar verk-
fallið hófst og nemendur þurfa 
svo sannarlega á allri aðstoð 
að halda á lokasprettinum.

„Ég vona að ríkissáttarsemjari 
fari að leggja fram málamiðlun 
til að leysa hnútinn. Á þessari 
stundu er ég bjartsýn á að 
verkfallið leysist en svo getur 
allt breyst og farið í strand á 
augabragði. Ég er búin að fara 
í gegnum sex verkföll á mínum 
starfsferli svo ég er nú ýmsu 
vön. Verkfall er alltaf neyðarúr-
ræði og ég veit að kennarar 
hafa áhyggjur af 
nemendum sínum.“

Hvernig blasir þessi deila 
við þér?
„Þessi umræða um styttingu 
námstímans er ekki ný af nál-
inni. Þetta hefur lengi verið 
í umræðunni. Það eru 175 
skóladagar á starfsárinu. Þar 
af eru 145 kennsludagar og 30 
prófdagar. Það er ekki þörf 
fyrir svona marga prófdaga 
eftir að námsmat er orðið 
fjölbreyttara með símati og 
verkefnatengdum áföngum. 
Hægt er að nýta tímann betur 
og kenna í fleiri daga. Allir hafa 
skilning á að breytingar þurfa 
að eiga sér stað. Kennarar 
segja að ekki sé búið að útfæra 
þetta nógu vel og það má til 
sanns vegar færa en ég er hins 
vegar á því að hægt sé að stytta 
námið. Það eru ýmsar leiðir til 
þess eins og þegar hafa verið 

prófaðar í tveimur tilrauna-
skólum, í Kvennaskólanum 
og Fjölbrautaskólanum í 
Mosfellsbæ auk Menntaskóla 
Borgarfjarðar. Það er ekki 
mjög flókið að fara í þriggja 
ára nám án þess að draga úr 
gæðum námsins. Auk betri 
nýtingar á tímanum í desem-
ber og maí gera lögin ráð 
fyrir að skólaárið sé lengt um 
5 daga. Jafnframt að grun-
náfangar í íslensku, ensku, 
dönsku og stærðfræði færist í 
grunnskólana. Þá megum við 
ekki gleyma því að sveigjan-
leiki áfangakerfisins verður 
áfram til staðar og nemendur 
geta tekið námið á sínum 
hraða. Kennarar kalla hins-
vegar eftir skýrara módeli 
og að það sé ekki eðlilegt að 
um svona stóra breytingu sé 
samið í þeirri spennitreyju sem 
verkfall er. Það sé mikil vinna 
eftir við að útfæra slíka kerfis-
breytingu.“

Er sanngjarnt að keyra á 
kerfisbreytingu á náminu um 
leið og samið er um kjör við 
kennara?
„Já, þessi mál geta vart 
dregist lengur. Skólarnir 
hafa verið að vinna að nýjum 
skólanámskrám út frá breyttu 
skipulagi framhaldsskóla og 
það er vart hægt að draga það 
lengur að taka þær í notkun. 
Framhaldsskólalögin sem 
samþykkt voru á Alþingi 12. 
júní 2008, fyrir hrun, gerðu 
ráð fyrir að nýtt skipulag 
framhaldsskólans yrði komið 
til framkvæmda árið 2011 
en því var síðan frestað til 
2015. Tíminn líður hratt og að 

mínu viti ekki hægt að dra-
ga þessar breytingar frekar. 
Kennarar hafa hins vegar 
ekki verið til umræðu um 
þessi atriði. Þeim var í fyrra 
boðin 4% launahækkun gegn 
því að þeir myndu skoða 
þessa kerfisbreytingu en þeir 
höfnuðu því. Núna er krafa 
kennara 17% launaleiðrétting, 
því þeir hafa dregist aftur úr 
öðrum samanburðarhópum. 
Þegar þeir eru búnir að fá þá 
leiðréttingu eru þeir tilbúnir að 
skoða kerfisbreytingar á nám-
stíma og öðru. Ég vona svo 
sannarlega að úr þessu leysist 
og að kjör kennara verði bætt 
til muna þannig að friður ríki í 
skólunum.“

Hvað með nemendur í MK. 
Verður hægt að klára önnina 
og útskrifa nemendur?
„Við munum alltaf ljúka 
önninni með einhverjum hætti. 
Þetta er sjötta verkfallið á 
mínum starfsferli. Það síðasta 
var árið 2000 og leystist ekki 
fyrr en í janúar 2001 enda stóð 
það í átta vikur. Þá var kennt 
aukalega í tíu daga til að vinna 
það upp. Verkfall er yfirleitt 
leyst með hraðkennslu og 
síðan prófum og verkefna-
skilum. Hver og einn skóli 
finnur lausn á því í samráði við 

kennara og nemendur
en yfirleitt er gerður viðbóta-
samningur við kennara til að 
vinna upp tímatap nemenda. 
Nemendur MK munu því alltaf 
klára önnina með einhverjum 
hætti,“ segir Margrét Friðriks-
dóttir, skólameistari MK.

Margrét Friðriksdóttir, 
skólameistari MK.

Skólameistari í tómri skólastofu.

Íslands að því leiti að fara þurfti 
15 sjómílna leið í foráttuveðri, 
koma búnaði og mönnum í land 
við mjög ótryggar aðstæður og 
hefja síðan göngu við afar erfið 
skilyrðin með þungan búnað á 
öxlum – og sömu leið til baka 
með skipbrotsmenn,“ segir Vil-
hjálmur Pálsson, fyrrverandi 
formaður björgunarsveitarinnar 
Garðars frá Húsavík.
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Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Ferskir vindar blása í 
pólitíkinni í Kópavogi og 
ljóst að margir nýir bæ-

jarfulltrúar muni ná kjöri í vor. 
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins 
er nýlokið þar sem einna helst 
vakti athygli framboð Margrétar 
Friðriksdóttur sem bauð sig 
fram í fyrsta sæti gegn sitjandi 
bæjarstjóra og efsta manna 
flokksins, Ármanni Kr. Ólafssyni. 
Margrét hefur ekki verið á 
pólitíska leikvellinum áður. Hún 
hlaut kosningu í annað sætið á 
lista Sjálfstæðismanna. Hjördís 
Ýr Johnsen er einnig nýtt andlit 
hjá Sjálfstæðisflokknum í 
bænum en hún skipar fjórða 
sætið á lista flokksins. 

Ný framboð Pirata, Dögunar og 
Bjartrar framtíðar hafa boðað 
komu sína og svo hefur orðið 
algjör endurnýjun á lista Sam-
fylkingar. Vinstri-grænir og 
flokksbrot úr Samfylkingu 
kynntu framboð sitt í gær. 
Birkir Jón Jónsson, fer fyrir 
Framsóknarflokknum og bætist 
í hóp nýrra andlita á pólitíska 
leikvelli Kópavogs. Athygli vekur 
að á lista Bjartrar framtíðar 
kemur nafn Hjálmars 
Hjálmarssonar, oddvita 
Næst-besta flokksins, hvergi 
fram. Hann hafði sterklega verið 
orðaður við framboð Bjartrar 

framtíðar. Aðspurður segist 
Hjálmar ætla að meta sín mál og 
taka ákvörðun fljótlega um 
framhaldið. Vettvangur Næst-
besta flokksins sé opinn fyrir 
Kópavogsbúa sem vilja 
starfa þar. „ Það er nóg af 
verkefnum og tækifærum í 
Kópavogi. Við erum ekki flokk-
ur í hefðbundnum skilningi 
heldur frekar vettvangur fyrir 
kjósendur í Kópavogi að koma 
sínum málum á framfæri,“ segir 
Hjálmar.   

Á fótboltamáli má segja að út 
af vellinum í vor fari Gunnar 
I. Birgisson, Sjálfstæðisflokki, 
Ómar Stefánsson, Framsóknar-
flokki, Guðríður Arnardóttir, 
Hafsteinn Karlsson og Pétur 
Ólafsson, Samfylkingu og 
Rannveig Ásgeirsdóttir, Y-lista 
Kópavogsbúa.  Inn á völlinn 
koma hins vegar nýliðar Sjálf-
stæðisflokksins, þær Margrét 
Friðriksdóttir og Hjördís 
Ýr Johnson. Samfylkingin 
sendir inn á þau Pétur Hrafn 
Sigurðsson, Ásu Richardsdóttur, 
Unni Tryggvadóttur Flóvens og 
Hannes Heimi Friðbjarnason. 
Framsóknarmenn tefla fram 
Birki Jóni Jónssyni. Theodóra 
Sigurlaug Þorsteinsdóttir mun 
fara fyrir Bjartri framtíð en beðið 
er tíðinda frá Pírötum og Dögun. 
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Hjördís Ýr Jóhanson,
Sjálfstæðisflokkur

Pétur Hrafn Sigurðsson,
Samfylkingin

Birkir Jón Jónsson,
Framsókn

Margrét Friðriksdóttir
Sjálfstæðisflokkur

Ása Richardsdóttir,
Samfylkingin

Theodóra Sigurlaug
Þorsteinsdóttir,

Framsókn

Unnur Tryggvadóttir 
Flóvens, Samfylkingin

Hannes Heimir 
Friðbjarnarson, 

Samfylkingin

Nýir
á völlinn:

Á leið 
út af velli:

Gunnar I. Birgisson, 
Sjálfstæðis-
flokkurinn

Rannveig 
Ásgeirsdóttir, 

Y- listi Kópavogsbúa

Guðríður 
Arnardóttir, 

Samfylkingin

Hafsteinn 
Karlsson,

samfylkingin

Ómar Stefánsson, 
Framsókn

Pétur Ólafsson, 
Samfylkingin

Bæjarstjórnarmál:

Algjör endurnýjun 
framundan í 
bæjarpólitíkinni. 
Nýtt lið inn á völlinn

Lax- og silungsveiðimenn
Nú fer að vora.
Við reykjum og gröfum 
eftir ykkar ósk

Bréf til blaðsins:

Mistök á Miðbæjartorgi
Fyrir nokkrum árum var 

gert mjög myndarlegt 
torg í miðbæ Kópavogs. 

Það er nefnt Hálsatorg en er að 
mínu áliti misheppnað nafn og 
ætti fremur til dæmis að nefnast 
Hamratorg eða Miðbæjartorg. 
Á miðju torginu er komið fyrir 
fallegu merki Kópavogsbæjar 
þar sem er hið fagra kvæði Þor-
steins Valdimarssonar skálds er 
hann orti í tilefni 10 ára afmælis 
Kópavogsbæjar 1965. Þetta 
kvæði við lag Jóns Jónssonar 
fyrsta stjórnanda Tónlistarskóla 
Kópavogs og stjórnanda 
Karlakórs Kópavogs er eins-
konar átthagasöngur Kópavogs-
búa og hefst á:  
    
„Vagga börnum og blómum.“

Öll 3 erindi kvæðisins eru rist 
í merki Kópavogs en því miður 
er  ritvilla í einu erindi kvæði-

sins. Ég hefi í nokkur ár bent 
starfsmönnum bæjarins á þessa 
villu, nú síðast í vetur bæjarsst-
jóra, án sýnilegra úrbóta. Mér 
finnst ekki kinnroðalaust að 
við Kópavogsbúar þurfum ár 
eftir ár að horfa á þessa ritvillu í 
átthagakvæði okkar á höfuð-
torgi og samkomustað bæjarins.

Unglingsstúlka benti strax árið 
2006 á þessa villu bæði með 
bloggi og símtali við starfsfólk 
bæjarins. Síðan eru liðin 7 ár. 
Ætla bæjaryfirvöld virkilega að 
láta þetta vera svona bornum og 
óbornum Kópavogsbúum auk 
bæjarstjórnar  til minnkunar um 
langa framtíð?

Ásgeir Jóhannesson, Kópavogsbraut 1 B

Ásgeir Jóhannesson.
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Kópavogur er bærinn 
minn og ég ber hag 
hans fyrir brjósti. 

Hér lifi ég og hrærist ásamt 
eiginmanni mínum, Sig-
tryggi, sem er innfæddur af 
Snælandinu og sonum okkar 
tveimur. Þrátt fyrir að vera 
ekki innfædd þá hef ég verið 
með annan fótinn hér frá 
unglingsárum og átt sterk  
tengsl við Kópavog. Við fjöl-
skyldan erum hluti af mannlífi 
Kópavogsbæjar og tökum 
þátt í því lífi og starfi sem í 
bænum fer fram.  Montin get 
ég sagt frá því að fyrsta 
Bæjarstýra Kópavogs Frú 
Hulda Jakobsdóttir var 
náskyld mér. 

Skipulagsmál og framtíðarsýn 
bæjarins eru mér einkar 
hugleikin. Því fagna ég 
stórkostlegu einstaklingsfram-
taki í uppbyggingarstarfsemi 
sem nú er farin af stað á 
Nýbýlaveginum og  í  Hamra-
borginni þar sem verið er að 

skipuleggja hótel. Mörg teikn eru 
á lofti sem benda til þess að það 
sé uppgangur í hagkerfinu og er 
þar Kópavogur engin 
undantekning.

Eins á sér stað mikill 
uppgangur og þróun í 
Auðbrekkunni en þar hafa 
margir  listamenn komið 
sér fyrir hver með sitt 
hugðarefni. Til að bæta enn 
um betur væri mikill 
fengur að frekari tengin-
gu frá Hamraborginni 
við umlykjandi götur 
eins og Auðbrekkuna 
og Nýbýlaveginn. Góður 
göngustígur gæti hæglega 
orðið til þess að byggja upp 
skemmtilegan gönguhring. 
Ég tel að með því móti væri 
verið að styrkja og standa 
við bakið á þeirri starfsemi 
sem nú þegar er farin af 
stað á þessum slóðum. Á 
góðum dögum gætu ge-
stir og gangandi litið inn í  
vinnustofur listamanna og 
skoðað þau ólíku hönn-

unar- og hugvitsverk sem þar 
eru að finna. Þá gæti Sögufélag 
Kópavogs tekið að sér skemmti-
legar fræðsluferðir um Kópavog.  
Það er góður grundvöllur 

Í upphafi skyldi 
endinn skoða

Bærinn minn:

Katrín Helga Reynisdóttir, framkvæmdastjóri, 
leiðbeinandi og eigandi Profito.

fyrir því að gera Kópavog að 
ferðamannabæ.
        
Í látunum hér á árum áður 
voru margir stórhuga og settu 
af stað fyrirtæki og rekstur en 
höfðu ekki næga kunnáttu í 
farteskinu og létu það jafnan 
sitja á hakanum að afla sér 
þekkingar og aðstoðar í öllum 
hraðanum sem oftar en ekki var 
við völd.  Bókhaldsfyrirtækið 
mitt sigldi líka gegnum ólgusjó 
eins og margur annar rekstur 
en ég hóf sjálfstæðan rekstur í 
bílskúrnum hjá mér í vesturbæ 
Kópavogs fyrir 10 árum síðan 
eftir að hafa unnið við bókhald 
í um 20 ár með hléum. Um tíma 
var ég svo með starfsemi mína 
í Hambraborginni. Eftir hrun-
lægðina fórum við af stað á nýjan 
leik og erum nú komin í góð 
húsakynni á Nýbýlavegi 8 þar 
sem við starfsrækjum Pro-
fito bókhaldshús. Þar bjóðum 
við upp á hina hefðbundnu 
bókhaldsþjónustu og leggjum 
allan metnað í að að rekstrar-
aðilinn geti lesið og skilji sinn 
rekstur frá A-Ö, viti hvað hann á 
og hvað hann má. 
 
Vöntun á handleiðslu       
Í gegnum starf okkar höfum við 
skynjað óvissu hvað varðar 
marga hluti þegar á að fara að 
skella sér í að hefja atvinnu-
rekstur. Endalausar spurningar 
vakna og þykir okkur til dæmis 
vera mikil vöntun á handleiðslu 
þegar að þessu kemur. Þarna 
erum við að tala um sérstaklega 
öll þau eyðublöð sem þarf að 

fylla út og hvaða skyldur því 
fylgja. Sem dæmi má nefna RSK 
5.02 eyðublaðið sem fjallar um 
að skrá sig á virðisaukaskatts-
skrá og launagreiðendaskrá. 
 Þetta blað markar upphaf sam-
skipta við skattyfirvöld en ekki 
er alltaf á hreinu hvað það þýðir. 
Við hjá Profito Bókhaldshúsi 
ákváðum að bretta upp ermar 
og setja af stað örnámskeið þar 
sem farið er í upphaf reksturs 
frá grunni. Við erum með átta 
manns í einu sem hámarks fjölda 
á hverju námskeiði. Við leggjum 
áherslu á persónulega og 
einstaklingsmiðaða þjónustu. 
Hægt er að skrá sig á 
www.profito.is 
            
Okkar helstu viðskiptavinir 
á þessum námskeiðum hafa 
verið verktakar, frumkvöðlar 
og eigendur smærri fyrirtækja. 
Við teljum mikilvægt að gera 
rekstraraðilum ljóst að bókhald 
er vandasamt verk og hraði og 
spenna á lítið við í þeim efnum. 
Til hægðarauka fyrir viðskipta-
vini bjóðum við jafnframt upp 
á fjarnámskeið því mörgum 
þykir það án efa hentugt að geta 
verið á sínum heimavelli og sótt 
námskeiðið þaðan. Okkur er 
umhugað um að leiða viðskipta-
vini okkar í gegnum oft og tíðum 
torskilið tungumál sem á rætur 
sínar að rekja í frumskógi skatta-
laga og reglugerða. Það hefur 
sýnt sig og sannað að oft hefur 
ekki meira þurft til en að hitta 
fólk og fara yfir hlutina með 
þeim á mannamáli.
Katrín Helga Reynisdóttir.
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Björn Thoroddsen, gítar-
leikari og Kársnesingur, 
hleypur í kringum 

Kársnesið á hverjum degi. „Það 
sem heillar mig hvað mest við 
Kársnesið er veðurfarið, hér 
virðist vera alltaf betra veður 
en annars staðar, ég kann enga 
skýringu af hverju það er,“ segir 
Björn, sem búið hefur á Sæbóls-
braut á Kársnesinu með konu 
sinni, Elínu Margréti Erlingsdót-
tur, síðustu sjö ár. „Svo er sagan 
hér við hvert fótmál og ég er 
alltaf að uppgötva nýja staði sem 
ég hafði ekki hugmynd um áður.“ 
Við reimum á okkur labbiskóna 
og röltum með Birni um Kárs-
nesið sem hann segir veita sér 
daglegan innblástur. 

Uppáhalds staðirnir
„Ég á marga uppáhalds staði á 
Kársnesi. Ég hleyp tíu kílómetra 
á hverjum degi, sem er heilög 
stund fyrir mig. Þá fer ég hring 
í kringum Kársnesið, meðfram 
allri strandlengjunni og alveg að 
Digranesi þar sem ég sný við. 
Þetta er mín slökun og þarna 
leysi ég oftast málin í huganum. 
Á leiðinni sé ég Kársnesið; fólkið, 

náttúruna og sögulega staði sem 
fleiri mættu gefa gaum,“ segir 
Björn. „Göngu- og hjólastígurinn 
í Kársnesinu er algjörlega gegg-
jaður sem ég kann mjög vel að 
meta.“

Þvottahús fyrir herinn og 
vélbyssuhreiður
Við göngum út Sæbólsbraut og 
á leiðinni segir Björn að þau 
hjónin hafi lengi verið að sverma 
fyrir því að búa á Kársnesinu 
enda býr bróðir hans í hverfinu. 
Oft fái þau hjónin erlenda gesti í 
heimsókn sem telji hverfið meðal 
þeirra sérstökustu sem þeir hafa 
séð. „Þetta er ótrúlega fjölbreytt 
hverfi og það þarf stundum 
útlendinga til að minna mann á 
hvað við höfum hér beint fyrir 
framan fæturnar. Hér er einstök 
fjara, gönguleið og svo ekki sé 
talað um mjög svo fjölbreyttan 
byggingastíl. En nú langar mig 
að sýna Helgubraut 8. Þetta 
er stórmerkilegt hús í sögu 
Kópavogs sem var áður þvotta-
hús fyrir herinn sem hafði hér 
bækistöð á hernámsárunum. 
Strompurinn er ennþá sá sami og 
þarna voru hermanna-

búningarnir þvegnir. Við eigum 
að varðveita sögu sem þessa,“ 
segir Björn og er lagður af stað 
á næsta stað. „Hérna stutt frá, 
beint fyrir neðan gamla Nesti 
er vélbyssuhreiður,“ bætir hann 
hróðugur við og segir að það 
hljóti að vera flugvélaflök á bot-
ni Fossvogs frá stríðsárunum. 
„Ég held að fáir hafi tekið eftir 
flugbátahöfninni hér aðeins 
utar á Kársnesinu, nálægt þar 
sem siglingaklúbburinn Ýmir 
hefur aðstöðu. Þetta er steypt 
aðstaða fyrir flugbáta sem 
gaman er að varðveita,“ segir 
Björn. Við göngum í átt að flug-
bátahöfninni og á leiðinni segist 
Björn hafa nóg fyrir stafni. „Ég 

er alltaf að glamra á gítarinn og 
stjórna tónlistarhátíðum út um 
allan heim. Fyrir nokkrum árum 
ákvað ég þetta, að taka stökkið 
og treysta algjörlega á sjálfan 
mig. Ég er bara einn á sviðinu 
og kalla til mín aðra gítarleikara. 
Þetta hefur gengið alveg ótrúle-
ga vel og vonum framar. Næst 
hjá mér eru tónlistarhátíðir í 
lok mars í Winnipeg og Medi-
cine Hat í Kanada og í Denver í 

Bandaríkjunum.  Það finnst mör-
gum það merkilegt að Íslendin-
gur sé að stjórna svona hátíð í 
sjálfu gítarlandinu, Bandarík-
junum, en mér er alls staðar 
mjög vel tekið. Þetta er sams 
konar sýning og ég byrjaði með í  
Kópavogi á sínum tíma. Það má 
því segja að djass- og blúshátíð 
Kópavogs, sem 
haldin er á haustin í Salnum, sé 
komin í útrás,“ segir Björn og 

staðnæmist fyrir framan hús á 
Sæbólsbraut. 

Menningarverðmæti
„Hér var Gaui skó, skósmiður,
og í þessu húsi bjó Þórður í 
Sæbóli, sem var eini hrepp-
stjóri Kópavogs. Það á nú að 
selja þetta hús, eða rífa, sem 
er algjör synd því þetta hús er 
saga Kópavogs. Hér voru frum-
kvöðlarnir sem byggðu þennan 
bæ. En húsin eru komin til ára 
sinna og eru mörg hver illa farin. 
Þau eru samt menningarverð-
mæti,“ segir Björn og við lei-
tum að staðnum þar sem gamla 
Byko var áður til húsa, en fin-
num ekki. Á leiðinni út að húsi 
Finnboga Rúts Valdimarssonar, 
að Marbakka, rifjar Björn upp 
ferilinn. 

Lagði frá sér boltann og tók upp 
gítarinn
„Ég man þetta eins og í gær. Ég 
var úti að leika mér í fótbolta, tíu 
ára gamall, og kom inn 
klukkan sex. Þá var í sjónvarpinu 
þáttur um íslenskar hljómsveitir. 
Óðmenn voru að spila. Ég lagði 
frá mér boltann og hef varla 
tekið hann upp aftur. Ég ákvað 
á staðnum að verða gítarleikari 
þegar ég yrði stór. Þeir voru 
stórkostlegir! Ég hafði aldrei 
heyrt annað eins. Þeir gjörsam-
lega náðu mér. Jóhann G, Finnur 
Torfi og Óli Garðars. Ég fór að 
læra klassískan gítarleik og 
þegar ég varð eldri varð ég sá 
fyrsti á Íslandi til að læra 
rafmagnsgítarleik í Los Angeles. 
Þar dvaldi ég í eitt ár og hitti 
menn eins og Eddie Van Halen 
og fleiri kappa. Það var stór-
kostlegur tími. En ef þú spyrð 
um áhrifavalda þá leit ég alltaf 
upp til þeirra sem eldri voru. 
Manna eins og Óla Gauk, Jón Pál 
Bjarnason, Örn Ármannsson og 
Edwin Kaaber. Síðar urðu það 
Bjöggi Gísla og Þórður Árna. 
Óðmenn voru á sínum tíma að 
spila Cream, en ég bara vissi það 
ekki þá. Bítlarnir, Cream, 
Hendrix, Rokk, Djass, Blús, það 

væri of langt mál að telja upp alla 
áhrifavaldana. En það er gaman 
að segja frá því að tveimur árum 
áður en Jóhann G lést þá fékk ég 
hann á djass- og blúshátíð í Sal-
num til að spila gamla Óðmanna 
prógrammið sem ég heyrði fyrst í 
sjónvarpinu tíu ára. Það var óg-
leymanleg stund.“ 
Við göngum sem leið liggur með-
fram Marbakkabraut og Björn 
nemur staðar við húsið sem 
Finnbogi Rútur Valdimarsson 
reisti. „Þetta hefur verið glæsi-
höll á sínum tíma. Þá var enginn 
göngustígur hér fyrir neðan og 
húsið hefur staðið alveg við 
sjávarsíðuna. Síðan hefur verið 
byggt við það. Þetta er eitt af 
þeim húsum sem okkur ber að 
varðveita.“  Við nálgumst flug-
bátahöfnina og Björn nefnir hvað 
djass- og blúshátíðin sé jákvæð 
fyrir Kópavog.

„Í gegnum djass- og blúshátíð-
ina erum við að tengja saman 
þessar frábæru stofnanir sem 
við eigum. Tónlistarsafnið, Tón-
listarskólann, Salinn og einnig 
Tónheima, sem er einkarekinn 
tónlistarskóli í Bæjarlind. Það er 
líka mjög gott samstarf við 
Molann þar sem ungt hæfi-
leikafólk fær að koma fram og 
spreyta sig. Þar hafa komið fram 
gítarleikarar eins og Björgvin 

Björgvinsson sem á framtíðina
fyrir sér og söngvarar eins og 
Dagur Sigurðsson sem sigraði í 
söngkeppni menntaskólanna. Ég 
tel mig eiga pínulítið í þessum 
strákum og vona innilega að þeir 
haldi áfram á sömu braut. Það er 
gott að búa í Kópavoginum, 
sérstaklega á Kársnesinu þar 
sem listir, menning, náttúran og 
sagan fær virkilega að njóta sín,“ 
segir Björn Thoroddsen, gítar-
leikari og Kársnesingur.  

Vélbyssuhreiður, flugbátahöfn og 
besti göngu- og hjólastígur 
í heimi á Kársnesinu

Kársnesið:

Björn Thoroddsen, gítarleikari og Kársnesingur.

Gamla flugbátahöfnin á Kársnesi.

Í þessu húsi bjó Þórður á Sæbóli.

Marbakki á Kársnesinu.

Ég á marga uppáhalds 
staði á Kársnesi. Ég 
hleyp tíu kílómetra á 

hverjum degi, sem er heilög 
stund fyrir mig. Þá fer ég 
hring í kringum Kársnesið, 
meðfram allri strandleng-
junni og alveg að Digranesi 
þar sem ég sný við.

Göngutúr um Kársnesið með Birni Thoroddsen, gítarleikara. 
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Glæsileg þjónusta 
á Kársnesi

Rafnar er ung 
skipasmíðastöð sem 

þróar og smíðar einstaka
báta úr trefjaplasti frá grunni. 
Bátarnir eru ætlaðir fyrir 
erfiðar aðstæður við strendur 
Norðurlanda. Búnaður verk-
smiðjunnar er á heimsmæ-
likvarða: 16x7m CNC fræs 
sem býr til mót, þjarkur sem 
sprautar trefjaplasti í mótin, 
9x4m 5 ása vatnsskurðarvél, 
renniverkstæði 
og fleira.

Rafnar ehf.
508110 4690

Velkomin á Gistihei-
milið BB44, Við erum 
17 ára fjölskyldu-

fyrirtæki og rekum tvö gisti-
heimili í Kópavogi. 

Bílaklæðningar er fyrirtæki 
stofnað 1968 sem starfar 

við breytingar á yfirbyggingum 
og klæðningum bifreiða ásamt 
viðgerðarþjónustu og framleiðslu 
að ósk hvers viðskiptavinar. 
Einnig er fyrirtækið með smíði á 
ýmsum kerrum, m.a hesta-
kerrum.Fyrirtækið hefur um 
árabil verið með innflutning á 
hinum ýmsum vörum m.a flexi-
torum, beislum og tilheyrandi 
fyrir kerrur, teppi og áklæði í 
bíla, öryggisbelti og opnanlega 
glugga í kerrur. Einnig höfum við 
selt krossvið í sérstærðum,  
plastplötur  í ýmsum stærðum, 
vörulyftur á bíla og gúmmí-
mottur og margt fleira. Enn-
fremur hefur fyrirtækið sérhæft 
sig í heitklæðningum þar sem 
gúmmíkenndri húð er sprautað 
á heitri á fleti og eykur það 
viðloðun og styrkleika. Þessa-
ri meðferð er hægt að beita á 
palla á öllum gerðum pallbí-
la, hestakerrur, sendibíla og 
farþegabíla. 

Fagsmíði hefur verið með 
sömu kennitölu frá upphafi 

eða í 19 ár og við teljum það 
merki um traust og áreiðanleika í 
viðskiptum. 
Allir þeir iðnaðarmenn sem 
starfa hjá Fagsmíði eru faglærðir 
smiðir og húsasmíðameistarar. 
Við bjóðum mjög góða þjónustu 
og starfsmenn okkar eru reynslu-
miklir fagmenn sem við erum 
stolt af og við höfum í gegnum 
tíðina sinnt afar fjölbreyttum ver-
kefnum stórum sem smáum. Við 
erum vanir að vinna jafnt inni á 
heimilum fólks sem í fyrirtækjum 
og leggjum mikið upp úr snyrti-
mennsku og faglegum vinn-
ubrögðum sem hefur ávallt verið 
okkar leiðarljós. Verið velkomin 
að hafa samband við okkur og 
kynna ykkur þjónustuna. 

fagsmidi@fagsmidi.is

Við hjá Furðufuglum og fylgi-
fiskum erum með flest sem 

viðkemur dýrahaldi. Við seljum 
hágæðavörur frá SeaChem, 
JurassiPet, Reef Nutrition, 
Spectrum New Life, Tunze, 
Rio, Sfiligoi, Harrison´s, Tetra, 
Aquastabil, Wyld’s Wingdom, 
Avian Adventures, MidWest, 
ProFormance Pet Foods ofl. Við 
veitum alhliða fuglaþjónustu og 
rekum umfangsmikla vefverslun.
Jafnframt þessu  rekum við 
Fuglahótelið Paradísarheimt 
að Borgarholtsbraut 20. Þar er 
hægt að geyma fugla og smærri 
dýr í lengri eða skemmri tíma. 
Yfirleitt koma fuglarnir með 
eigið húsnæði til að röskunin 
verði sem minnst. Hótelgestir fá 
að hitta og heyra í öðrum fuglum 
og er yfirleitt mikið talað og 
sungið meðan á vistinni stendur. 
Gistigjald er mjög hóflegt og 
matur og drykkur er innifalinn.
Velkomin á Borgarholtsbraut 20 
– þar er ykkur vel fagnað. 

Í álfabyggðinni á Kársnesi er 
uppáhaldsbúðin þeirra, sölu-

turninn Álfurinn, sem er einnig 
hverfissjoppa Kársnesinga. Á 
þessum stað hefur verið rekin 
ísbúð og söluturn í fjölda mörg 
ár. Gestir Kópavogslaugarinn 
eru meðal þeirra sem þekkja 
Álfinn mætavel, enda fátt 
betra en pylsa eða ís eftir púl 
dagsins. Ísinn frá Kjörís sem 
er alveg sérstaklega góður 
og erum með gott úrval af 
hráefni í bragðarefinn, fers-
ka ávexti og mikið úrval af 
nammi. Einnig er Álfurinn með 
hefðbundinnsjoppurekstur, 
grill og hamborgara.”Við hliði-
na á Álfinum er mjög fallegur 
garður og gaman að geta boðið 
viðskiptavinum okkar að sitja 
úti yfir sumartímann með ís 
eða aðrar veitingar og njóta 
góða veðursins. Hákon eigandi 
býður ykkur hjartanlega 
velkomin. 

1. Rafnar

6. Gistiheimilið BB44

2. Bílklæðningar 4. Furðufuglar 5. Álfurinn3. Fagsmíði
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Kársnesið
í Kópavogi

Gistiaðstaðan er hlýleg og 
persónuleg og er staðsett á 
tveimur stöðum; Borgarholts-
braut 44 og Nýbýlavegi 16.
 
Við leggjum áherslu á þægindi 
og góða þjónustu.

Boðið er upp á einstaklingsher-
bergi, tveggja manna herbergi 
og fjölskylduherbergi. Á verönd 
við húsið að Borgarholtsbraut er 
heitur pottur sem gestir okkar 
þar hafa aðgang  að og fallegur  
garður umlykur húsið. 

Á veröndinni, sem er yfirbyggð, 
er einnig hægt að borða morgun-
verð og njóta góða veðursins yfir 
sumartímann.

Á báðum gististöðum er aðgan-
gur fyrir alla að sameiginlegu 

eldhúsi og þvottahúsi og boðið 
er upp á þráðlaust internet 
og ókeypis bílastæði. Verið 
velkomin að skoða úrvalið á 

www.bb44.is
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Við elskum Kópavog
Það er bara þannig - kfrettir.is

KópavoGsblaðið

Stjórnmál:

Umræðan:

Ég var í sundi um daginn 
og varð vitni af samtali 
hjá tveimur strákum. 

Samtalið var eftirfarandi:
A: “Ég svaf hjá X í gær, hún kom 
til mín í nótt”
B: “haha nei í alvöru, hún er 
samt með sílíkon er það ekki, 
voru brjóstin flott?”
A: “já þau voru mjög flott”
B: “Er hún samt ekki með hliðar-
spik?”
A: “jú nefnilega”
 
Það er ekki margt sem gerir 
mig alveg óstjórnlega reiða, en 
þetta gekk alveg fram af mér. 
Þessi umtalaða útlitsdýrkun. 
Mér finnst hún vera alveg enda-
laust í umræðunnni en ekkert 
breytist. Þetta versnar bara ef 
eitthvað er. Það er eins og fólk 
sé ekki viðurkennt í samfélag-
inu nema það sé fastmótað eftir 
einhverjum stöðlum sem kallast 
fegurð. Þegar ég fer til útlanda 
þá elska ég að setjast niður á 
kaffihús og horfa á hvað fólk er 
skemmtilega misjafnt og alls- 
konar karakterar. Ég kem upp á 
flugvöll og er að leita af röðinni 
sem flýgur til Íslands og það er 
oft ekki erfitt að finna hana. Það 
er hópurinn sem er allur eins til 
fara. Ótrúlegt. Ég hvet ykkur til 
að taka eftir þessu. Íslendingar 
eru mjög svipaðir í klæðaburði 
og með svipaða klippingu. 

Fegurðar ramminn
Við erum svo lítið land og 
verðum fyrir fjölmiðlastraumum 
víða. Við erum virkilega vel 
upplýst hvað þykir flott og hvað 
ekki. Það kannski leiðir af sér að 
mjög margir eru að passa sig að 
fitta inní þennan svokallaða  
„fegurðar ramma“ því ef við 
erum ekki innan staðlanna þá 
erum við ekki viðurkennd.
Svo virðist sem það sé líka í 
tísku að vera með eins 
óheilbrigðan líkama og þeir 

gerast. Of grannur, með gat á 
milli læranna og innfallinn maga 
(bikiní brú). 
 
 Ég var að hjálpa nokkrum 
ungum stelpum að setja sér 
markmið. Margar þeirra 
skrifuðu: „að missa 10 kg.“ 
Stelpur sem að eru ekki einu 
sinni komnar með vöxt!

Ég þoli þetta ekki
Ég er svo ánægð að á þessum 
aldri var þetta ekki einu sinni 
pæling. Mér líður núna eins og 
gamalmenni að segja þetta. En 
er þetta í lagi? Þegar ég var á 
þessum aldri pældi ég ekki í 
þessu, leið vel að vera með 
spangir, með ofursleikt tagl, í 
HK gallanum og pældi ekki í því 
hvort að lærin á mér væru stór 
eða ekki. 
 
Svo sé ég stelpur sem eru á 12-13 
ára á Road house að fá sér að 
borða. ALLAR í disco pants og 
magabol. Út af því að tískan er 
orðin þannig. Mér hefði ekki 
dottið til hugar að fara þannig út 
þegar ég var yngri. HAHA mér 
líður í alvörunni eins og gamalli 
herfu að skrifa þetta. Ég hélt 
ég yrði ALDREI þessi týpa að 
tuða út af yngri kynslóðinni. Ég 
þoldi ekki þessar týpur þegar 
ég var yngri. En mér finnst svo 
óeðlilegt að stelpur á þessum 
aldri þurfi að klæða sig svona. 

Samhliða þessari þróun er sú 
að kynhegðun og kynlíf er orðið 
að markaðsvöru og sjálfsagður 
hlutur. Svo hefur þessi kynslóð 
fengið á sig stimpilinn „klám-
kynslóðin.“ Hægt og bítandi 
virðist gildi hennar vera að 
„klámvæðast.“ Sakleysi æskunn-
ar er því miður eitthvað sem 
heyrir sögunni til og vona ég 
innilega að eitthvað sé hægt að 
gera til þess að koma í veg fyrir 
það. Um leið og heil kynslóð 
vex úr grasi með þessum gildum 
berast okkur fregnir af mikilli 
aukningu nauðgana hér rétt eins 
og erlendis, aukast nauðganir 
ókunnugra og raðnauðganir.

Svo kom ein mamma til mín 
um daginn og var að segja mér 
að stelpan hennar sem er 10 
ára hefði staðið fyrir framan 
spegilinn á nærbuxunum. Hún 
var að halda maganum inni 
og ýta brjóstunum sínum upp. 
Mamma hennar spurði hana af 
hverju ertu að þessu?

Hún sagði: „Mig langar í 
sílíkon.“ 

Ég fæ illt í hjartað.. mér finnst 
þetta svo leiðinlegt og sorglegt. 
Eins og ég hef komið inná áður 
þá eru krakkar og fólk mest 
hrætt við að gera mistök og álit 
annarra. Þess vegna er fólk 
kannski að reyna að festa sig 
inní eitthverjum ramma til þess 
eins að vera viðurkenndur. Það 
vilja allir vera mikilvægir það er 
stærsta grunnþörf mannkynsins 
og mér finnst við sjá það bara 
svo bersýnilega hér á Íslandi 
hvað það er satt og augljóst, svo 
ótrúlega mikið af fólki er að 
reyna að halda sig fyrir innan 
þennan samþykkta ramma 
samfélagsins sem er óheilbrigður 
og „sexy.“ 
Sylvia Dagmar Briem Friðjons.

http://sylviabriem.wordpress.com

Útlitsdýrkun

Listi Framsóknarflokks samþykktur

Fulltrúaráð framsóknarféla-
ganna í Kópavogi hefur 
einróma samþykkt tillögu 

að lista Framsóknarflokksins 
fyrir komandi sveitarstjórnar-
kosningar.

Birkir Jón Jónsson, 
fv. alþingismaður/MBA.
Sigurjón Jónsson, 
markaðsfræðingur.
Guðrún Jónína 
Guðjónsdóttir, hjúkrunarfr./
lífsstílsleiðb.
Kristinn Dagur Gissurarson, 
viðskiptafræðingur
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir, 
grunnskólakennari

Helga María Hallgrímsdóttir, 
grunnskólakennari/
félagsráðgjafi
Sigurbjörg Björgvinsd., 
fv. yfirm. öldrunarmála 
í Kópavogi
Gunnleifur Gunnleifsson, 
forvarna- og fræðslufulltrúi
Alexander Arnarson, 
málarameistari
Sigurbjörg Vilmundardóttir, 
leikskólakennari
Sigmar Ingi Sigurðarson, 
lögfræðingur
Linda Wessman, 
konditor/lífsstílsleiðbeinandi
Íris Lind Verudóttir, 
deildarstjóri/söngkona

Mariena Anna Frydrysiak, 
viðskiptafræðingur
Kristján Matthíasson, 
doktor í efnafræði
Björg Baldursdóttir, 
aðstoðarskólastjóri
Trausti Marel Guðmundsson, 
nemi og gleðigjafi
Björg Eyþórsdóttir, 
hjúkrunarfræðinemi
Einar Baldursson, 
grunnskólakennari
Hulda Salómonsdóttir, 
sjúkraliði
Einar Kristján Jónsson, 
rekstrarstjóri
Willum Þór Þórsson, 
alþingismaður

Silvía Dagmar Briem Friðjons.

Viðtalstímarnir verða á 
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19

 eftirtalda fimmtudaga:

10. apríl
Ármann Kr. Ólafsson

kopavogur.is

VIðtalstímar 
BæjarFulltrúa 
KÓpaVogsBæjar
VorIð 2014

Við djúphreinsum: rúmdýnur, sófasett,
tungusófa, hægindarstóla, teppi og mottur.

S: 780 8319  •  Email: djuphreinsa@gmail.com

ÓDÝR HÚSGAGNA-,
DÝNU- OG TEPPAHREINSUN
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Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00

Taktfasti Kópavogur:

Hannes Friðbjarnar-
son, trommari í Buffinu, 
vakti athygli á því í 

nýlegri stöðufærslu á Facebook 
hvað Kópavogur hefur alið af 
sér marga trommara í þekktum 
hljómsveitum. 

Þeir eru: 
Hannes Friðbjarnarson, 
trommari i Buffinu og fleiri 
hljómsveitum.
Sigtryggur Baldursson: Þeyr, Kukl, 
Sykurmolarnir, Bogomil Font og 
fleiri hljómsveitir.
Birgir Baldursson sem trommaði í 
hljómsveitunum SH draum og 
Bless. Síðan spilaði hann í 
nokkur ár með Sálinni hans Jóns 
míns og Unun. 
Baldvin A B Aalen, Synir 
Raspútíns og Sóldögg. 
Birgir Jónsson, Dimma, Skepna, 
XIII og Stafrænn Hákon
Arnar Geir Ómarsson, HAM ofl.
Magnús Eliassen, Moses Hightow-
er, ADHD.
Axel Haraldsson, Hjaltalín.
Tómas Jóhannesson, Sálin hans 
Jóns míns .
Guðlaugur Júníusson, Vinyll.

Veist þú um fleiri trommara úr 
Kópavogi. Sendu okkur ábendingu 
á kfrettir@kfrettir.is

Listi Bjartrar framtiðar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor 
var samþykktur á nýlegum félagsfundi. 

Eftirtaldir skipa listann
1.    Theodóra S. Þorsteinsdóttir, lögfræðingur
2.    Sverrir Óskarsson, félagsráðgjafi
3.    Hreiðar Oddsson, grunnskólakennari og verslunarstjóri
4.    Ragnhildur Reynisdóttir, sölu og markaðsstjóri
5.    Andrés Pétursson, sérfræðingur
6.    Rannveig Bjarnadóttir, forstöðumaður
7.    Auður Sigrúnardóttir, verkefnastjóri
8.    Vilhjálmur Einarsson, fasteignasali
9.    Anna María Bjarnadóttir, verkefnastjóri
10.  Eiríkur Ólafsson, grunnskólakennari
11.  Sturla Gunnar Eðvarðsson, framkvæmdastjóri
12.  Hulda Hvönn Kristinsdóttir, laganemi
13.  Sigursteinn Óskarsson, rafvirkjameistari 
 og framhaldsskólakennari
14.  Rannveig Jónsdóttir, grunnskólakennari
15.  Bergþór Skúlason, tölvunarfræðingur
16.  Ragnheiður Bóasdóttir, sérfræðingur
17.  Ólafur H. Ólafsson, stjórnmálafræðinemi
18.  Erla Karlsdóttir, guðfræðingur
19.  Kristinn Sverrisson, kennaranemi
20.  Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir, B.A. í mannfræði 
 og markvörður HK
21.  Jón Ingi Ragnarsson, málarameistari
22.  Kjartan Sigurjónsson, organisti

Trommarar Kópavogs Theodóra leiðir Bjarta 
framtíð  

Hannes Friðbjarnarson.

Hannes Friðbjarnarson.

Axel Haraldsson.

Birgir Baldursson.

Sigtryggur Baldursson.

Sigtryggur Baldursson.

Guðlaugur Júníusson.

Birgir Jónsson

Bréf til blaðsins:

Listin að lifa er að 
kunna að leika sér

Í námi mínu í Tómstunda og 
félagsmálafræði er það með 
því fyrsta sem við lærum, 

hversu mikilvægur leikurinn 
er. Með því að brjóta upp 
kennslustundir með leikjum og 
aukinni hreyfingu, förum við 
út fyrir þægindahringinn okkar 
með jákvæðum hætti. Heilmikið 
nám fer í gegnum leikinn; unnið 
er með traust, samvinnu og 
hópefli svo eitthvað sé nefnt.
 Það þykir ef til vill mörgum 
sérstakt að nemendur í háskóla 
skuli vera úti í leikjum í stað 
þess að sitja í kennslustund 
og hlusta á fyrirlestur. Í hvert 
skipti sem einhver spyr mig út 
í nám mitt fæ ég að heyra hvað 
það er alltaf gaman hjá mér og 
að við séum bara alltaf að leika 
okkur. Ég segi kannski ekki að 
við séum alltaf að leika okkur 
en við gerum hinsvegar mikið 
af því. Við lærum heilmargt 
um tómstundir barna, unglinga 
og aldraða og oftast nær snúa 
tómstundir að einhverju sem er 
skemmtilegt, vekur áhuga og 
eykur vellíðan.
Það er líka alveg rétt að námið 
mitt er ótrúlega skemmtilegt og 

fjölbreytt en auðvitað eru fullt 
af krefjandi verkefnum líka. Við 
gerum bara svo miklu meira 
en að sitja yfir námsbókum og 
hanga inni á bóksafni daginn út 
og inn.
  
Í íslenskri orðabók er leikur 
útskýrður svona: Að gera sér 
eða öðrum til skemmtunar. 
Athöfn sem veitir líkamlega og/
eða andlega vellíðan. Dregur 
viðkomandi út úr reglubundnu 
munstri dagsins. 
Þegar talað er um leik þá er 
þekkt að tengja leikinn við börn 
en þó er ekki síður mikilvægt 

Ástrós Pétursdóttir.

fyrir unglinga og fullorðna að 
leika sér. Leikurinn felur í sér 
mikið þroskagildi fyrir einstak-
linginn og litið er á leikinn sem 
verkfæri til náms og undirbúning 
fyrir fullorðinsárin.
 
Flest okkar ölumst upp við það 
að vera mikið í leikjum, hvort 
sem það eru úti eða innileikir. 
Mín æska einkenndist allave-
ganna mikið af því að vera úti 
í leikjum. Sumrin einkenndust 
af því að vera úti frá morgni til 
kvölds í leikjum og koma rétt 
svo inn til þess að borða og sofa. 
Börnin vaxa síðan úr grasi og 
verða að unglingum og þá kemur 
allt í einu tímabil þar sem það 
telst frekar hallærislegt að leika 
sér og unglingar kjósa frekar að 
hanga saman. 
  
Mannfólkið er þannig gert að 
það þróast og lærir alla ævi. Þess 
vegna er mikilvægt að viðhal-
da leiknum svo lærdómurinn 
haldi áfram svo lengi sem við 
lifum. Það er mjög mikilvægt að 
varðveita barnið í sjálfum sér og 
taka lífinu ekki of alvarlega.
Í grunninn höfum við öll gaman 
af því að leika okkur og vil ég 
enda þessa grein á því að vitna 
í uppáhalds frasann minn: Við 
hættum ekki að leika okkur því 
við eldumst, við eldumst því við 
hættum að leika okkur.

Ástrós Pétursdóttir

nemi í Tómstunda- og félagsmálafræði 

við Háskóla Íslands.

Bæjarstjórnarmál:
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Vaxtalaus greiðslukjör  
til allt að 12 mán

Kringlan
Kringlunni 4–12 
588 99 88

Daglinsur 
kr. 2.400

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
568 18 00

margskiptum 
glerjum

gleraugad@gleraugad.is
www.gleraugad.is

Sjónmælingar

Sakamál:

Aftur brotist inn hjá 
Mæðrarstyrksnefnd

Aðfaranótt mánudags var 
brotist inn hjá Mæðrar-
styrksnefnd í Fannborg. 

Þetta er í annað sinn á skömmum
tíma sem brotist er inn í húsnæði 
nefndarinnar. Síðast var þó-
nokkuð af peningum stolið og 
matarmiðum. Eftir það innbrot 
hefur verklagi hjá Mæðrar-
styrksnefnd verið brett þannig 
að aldrei er neitt fémætt geymt í 
húsnæðinu. Þjófurinn – eða 
þjófarnir – gripu því í tómt.

„Ég kom í gær eins og venju-
lega á mánudögum til að pakka 

brauði og leit inn á skrifstofu. 
Þar var allt út um allt. Búið var 

Þetta er í annað sinn á skömmum tíma 
sem brotist er inn hjá Mæðrastyrks-
nefnd Kópavogs í Fannborg.

Aðalfundur Spretts
Hestamenn:

Fjölmennur aðalfundur 
hestamannafélagsins 
Spretts fór fram á 

dögunum. Á fundinum var 
kjörinn nýr formaður og 
ný stjórn. Úr stjórn gengu 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
formaður, Þorvaldur Sigurðs-
son varaformaður, Guðmun-
dur Hagalínsson gjaldkeri 
og Ingibjörg G. Geirsdóttir 
meðstjórnandi.

Nýr formaður var kjörinn, 
Linda B. Gunnlaugsdóttir 
rekstar- og sölustjóri hjá 
Blue Water shipping. Lin-
da hefur verið virk í starfi 
Spretts auk þess sem hún 
situr í stjórn Meistaradeildar í 
hestaíþróttum.

Ný í stjórn voru kjörin þau 
Lárus Finnbogason, Kris-
tín Njálsdóttir og Sigurður 
Halldórsson.

Á fundinum var kjörinn, í 
fyrsta sinn, hestaíþróttamaður 
Spretts fyrir árið 2013 en þann 
heiður hlaut Erling Ó. Sigurðs-
son fyrir glæsilegan árangur í 
hestaíþróttum. Sprettskórinn 
og Kulsfélagið gamla gáfu 
Spretti nýjan flygil í veislusal 
félagsins sem hugsaður er til 
að efla menningu og félagsstarf 
Sprettara í framtíðinni. Þeir 
Sæþór Fannberg fyrir hönd 
Sprettkórsins og Daníel Gun-
narsson fyrir hönd 
Kulsfélagsins afhentu gjöfina.

Ný stjórn Spretts ásamt framkvæmdastjóra félagsins og íþróttamanni Spretts 
2013. Frá vinstri: Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri, Hannes 
Hjartarson, Brynja Viðarsdóttir, Sigurður Halldórsson, Hermann Vilmund-
arson, Linda B. Gunnlaugsdóttir, Kristín Njálsdóttir, Lárus Finnbogason og 
Erling Ó. Sigurðsson hestaíþróttamaður Spretts 2013

að taka úr öllum skápum og 
fara í skúffur, brjóta upp glugga 
á skrifstofunni og fara inn um 
hliðahurð. Við lærðum á síðasta 
innbroti að geyma ekkert fémætt 
hjá okkur svo engu var stolið. 
En aðkoman var ekki góð,” segir 
Anna Kristinsdóttir, formaður 
Mæðrarstyrksnefndar Kópavogs.

Nefndin hefur starfað um árabil í 
Kópavogi og segjast Mæðrar-
styrksnefndarkonur ekkert að 
vera að fara úr Fannborgini þrátt 
fyrir tíð innbrot að undanförnu. 
„Það er greinilega mjög veikt 
fólk sem gerir svona lagað sem 
fær vonandi hjálp,” varð einum 
viðmælenda okkar að orði.

Styrktarreikningur Mæðrar-
styrksnefndar í Kópavogi er:

Kt.  500197-2349
Banki 0536- 26- 403774

Skólalíf:

„Þetta verður 
kannski langt 
Trivial Pursuit.“

„Við nennum ekkert að hanga hei-
ma,“ segja krakkarnir sem kalla 
sig „skrítni hópurinn í MK“ þegar 
við litum inn í skólastof-
una til þeirra. „Það er miklu 
betra að halda hópinn og vera 
vinir. Fá stuðning frá hvort öðru.“
 
Hvernig gengur lærdómurinn?
 „Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.“

Svona vel?
„Það er öll rútína fokin út í 
buskann. En jú, við reynum 
eins og við getum. Í hópnum 
eru krakkar sem eru að byrja 
í skólanum og alveg upp í þá 
sem eiga að útskrifast. Hér eru 
líka krakkar sem eru utanskóla. 
Félagsskapurinn skiptir miklu 
máli.“

Hvað eruð þið þá að gera?
„Við erum orðin rosalega góð 
í Disney Trivial Pursuit. Þetta 
verður kannski langt Trivial 
miðað við að verkfallið virðist 
ekki vera að leysast á næstunni.“

Þið eruð þá svartsýn 
á framhaldið?
„Mjög svartsýn, já. En við styð-
jum við bakið á kennurunum 
okkar. Þeir elska okkur og við 
þá.“

KópavoGsblaðið
Auglýstu 

í Kópavogsblaðinu
og náðu til 30 þúsund lesenda

á hagkvæman hátt „Skrítni hópurinn í MK.“ Krakkarnir segjast svartsýn á að verkfallið sé að fara að 
leysast og búa sig undir langt Trivial Pursuit.
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Fjölbreytta rétti úr fiski, kjöti og grænmeti. 

Ilmandi og nýbökuð brauð, rík af korni og fræjum. 

Gómsætar súpur, lagaðar með hollustu að leiðarljósi. 

Brakandi fersk salöt og ávexti. 

Við komum til móts við ykkar óskir

HVAÐ HENTAR 
ÞÍNU STARFSFÓLKI?
Hjá okkur færðu ljúffengan mat 
úr fyrsta flokks hráefni. 

www.kryddogkaviar.is
Krydd & Kavíar...
og bragðlaukarnir brosa

Styrktarleikur HK og Breiða-
bliks fyrir Bjarka Má 3. apríl

Meistaraflokkar HK 
og Breiðabliks í 
knattspyrnu hafa 

ákveðið að taka höndum saman 
og spila leik fimmtudaginn 3. 
apríl kl. 19.00 í Kórnum. Um er 
að ræða styrktarleik þar sem 
allur aðgangseyrir og allar 

tekjur renna til Bjarka Más Sig-
valdasonar og fjölskyldu hans.

Bjarki hefur undanfarin ár háð 
erfiða baráttu við krabbamein 
sem hefur tekið gríðarmikinn 
toll. Kópavogsfélögin vilja sýna 
stuðning í verki með þess-Í Lifandi markaði, Hæðasmára 

6, eru seldir lífrænir bananar. 
Hollusta þeirra er óumdeild 

en nú hefur japönsk rannsókn 
leitt í ljós að í fullþroska banana, 
með brúnum blettum, myndast 
efni sem kallast TNF. Þetta efni 
hefur þann eiginleika að berjast 
gegn óeðlilegri frumumyndun. 
Banani með brúnum blettum er 
allt að átta sinnum öflugari fyrir 
ónæmiskerfið en grænn banani. 

Tumor necrosis factor (TNF) er 
svokallað cytokines, prótein sem 
virkjar ónæmiskerfið og hefur 
áhrif á aðrar frumur og er eins 
og áður sagði gagnlegt í barát-
tunni við óeðlilegan frumuvöxt. 
Japanska rannsóknin leiddi í 
ljós að TNF jókst verulega áður 
en allt bananahýðið varð brúnt. 
Rannsóknin leiddi einnig í ljós 
að virkni bananans var sambæri-
leg við Lentinan, efni sem vinnur 
gegn krabbameini og finnst í 

ríku mæli í shiitake sveppum. 
Hægt er að draga þá ályktun að 
þroskaður banani örva fram-
leiðslu hvítra blóðkorna.

Það er staðreynd að næringar-
innihald ávaxta breytist þegar 
þeir þroskast. Þegar banani 
þroskast frá því að vera grænn 
yfir í að vera gulur aukast 
and-oxunarefnin í honum. Þessi 
andoxunarefni verja líkamann 
þar sem þau styrkja ónæmi-
skerfið. Bæði grænn og gulur 
banani er ríkur af kalíum, B6 og 
C vítamíni. Þar sem bananar eru 
trefjaríkir eru þeir góðir fyrir 
meltinguna. Þeir eru hitaeinin-
garíkir, meðalstór banani er um 
105 hitaeiningar. Þegar banani 
er orðin fullþroska er best að 
geyma hann í kæli til að lámar-
ka frekari vítamíntap. Bananar 
með brúnum blettum eru orðnir 
fullþroska og ætti að borða 
strax, en forðast ætti þá sem eru 
alveg brúnir.

Heimild: 
Differences in Biological Re-
sponse Modifier-like Activities 
According to the Strain and Ma-
turity of Bananas
Haruyo IWASAWA, Masatoshi 
YAMAZAKI
Food Science and Technology 
Research
Vol. 15 (2009) No. 3

Banani með 
brúnum 
blettum er 
hollur

Heilsa: um leik og vonast til þess að 
Kópavogsbúar og aðrir komi í 
Kórinn og styrki Bjarka og 
fjölskyldu hans.

Auk leiksins verða hinar frá-
bæru SamSam systur með tón-
listaratriði í hálfleik í hálfleik og 
veitingasala verður á staðnum.

Áhorfendur ráða hvaða upp-
hæð þeir greiða í aðgangseyri, 
semsagt frjáls framlög. Þeir sem 

komast ekki á leikinn geta lagt 
sitt af mörkum með því að leggja 
inná reikning 536-14-400171, kt. 
630981-0269, sem er styrktarei-
kningurinn.

Heiðursgestir á leiknum verða 
bæjarstjóri Kópavogs, formenn 
HK og Breiðabliks og svo þau 
Bjarki Már og Ástrós unnusta 
hans.
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Framhaldsskóla-
nemendur um land allt fá 
ókeypis bókasafns-

skírteini, verður boðið á tiltekna 
tónleika í Salnum og fá frítt í 
sund á meðan á verkfalli ken-
nara stendur. Þetta var samþyk-
kt á fundi bæjarráðs Kópavogs. 
Nemendur eru auk þess hvattir 
til þess að nýta sér ókeypis að-
gang að Gerðarsafni og öðrum 
söfnum í Kópavogi.

Með framtakinu vill Kópavogs-
bær kynna ungu fólki listir, 
menningu, og aðra þá afþreyingu 
sem í boði er í Kópavogi en um 
leið stuðla að fræðslu og virkni 
framhalds-
skólanema á meðan á verkfalli 
stendur.

„Við vonumst sannarlega til þess 
að framhaldsskólanemendur 
nýti tækifærið og kynni sér það 
sem Kópavogur hefur upp á að 
bjóða,“ segir Ármann Kr. Ólafs-
son bæjarstjóri Kópavogs.
Í verkfallinu verður boðið upp 
á námskeið og fyrirlestra í 
Bókasafni Kópavogs. Einnig 
stendur leiðsögn um Héraðs-
skjalasafn Kópavogs, Tónlistar-
safn Íslands og Náttúrufræði-
stofu Kópavogs nemendum 
til boða. Þá verður ókeypis á 
tónleikana Við slaghörpuna og 
veittur afsláttur af tónleikum 
Sætabrauðsdrengjanna mið-
vikudaginn 26. mars. Þá geta 
framhaldsskólanemendur nýtt 
sér góða lesaðstöðu í aðalsafni 
bókasafnsins og lesaðstöðu í 
ungmennahúsinu Molanum, sem 

einnig ætlar að lengja opnunar-
tíma sinn í verkfallinu. Eins og 
alltaf er ókeypis inn á Gerðar-
safn en þar stendur sýning 
Blaðaljósmyndarafélags Íslands 
yfir.

Bent er á að öll þessi söfn eru 
á sama reitnum og því stutt að 
labba á milli. Þaðan er örstuttu 
spölur yfir í Sundlaug Kópavogs 
en einnig er ókeypis í Salalaug í 
verkfallinu.

Framhaldsskólanemendum 
verður kynnt tilboðið í gegnum 
nemendafélög skólanna. Þá eru 
ítarlegar upplýsingar að finna á 
vef Kópavogsbæjar. Til að nýta 
sér tilboðin þurfa nemendur að 
framvísa nemendaskírteini.

Vinstri græn munu bjóða 
fram í samstarfi við 
félagshyggjufólk í 

Kópavogi í bæjarstjórnar-
kosningunum 31.maí.  Með því 
að efna til slíks samstarfs vilja 
VG leggja sitt af mörkum til 
að vera vettvangur þeirra sem 
vilja ekki endilega binda sig á 
flokkslista  en telja að sjónarmið 
félagshyggju, velferðar, um-

hverfisverndar og kvenfrelsis 
falli að sínum skoðunum. Sex 
efstu sætin á listanum skipa:

Ólafur Þór Gunnarsson, 
öldrunarlæknir og bæjarfulltrúi

Margrét Júlía Rafnsdóttir, 
umhverfisfræðingur og 
varabæjarfulltrúi

Sigríður Gísladóttir,  
dýralæknir

Arnþór Sigurðsson, 
forritari og varabæjarfulltrúi

Signý Þórðardóttir, 
þroskaþjálfi

Gísli Baldvinsson, 
náms-og starfsráðgjafi og nemi

Ókeypis í sund, á tónleika og 
söfn fyrir framhaldsskólanemendur

Listi VG og félagshyggjufólks birtur

Skólamál:

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Nemendur í fjölmiðlafræðiáfanga 
í MK skrifa um skólalífið:

Börrlesk

Við í Sauðkindinni, 
leiklistarfélagi Mennta-
skólans í Kópavogi, erum 

að setja upp söngleikinn Börr-
lesk. Börrlesk sýningin 
er í anda kvikmyndarinnar Bur-
lesque. Hún segir frá 
sveitastelpunni Ali sem flytur 
í stórborgina til að láta 
drauma sína rætast. Hún rekst 
á hinn fræga stað Burlesque þar 
sem stemningin er í 50’s stíl og 

dansararnir eggjandi. Þar byrjar 
hún að vinna sem þjónn þrátt 
fyrir að draum-
urinn sé að vera dansari. Hún 
kynnist barþjóninum Jack og 
komast þau að því að þau eiga 
margt sameiginlegt. Eigandi 
staðarins er Tess sem á í miklu 
basli við að halda staðnum gan-
gandi. Til sögunnar kemur þá 
Markús sem vill kaupa staðinn af 
Tess en hún gefur sig ekki. 

Með aðalhlutverk sýningar-
innar fara Natalía Blær með hlut-
verk Ali, Guðrún Björg með hlut-
verk Tess, Elías með hlutverk 
Markúsar og Sturlaugur með 
hlutverk Jack.
Leikstjórarnir sem við höfum 
í ár eru þau Júlíana Sara 
Gunnarsdóttir og Ásgrímur Geir 
Logason. Við erum 
heppin að fá þessa þaulreyndu 
og lærðu leikara úr leiklistar-
skólanum Rose Bruford í 
London.
 
Sýningardagar eru 
eftirfarandi:
26. mars: General prufa 
kl. 20:00.
27. mars: Frumsýning 
kl. 20:00.
28. mars: Sýning kl. 20:00.
29. mars: Sýning kl. 15:00 og kl. 
20:00.
30. mars: Sýning kl. 15:00 
og kl. 20:00.
31. mars: Sýning kl. 20:00.
1. apríl: Sýning kl. 20:00.
2. apríl: Sýning kl. 20:00.

Miðaverð eru litlar 1.500 krónur 
fyrir MK-inga og 
krakka yngri en 12 ára og 2.000 
krónur fyrir aðra.

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogs auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til einstakra verkefna sem hafa 
framgang mannréttinda og jafnréttis í Kópavogi að 
markmiði.
Verkefni geta t.d. verið þróun námsefnis, námskeið, 
útgáfa eða vefsíðugerð. Styrkir eru veittir einstaklingum, 
stofnunum og hagsmunasamtökum eða öðrum hópum. 
Heildarúthlutun er kr. 400.000.
Umsóknum skal skila fyrir 22. apríl 2014 til
Jafnréttisráðgjafa, Fannborg 2, 200 Kópavogur 
eða asakr@kopavogur.is á eyðublaði sem nálgast má 
hjá jafnréttisráðgjafa.

Styrkir 
til jafnréttis- og 
mannréttindaverkefna

kopavogur.is

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Auglýstu
í Kópavogsblaðinu

og náðu til 30 þúsund lesenda
á hagkvæman hátt

KópavoGsblaðið
www.kfrettir.is

Bæjarstjórnarmál:
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Græjuhorn Einars Tómasar:

Ég elskaði hvernig 
leikjaborðin voru 
vönduð og trixin sem 

var hægt að gera með 
köllunum. Þetta voru 
frægustu PS3 karakterarnir. 
Það var líka klikkaðslega
gott þegar maður var búinn 
að spila leikinn í smá stund 
þá gat maður uppfært 
kallanna. Klikkaður leikur 
sem ég mæli með fyrir partí. 
Gef honum 7 af 10 stjörnum.

Play Station All-Stars 
Battle Royale

Gamalt og gott:

Hver, hvar, hvenær?
Þessa mynd vitum við lítið 

sem ekkert um svo allar 
upplýsingar eru vel 

þegnar. Hvar er hún tekin, hver 
tók hana og hvaða fólk er á 
henni? Hafa má samband við 
Héraðsskjalasafn Kópavogs, 
gunnarmh@kopavogur.is, í síma 
544 4711 eða með heimsókn í 
safnið á Digranesvegi 7 (gamla 
pósthúsinu).

Myndin sem birtist í síðasta 
blaði er tekin á Digranesvegi-
num, rétt austan við gatnamótin 
við Neðstutröð. Skrúðgangan 
sem myndin er af hefur líklega 

gengið frá Félagsheimilinu 
(sem var vígt vorið 1959, árið 
sem myndin er hugsanlega 
tekin), eftir Digranesvegi, niður 
Grænutungu og Hlíðarveg inn í 

Hlíðargarð. Engar upplýsingar 
bárust um fólkið á myndinni 
svo enn bíðum við eftir að ein-
hver kannist við það.

Fróðleikur:

Fermingarnar nálgast 
með tilheyrandi 
fjölskylduboðum og fjöl-

skyldumyndum. En hvernig 
er best að varðveita stafrænar 
myndir? Fáir vita þetta jafn vel 
og Gunnar Marel Hinriksson, 
skjalavörður. Við fengum hann 
til gefa góð ráð um varðveislu 
ljósmynda. 

Heimilisalbúmið 
í útrýmingarhættu 
Eftir að almenn myndataka 
færðist af filmu yfir í stafrænt 
form hættu myndir að berast 
prentaðar um leið og filman var 
framkölluð. Heimilisalbúmið 
er í útrýmingarhættu, yngstu 
albúmin eru oft frá árinu 2002 – 
þá náðu stafrænar vasamynda-
vélar útbreiðslu umfram filmu-
vélarnar.

Diskar geta hrunið
Of algengt er að stafrænar fjöl-
skyldumyndir glatist, til dæmis 
vegna hruninna diska. Hægt er 
að minnka líkur á gagnatapi með 
góðum undirbúningi og miða 
ráðin hér fyrir neðan að því að 
varðveita minningar á öruggan 
hátt. Stafræn geymsla gagna er 
dýr. Ódýrasta leiðin er að 
varðveita myndirnar einungis 
í pappírskópíum. Sú aðferð er 
ekki gallalaus, því þá hverfur 
möguleikinn á deilingu mynda 
á Facebook eða í tölvupósti. 
Kosturinn við að prenta er aftur 
á móti sá að þá þarf ekki sífellt 
að endurnýja dýran tæknibúnað 
(tölvur, diska, forrit, áskrift að 
gagnavörslu/myndabanka á neti) 
til að geta séð myndirnar. Best 

er að gera hvort tveggja, geyma í 
tölvu til dreifingar á neti en 
geyma úrval mynda í albúmi 
til öruggrar varðveislu óháð 
tölvuhruni.Varðveisla er felst 
ekki bara í myndunum sjálfum 
heldur líka í tryggri skráningu 
upplýsinga um hvað er á mynd-
unum. Til lítils er að varðveita 
myndir þegar enginn veit hvar, 
hvenær, eða hverjir á þeim eru.

Sex atriði til að hafa í huga við 
varðveislu stafrænna mynda
1. Grisjun. Ekki geyma margar 
nánast eins myndir, veldu þá 
bestu. Slík sjálfs-ritstjórn trygg-
ir líka að gæði myndasafnsins 
aukast. Ágæt hugmynd er að búa 
til sérstakt albúm með úrvali 
þinna eftirlætismynda. Albúm 
merkt „Bestu myndirnar mínar“ 
varðveitist frekar en óskipulegt 
safn mynda.

2. Skráarsnið. Til að tryggja 
læsileika mynda í tölvu er best 
að vista skrárnar í opnu og/eða 

algengu skráarsniði, t.d. JPEG 
eða TIFF. Ekki stóla á RAW-
skrár fullkom-inna myndvéla til 
varðveislu, þótt það form sé gott 
til myndvinnslu.

3. Stærð. Ekki geyma stærri 
myndir en þú þarft. Hafðu 
notkun myndarinnar í huga 
þegar þú ákveður að geyma 
hana. Hafa ber í huga að eftir að 
mynd hefur verið minnkuð og 
vistuð er ekki hægt að stækka 
hana aftur nema skerða mynd-
gæði verulega. Óráðlegt er að 
minnka myndir nema alveg sé 
ljóst að ekki verði þörf á stærri 
gerð hennar síðar.
4. Skrár. Raðaðu stafrænu 

Sex atriði til að hafa 
í huga við varðveislu 
stafrænna mynda

myndunum í möppur og gerðu 
textaskjal með lýsingu á hverri 
mynd fyrir sig með vísun til 
skráarheitis myndanna.

5. Vistun. Geymdu stafrænu 
myndirnar á a.m.k. tveimur 
stöðum með tveimur mismun-
andi aðferðum. Góð leið er t.d. 
að hafa utanáliggjandi drif með 
tveimur eða fleiri diskum sem 
spegla hvorn annan (t.d. external 
RAID system) og vista myndirnar 
á netinu (cloud storage/online 
backup service). Ekki er mælt 
með skrifanlegum CD eða DVD 
diskum, gæði diska eru mjög 
mismunandi á milli framleiðenda 
svo erfitt er að átta sig á því 
hve lengi gera má ráð fyrir að 
hann endist og hættan á því að 
diskurinn verði ólæsilegur 
vegna hnjasks, hitabreytinga eða 
ljósmengunar er of mikil. Einn 
utanáliggjandi harður diskur er 
ágætur, en þó er alltaf hætta á að 
hann bili. Því er tryggara að hafa 
tvo eða fleiri sem spegla hvor 
annan. Athugaðu afritin árlega.

6. Prentun. Eigðu prentuð 
eintök gerð með viðurkenndum 
varðveisluaðferðum. Gæði 
pappírs og bleks þarf að kanna. 

Ekki skrifa aftan á myndirnar, 
blek í pennum getur skaðað. 
Betra er að gefa þeim númer 
skrifað hjá þeim í albúmið 
(til öryggis má skrifa númerið 
varlega með blýanti aftan á 
myndina) og prenta út skrána 
sem nefnd var í lið 4.

Albúm geta skaðað ljósmynda-
pappírinn. Athugaðu hvort þau 
hafa staðist PAT-prófið (Photo-
graphic Activity Test). Flest 
albúm með plastvösum eru 
skaðleg, ganga verður úr skugga 
um að það sé úr hreinu, óhúðuðu 
polyethelene, polypropylene eða 
polyester. Alls ekki nota plast-
vasa úr PVC efni. Best er að nota 
albúm með pappírssíðum (mælt 
er með sýrufríum óbufferuðum 
trén-islausum pappír úr bómull 
eða hreinsuðum pappírs-
massa) og nota laus horn sem 
hafa staðist PAT-prófið til að 
festa myndirnar, ekki líma 
myndina. Auka má öryggið með 
því að búa til tvö eða fleiri sett af 
myndunum og geyma á 
mismunandi stöðum.

Gunnar Marel Hinriksson

skjalavörður

Gunnar Marel Hinriksson.
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Frístunda- og forvarnanefnd auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr Forvarnasjóði Kópavogs.

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 18. apríl 2014.

Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogsbæjar
eða hjá þjónustuveri bæjarins í Fannborg 2.

Vinsamlega sendið umsóknir sem viðhengi
á netfangið forvarnasjodur@kopavogur.is.

Forvarnasjóður 
Kópavogs

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn

Undirritaður hefur verið 
samstarfssamningur milli 
Smáralindar, Kópavogs-

bæjar og Hópbíla Teits Jónas-
sonar um að halda úti 
reglubundnum ferðum 
ferðamannavagns í allt sumar, 
ferðamönnum að kostnaðar-
lausu. Ferðamannavagninn mun 
fara fjórar ferðir fram og til baka 
frá upplýsingamiðstöð ferðaman-
na í Aðalstræti í Reykjavík inn 
í Kópavog, og fimm ferðir á 
fimmtudögum. Ferðirnar hefjast 
föstudaginn 15. maí og síðasta 
ferð verður farin sunnudaginn 
31. ágúst. Í Kópavogi munu 
ferðamenn geta valið um að fara 
með vagninum í Hamraborgina til 
að upplifa fjölbreytta menningu 
og listir í listhúsum bæjarins og 
skreppa í sund, eða halda áfram 
með vagninum í Smáralind til að 
versla og njóta góðra veitinga 
og skemmtunar. Hópabílar Teits 
Jónassonar mun sjá um akstur 
ferðamannavagnsins frá miðbæ 
Reykjavíkur, og tekur ferða-
mannavagninn 20 farþega í 
sæti auk þess sem stæði eru 
fyrir 12 manns. Smáralind 
hélt úti ferðamannavagni frá 
miðbæ Reykjavíkur í Smáralind 
síðastaliðið sumar og gafst það 
verkefni vel. Á annað þúsund 
ferðamenn nýttu sér þann 
möguleika að heimsækja stærstu 
verslunarmiðstöð landsins og 
gátu komist leiðar sinnar frítt 
með einföldum og skjótvirkum 
hætti. Markaðsstofa Kópavogs 
sá um að koma á samstarfi milli 
Smáralindar og Kópavogsbæjar 
um rekstur ferðamannavagnsins 
í Kópavog í sumar og er ljóst að 
með tilkomu samstarfsins aukast 
möguleikar ferðamanna við að 
njóta afþreyingar, verslunar, 
menningar og lista meðan á dvöl 
þeirra stendur hér á landi.  

Samgöngur:
Ferðamannavagn í 
Kópavog í allt sumar

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri, 
Áshildur Bragadóttir framkvæmda-
stjóri Markaðsstofu Kópavogs, Guðrún 
Margrét Örnólfsdóttir markaðsstjóri 
Smáralindar, Sturla Gunnar Eðvarðsson 
framkvæmdastjóri Smáralindar og 
Haraldur Teitsson framkvæmdastjóri 
Hópbíla Teits 


