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

557 2122

„Allt í einu var Guðríður Arnardóttir á bílrúðunni hjá mér 
og vildi mynda nýjan meirihluta.”

„Hún hefur farið í persónulega vegferð gegn mér.”
 
„Gat ekki horft í augun á mér og var bitur og reið.”



Kópavogsblaðið2

Safnanótt í Molanum

Lykilmenn í HK skrifa undir

Molinn ungmennahús 
stóð fyrir tveimur 
viðburðum á Safnanótt 

í ár. Kvöldið var opnað með 
glæsilegri tískusýnungu frá 
Særósu Mist þar sem hún 
frumsýndi sína þriðju fatalínu 
Collection Ladies. Innblástur 
fatalínunnar kemur frá 
klassískum klæðnaði kvenna 
fyrr á tíðum, fáguðum, kven-
legum og rómantískum dömum, 
en þó í nútíma útgáfu. 

Tískusýningin var krydduð 
með áhugaverðum dansi sem 
tengdi saman listformin dans 
og fatahönnun. Útkoman varð 
hreint út sagt ótrúlegt sjónarspil. 
Þetta var kraftmikil og lifandi 
tískusýning sem vakti mikla 
athygli.

Að lokinni tískusýning-
unni opnuðu ungir listamenn 
og hönnuðir viðburðinn 
HÖNNLISTÍZK. Þar gafst 

gestum og gangandi tækifæri á 
að skoða og versla ýmsa hönnun 
og listmuni hjá ungmennunum. 
Alls voru 10 hönnuðir og lista-
menn sem sýndu afurðir sínar. 
Þar mátti meðal annars sjá 
fjölbreytta og glæsilega flóru 
af fatahönnun, grafíkverkum, 
skartgripum og ljósmyndum frá 
aðilum á borð við Made by Ally, 
Frost and Feather, 104 Slaufur, 
Maríur, Skrítin, Berg Design og 
fleirum.

Þrír af lykilmönnunum í 
meistaraflokkshópi HK 
skrifuðu nýverið undir 

nýja samninga við félagið. Davíð 
Magnússon samdi til eins árs og 
þeir Beitir Ólafsson fyrirliði og 
Leifur Andri Leifsson skrifuðu 
undir tveggja ára samninga.

Þessir þrír eiga það sameiginlegt 
að hafa spilað með HK frá því 
í yngstu flokkum. Leifur Andri 
hefur líka verið í félaginu allan 
sinn meistaraflokksferil og þeir 
Davíð og Beitir stærstan hluta af 
sínum ferli. 
Þórir Bergsson, formaður 
meistaraflokksráðs karla, og 
Þorvaldur Örlygsson, þjálfari, 
undirrituð samningana við 
þremenningana.
 
Davíð Magnússon

Davíð, sem er þrítugur varnar-
maður, er einn af strákunum 
sem voru í fyrsta 6. flokknum 
eftir að knattspyrnudeild HK var 
stofnuð árið 1992 og hafði þá 
verið í 7. flokki ÍK árið á undan. 
Hann lék samfellt með félaginu 
til 25 ára aldurs þegar hann fór 
til Danmerkur og var þar í eitt 
ár en kom síðan aftur. Davíð tók 
sér frí um tíma en kom aftur til 
liðs við HK af fullum krafti fyrir 
tímabilið 2013. Hann er nú fjórði 
leikjahæsti leikmaður félagsins 
frá upphafi með 219 meistara-
flokksleiki. 

Beitir Ólafsson

Beitir, sem er 27 ára mark-
vörður, var í bæði síðasta 7. 
flokki ÍK og fyrsta 7. flokki HK. 
Hann var aðalmarkvörður U19 
ára landsliðsins árið 2004 og 

var í meistaraflokkshópi HK 
til 2007, eitt sumar í láni hjá 
Aftureldingu. Beitir tók sér frí í 
tvö ár en kom síðan fyrst í Ými 
og síðan í markið hjá HK fyrir 
tímabilið 2012. Hann var fyrirliði 
liðsins í fyrra og gegnir þeirri 
stöðu áfram. Beitir hefur spilað 
65 meistaraflokksleiki með HK.

Leifur Andri Leifsson

Leifur Andri, sem er 24 ára 
gamall varnarmaður, spilaði 
upp alla yngri flokkana og hefur 
verið í meistaraflokknum frá 
2009. Frá þeim tíma hefur hann 
misst lítið úr og er orðinn níundi 
leikjahæsti meistaraflokks-
maður HK frá upphafi með 129 
leiki. Í fyrra spilaði hann 33 af 
35 mótsleikjum HK og leikur 
ýmist sem vinstri bakvörður eða 
miðvörður.

Unnið er að því þessa 
dagana að rífa niður 
Krókshúsið, svonefnda, 

að Skeljabrekku 4 en húsið 
hefur verið í mikilli niðurníðslu 
undanfarin ár.  Þetta rauða 
hús blasir við þegar keyrt er 
frá Reykjavík inn í Kópavog 
og hefur það þótt vera mikið 
lýti á norðurandliti bæjarins. 
Kópavogsbær keypti húsið 
gagngert til að rífa það enda er 
verið að skipuleggja Auðbrek-
kusvæðið upp á nýtt. 

Krókshúsið dregur nafn sitt 
af því að fyrirtækið Krókur 
sem var með dráttarbíla 
þjónustu hafði þar áður fyrr 
höfuðstöðvar. Húsið er um 675 
fermetrar að stærð og er það á 
einni hæð. Það var aldrei full-
byggt á sínum tíma. Auð-
brekkusvæðið sem nær frá 
Nýbýlavegi og upp að 

Hamraborg er skilgreint sem 
þróunarsvæði á nýju aðal-
skipulagi Kópavogsbæjar. 
Það þýðir að verið er að 
endurskipuleggja svæðið 
með það í huga að þar verði 
blönduð byggð; íbúðir og 
fyrirtæki. 
Vonast er til að skipulagsvinna 
á svæðinu taki tvo til þrjá 
mánuði og að því búnu verði 
hægt að byggja upp svæðið 
að nýju í samræmi við breytta 
stefnu.
Niðurrifið á húsinu er því 
enn eitt skrefið í átt að fall-
egri og snyrtilegri ásýnd 
Kópavogsbæjar.
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Fyrst og fremst:

Íþróttir: 

Krókshúsið 
rifið

Fyrst og fremst:

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

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.
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#jtisland

JUSTIN 
TIMBERLAKE 

24. ÁGÚST 2014

KÓRINN 

KÓPAVOGI

Allt um tónleikana á www.sena.is/jt
Miðasala er á Miði.is og í síma 540 9800

MIÐASALA HEFST 6. MARS KL. 10.00

Nánar um forsölu WOW air á www.wowair.is
Nánar um forsölu Vodafone á www.vodafone.is
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Hringborðið:

Nú fer hver að verða 
síðastur að sjá sýningu 
leikhópsins Óskabarna 

ógæfunnar á leikritinu Bláskjár 
sem sýnt er fyrir troðfullu húsi 
í Borgarleikhúsinu. Leikritið 
gerist í Kópavogi enda eiga 
aðstandendur verksins djúpar 
rætur í bænum. Við settumst 
niður á veitingahúsinu Catalinu 
í Hamraborg og fengum okkur 
rauðsprettu í hádegiginu með 
þeim Tyrfingi Tyrfingssyni, 
höfunda verksins, Vigni Rafn 
Valþórssyni, leikstjóra og Arndísi 
Hrönn Egilsdóttur, sem fer með 
stórt hlutverk í sýningunni. Talið 
barst fljótlega að uppvaxtarárum 
þeirra í Snælandinu og um 
möguleikana í Hamraborg. 

Fyrsta leikrit í heimi sem gerist 
í Kópavogi
Vignir: „Okkur Tyrfingi fannst 
að leikritið yrði að gerast í 
Kópavoginum. Hér ríkti skálm-
öld þegar bláu ruslatunnurnar 
voru kynntar til leiks. Allt varð 
vitlaust í bænum. Þetta setti 
ráðsett fólk alveg á hliðina. Það 
var búið að teikna og byggja 
húsin sín og svo þurfti allt í 
einu að bæta við ruslatunnu 
sem passaði engan veginn inn í 
skipulagið. Heilu jólaboðin fóru í 
að hneykslast á þessu.“

Tyrfingur: „En leikritið er samt 
ekki bara um ruslatunnur í 
Kópavogi. Það fjallar um systkini 
sem búa í kjallara í vesturbæ 
Kópavogs. Pabbi þeirra er 
nýdáinn. Yngri bróðir þeirra, 
sem hefur búið á efri hæðinni 
ætlar að taka við af karlinum og 
leikurinn berst um Hamraborg, 
Smáratorg og víðar í bænum. 
Leikritið kemur inn á feðra-
veldið, grimmdina, ofbeldið og 
veikburða getu okkar til þess að 

segja hvert öðru satt – og svo 
auðvitað Bláskjá og sígaunana.“

Vignir: „Okkur langaði til að 
gera fyrsta leikrit í heimi sem 
gerist í Kópavoginum. Við erum 
öll tengd bænum á einhvern hátt. 
Hér ólumst við upp og slitum
barnsskónum. Ég ólst upp í 
Álfatúni í Snælandinu þar sem 
foreldrar mínir búa enn. Arndís 
bjó í Víðigrund frá tíu ára til 
tvítugs og Tyrfingur ólst upp í 
Fífuhjallanum. Þess má líka geta 
að Högni Egilsson, í Hjaltalín og 
bróðir Arndísar, semur tónlistina 
í verkinu en hann bjó í Kópavogi 
til sex ára aldurs.“

Arndís: „Við þyrftum að sýna 
verkið í Kópavogi. Það sem er í 
pípunum er að ferðast með það 
út í heim. Það væri gaman að 
enda heimsreisuna á Rútstúni og 
bjóða bæjarbúum á lokasýnin-
gu. Hver veit? Hugurinn leitar 
oft til Kópavogs. En það er 
svolítil Kristína F stemning yfir 
Hamraborginni. Vantar meiri 
gleði í hana. Hún minnir mig 
svolítið á Austur-Berlín.“ 

Hamraborg hamingjunnar
Tyrfingur: „Hér eru falleg, 
fúnkísk hús. Það eina sem þarf 
að gera er að bæjaryfirvöld bjóði 
3-4 hommapörum ókeypis leigu á 
íbúðum í Hamraborginni í tvö ár. 
Þá verður þetta mjög „trendí“ og 
„in.“ Fólk fer að mála, það kemur 
grasblettur fyrir framan bókabúð 
Vedu, það mun spretta upp búð 
sem selur fatnað fyrir smáhunda, 
lífrænn markaður mun opna og 
mannlífið verður iðandi. Fast-
eignaverð mun rjúka upp og það 
verður slegist um búðarplássið í 
Hamraborg hamingjunnar.“ 

Vignir: „Já, ég er sammála 

þessu. Það má líka gera þá kröfu 
að þeir sem verði hér hafi BFA 
gráðu (Bachelor of Fine Arts). 
Listamenn, hommar og svo 
útlendingar munu rífa þetta upp. 
Svo vantar bara ÁTVR og 
kaffihús. Bílageymslan gæti 
verið grænmetismarkaður um 
helgar. Strætó á síðan að fara 
beina leið niður á Lækjartorg. 
Ekkert millistopp í Kringlu. Bara 

Hamraborg hamingjunnar 
þarf homma, listamenn 
og útlendinga  

Það eina sem þarf að 
gera er að bæjar-
yfirvöld bjóði 3-4 

hommapörum ókeypis leigu 
á íbúðum í Hamraborginni 
í tvö ár. Þá verður þetta 
mjög „trendí“ og „in.“  

Öll með rætur í Kópavogi: Vignir Rafn Valþórsson, leikstjóri, Tyrfingur Tyrfingsson, leikskáld, og Arndís Hrönn Egilsdóttir.

Aðstandendur leiksýningarinnar Bláskjár kynna skemmtilegar lausnir á framtíðarskipulagi Hamraborgarinnar.

bruna beint niður í bæ. Lækjar-
torg – Hamraborg. Leið A.“ 

Tyrfingur: „Eftir 50 ár verður 
Smáralindin ömurleg en 
Hamraborgin töff. Hún er korter 
í kúl.“

Arndís: „Já, þið segið nokkuð. 
Ég sæki mér reyndar gleðina í 
snyrtistofu Jónu í Hamraborginni 
sem er alveg frábær.“

Vignir: „Þessi hæðaskipting á 
milli götunnar og bílastæðanna 
er úthugsuð og flott. Hér er líka 
eina bensínstöðin sem er innan-
húss í Evrópu. Og ef ég þarf að 
láta snoða mig þá liggur leiðin 
beint á Sevilla.“ 

Tyrfingur: „Ég hef oft verið 
fullur í Hamraborg. Í einu 
fyllerínu datt mér í hug að kaupa 
gjafakort í kínverskt nudd og 
gefa pabba það í jólagjöf. Hann 
nýtti það nú aldrei en ég held að 
hann hafi misst af miklu.“

Arndís: „Mig er farið að dreyma 
Hamraborgina núna ótrúlega 
oft.“

Vignir: „Já, í leikritinu kemur 
það líka fyrir að systkinin 
dreyma um að reisa styttu af 
föðurnum. Hún myndi sóma sér 
vel í Hamraborg.“

Margir uppáhalds staðir í 
Kópavogi
Tyrfingur: „Ég hef aðeins verið 
að hugsa um uppáhalds  staðinn 
minn í Kópavogi. Skítalækurinn 
var lengi í uppáhaldi. En núna 
myndi ég segja Smáratorg, 
vegna þess að ég er svo oft 
þar, eða Hamraborgin. Það er 
eitthvað svo raunverulegt við 
hana. Hamraborgin er bara 
Hamraborgin og er ekki að reyna 
að þykjast vera eitthvað annað 
en það sem hún er. Lauga-
vegurinn er alltaf að reyna að 
vera einhver tískugata í New 
York, sem hún er ekki. En 
Hamraborgin er aldrei að fara að 

falla ofan í einhverja tískugryfju 
frá útlöndum. Ég kann mjög vel 
við það.“

Vignir: „Ég er alin upp í 
Snælandinu, í Fossvoginum og 
það var eins og að vera í litlu 
sjávarþorpi úti á landi. Ég óð 
stundum berfættur í skíta-
læknum alveg innst í dalnum 
þar sem Víkingsheimilið er og 
niður Fossvoginn. Ég man að 
stundum voru þar álar og að á 
einum stað var djúpur hylur, 
sem við krakkarnir í hverfinu 
stukkum út í. Þarna var foss, við 
reyktum njóla og söfnuðum dóti. 
Það var yndislegt að alast þarna 
upp. Ég fékk mér göngutúr þarna 
um daginn til foreldra minna 
og það var frábært að sjá hvað 
búið er að laga mikið til. Þetta 
er falleg gönguleið með góðum 
göngustígum og svo eru brýrnar 
yfir lækinn einstaklega fallegar. 
Þetta er minn uppáhalds staður í 
Kópavogi.“

Arndís: „Hjá mér er það 
félagsmiðstöðin Agnarögn 
sem ég átti þátt í að hrinda í 
framkvæmd. Ég var allt í öllu 
þarna á fyrstu dögunum og 
gekk í öll störf. Þetta var á 
pönk/nýbylgjutímanum og ég 
man að Band Nútímans var 
hljómsveitin númer eitt og aðal 
töffararnir. Svo á ég líka góðar 
minningar frá Skiptistöðinni og 
undirgöngunum.“

Vantar atvinnuleikhús
Tyrfingur: „Eitt langar mig að 
koma á framfæri. Það er ekkert 
atvinnuleikhús í Kópavogi. 
Það er algjör skandall fyrir 
næst-stærsta sveitarfélag 
landsins. Það er atvinnuleikhús á 
Akureyri og í Hafnarfirði, en ekki 
í Kópavogi. Það hlýtur að vera 
hægt að gera þarna betur. Það 
er margt jákvætt í Kópavogi en 
atvinnuleikhús er tvímælalaust 
eitthvað sem ætti tafarlaust að 
stefna að. Og að lokum: Allir að 
drífa sig að sjá Bláskjá í Borgar-
leikhúsinu!“
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Afaranótt bóndadagsins 
var brotist inn í 
Gullsmiðju Óla við 

Hamraborg 5. Þjófurinn, eða 
þjófarnir, létu greipar sópa og 
stálu munum og ollu tjóni sem 
nemur um átta hundruð þúsund 
krónum. „Við fengum að vera 

í friði í Hamraborginni í átta 
vikur og sex daga,“ segir Óli 
Jóhann Daníelsson, gullsmiður 
sem rekur gullsmiðjuna ásamt 
eiginkonu sinni, Eygló Sif Stein-
dórsdóttur. „Árið 1993 opnuðum 
við hér á þessum sama stað og 
vorum til ársins 1999 þegar við 

stækkuðum við okkur. Við fórum 
síðan með verslunina í Smáralind 
og víðar og erum núna loksins 
komin heim í Hamraborgina 
eftir 20 ára fjarveru. En þá gerist 
svona. Aðkoman var alveg hræði-
leg. Það voru glerbrot út um allt 
og hurðin ónýt. Það lágu skart-
gripir á gólfinu sem þjófurinn 
tók ekki séns á að taka með sér. 
Sem betur fer gerðist þetta um 
nótt en ekki um hábjartan dag og 
engu starfsfólki ógnað,“ segir Óli. 
„Þjófurinn tók gullskartgripi og 
gullhúðuð sýnishorn af trú-
lofunarhringum sem eru verðlaus 
fyrir hann en er mikið tjón fyrir 
okkur að missa.“  
 
Er búið að finna þjófinn 
og þýfið? 
„Það er búið að finna hluta af 
þýfinu. Grunur beinist að manni 
af erlendum uppruna þar sem 
þýfið fannst heima hjá honum. 
Ég er 99% viss að þessi maður 

Vill eftirlitsmyndavélar 
í Hamraborg

Óli Jóhann Daníelsson, gullsmiður, segir að eftirlitsmyndavélar séu nauðsynlegar 
í Hamraborg.

var búinn að koma inn í búðina 
áður vegna þess að hann kom 
hér inni um dimma nótt og gekk  
fram hjá tveimur skápum sem 
geymdu skartgripi en fór frekar 
beint í skáp með gulli. Hann vissi 
þá hvert hann var að fara. 
Þessi náungi sem lögreglan hefur 
grunaðan kom í verslunina 
tveimur dögum áður.“ 
 
Hefur eitthvað breyst í 
Hamraborginni frá því þið 
voruð þar áður með verslun? 
„Þegar við vorum hér áður var 
Smáralindin ekki komin og 
uppbyggingin yfir gjána ekki 
hafin. Það er margt jákvætt að 

gerast hér. Hótel er að rísa og 
í fyrsta skipti förum við að sjá 
erlenda ferðamenn sem mun 
auka fjölbreytni. En varðandi 
glæpina þá eru þeir ekki fleiri 
nú en þeir voru áður. Það var 
fjórum sinnum brotist inn 
til okkar áður. Það sem þarf 
klárlega að gerast er að koma 
upp eftirlitsmyndavélum í 
Hamraborginni til að fæla 
þjófa frá. Ég hef rætt þetta 
við lögregluna sem tekur í 
sama streng. Fælingamáttur 
myndavé0lanna hefur virkað 
í miðborg Reykjavikur og það 
sama á að gilda hér. Þær skapa 
öryggi sem við eigum rétt á.“

Gullsmiðja Óla fékk að vera átta vikur í friði:
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Menningin:

Líf og fjör 
í Gerðarsafni
Aðsóknarmet var slegið 

á Safnanótt enda var 
dagskráin fjölbreytt 

og skemmtileg. Safnaönótt er 
samstarfsverkefni sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu en til-
gangurinn er að vekja athygli á 
því mikla starfi sem fram fer í 
söfnum á svæðinu. Þetta var í 

tíunda sinn sem Safna-
nótt var haldin en í fimmta 
sinn sem menningarstofnanir 
Kópavogsbæjar taka þátt. Í 
Gerðarsafni var líf og fjör að 
vanda en þar fór fram listasmiðja 
fyrir alla fjölskylduna. Leiðsögn 
var um sýninguna á íslensku 
teiknibókinni og margt fleira.

Fyrst byrja ég á því að bera á mig 
dagkrem, því næst blanda ég 
fljótandi farða við dagkremið svo 
ég fái léttari áferð. Ef ég væri að 
fara eitthvert fínt út myndi ég 
aðeins bera farðann til þess að fá 
betri þekju.

Skygging á andlitið finnst mér 
allgjört “must” en þá verður 
sólarpúður oftast fyrir valinu. 
Ég ber sólarpúðrið á frá miðju enni 
og niður, meðfram kjálkanum, 
rétt undir höku og sjálfsögðu 
undir kinnbein til þess að undir-
strika þau.

Ég passa mig alltaf að næra húðina 
og hreinsa hana. Maður verður að 
hugsa vel um hana á hverjum degi, 
ekki myndir þú sleppa að tann-
bursta þig.

Því næst ber ég á hyljara, ég gæti 
ekki lifað án hyljara! Ég byrjaði 
fyrst að bera á farðann til þess að 
sjá hvað hann hylur og svo ber ég 
hyljarann eftir á, þar sem ég reyni 
alltaf að forðast að bera of mikið í 
einu – „less is more.“ Gulleitur eða 
grænleitur hyljari felur rauða 
bletti, roða og bólur en fjólublár 
eða rauðleitur hyljari hjálpar að 
vinna á móti bláa og brúna litnum 
undir augunum. Ég ber hyljara 
undir augu (þunnt lag), á augnlok, 
í kringum nef (þar sem maður er 
oft rauður) og á höku.

Förðun Helgu 
Karolínu
Undirstaða fallegrar förðu-

nar er góður grunnur. Í 
förðun legg ég alltaf mikla 
áherslu á ljómandi húð. Góð 
umhirða húðar er algjör 
skylda. Nauðsynlegt er að 
hreinsa andlit kvölds og 
morgna og nota andlitskrem 
sem hentar eigin húðgerð.  
Ef þú ert í vafa með hvernig 
húðtegund þú ert með þá eru 
dömurnar í snyrtivöru-
verslununum oftast mjög 
hjálpsamar og vita upp á hár 
hvaða krem hentar þér. Ég 
ætla hér að sýna hvernig ég 
geri húðina náttúrulega og 
ljómandi en ég geri þessa 
rútínu daglega.

Kópavogstískan: 
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Viðtalið:

Það er allt of algengt að 
stjórnmálamenn sitji 
áfram sem ekki hafa 

þekkt sinn vitjunartíma. Enginn 
er ómissandi,“ segir Rannveig 
Ásgeirsdóttir, sem nú ætlar að 
hverfa af vettvangi stjórnmál-
anna. „Ég bý hins vegar svo vel 
að hafa starfað með fólki sem 
allt eru frábærir leiðtogar en geta 
líka starfað saman í hóp. Þegar 
maður er búinn að starfa lengi í 
niðurrifsumhverfi er eðlilegt að 
menn þreytist örlítið. Mér finnst 
vera rétti tíminn núna til að 
skipta óþreyttu liði inn á.“  
 
Ákvörðun lengi að gerjast
Listi Kópavogsbúa og Björt 
framtíð hafa verið að stilla 
saman strengi sína. Vildi Björt 
framtíð ekki að þú leiddir lista 
þeirra í Kópavogi?
Það hefur engin ákvörðun 
verið tekin um uppröðun á lista 
Bjartrar framtíðar og vinna þar 
er á frumstigi. Þetta er ákvörðun 
sem ég er búin að ganga með í 
maganum frá því fyrir áramótin, 
en þá var ekki byrjað að ræða 
framboð Bjartrar framtíðar í 
bænum fyrir alvöru. Ég tilkynnti 
þessa ákvörðun mína til ný-
stofnaðrar uppstillingarnefndar 

áður en hún tók til starfa. Allir 
samstarfsmenn mínir í Y-list-
anum hafa verið að gera mjög 
góða hluti og við erum eina fram-
boðið í Kópavogi sem hefur bætt 
við sig fólki á kjörtíma-
bilinu þrátt fyrir hasarinn sem 
hefur ríkt. Það fólk á erindi 
við bæjarbúa og hver tekur 
ákvörðun fyrir sig um fram-
haldið.“ 
 
Lengi haft andúð á 
umræðunni í stjórn-
málunum í Kópavogi
Þú náðir inn í bæjarstjórn árið 
2010 en hafðir ekki áður verið í 
stjórnmálum? 
„Já, á vordögum 2010 fékk ég 
símtal frá konu sem spurði hvort 
ég væri til í að taka þátt í að 
breyta stjórnmálum í Kópavogi 
og vera með á þessum lista. 
Þegar ég fæ svona skemmtilegar 
spurningar þá finnst mér alltaf 
skemmtilegast að segja bara 
já. Ég hafði lengi haft andúð á 
umræðunni á stjórnmálunum í 
Kópavogi. Sér í lagi sá maður að 
þarna deildu karakterar sviðinu 
sem gerðu allt til að klekkja hvor 
á öðrum. Það var ekki beinlínis 
það sem manni fannst stjórn-
málin ættu að snúast um. Ég 

hafði aldrei starfað í stjórn-
málum en verið mjög virk í alls 
konar nefndum og ráðum sem 
varða skóla- og heilbrigðismál. 
Við sem fengum símtöl þarna um 
vorið fórum að hittast og ræða 
hvað við ættum sameiginlegt. 
Mörg okkar höfðu ekki unnið 
í stjórnmálum áður. Þetta var 
blanda af allskonar fólki sem átti 
það sammerkt að vilja gera vel 
fyrir bæinn sinn. Svo var raðað 
á listann með óformlegum hætti. 
Fólk sagði bara hvað það treysti 
sér að gera mikið eða lítið og 
þannig varð listinn til í sátt og 
samlyndi.“ 

Mikilvægt að fá ferskt 
blóð inn
Megin kosningamál ykkar 
var að ráða utanaðkomandi 
bæjarstjóra. Var það of 
einstrengingislegt, eftir á 
að hyggja?
„Alls ekki, það voru mörg 
bæjarfélög að fara þessa leið. 
Okkur þótti þetta það eina 
rétta til þess að slá á valda-
taflið sem lengi hafði hrist upp 
í bæjarmálum.  Við vildum hafa 
jákvæð áhrif á stjórnmála-
menninguna og draga úr spennu 
og átökum í bæjarpólitíkinni. 
Það var því mikilvægt að fá 
ferskt blóð inn. Ekki síst er það 
mikilvægt þegar menn vilja gera 
breytingar. Við fórum vel yfir 
þessi rök okkar í meirihluta-
viðræðum þó þau fengju ekki 
hljómgrunn. Okkar meginhugmy-
ndafræði  var að reyna að breyta 
viðhorfi og brjóta upp viðteknar 
vinnuhefðir eldri flokkanna. Við 
gerðum okkur vel grein fyrir að 

við þyrftum að starfa með ein-
hverjum af þeim ef við kæmumst 
í meirihluta, annað væri barna-
legt. Við litum á alla fjóra rót-
grónu flokkana sem gamla, því 

þeir fylgja allir niðurnjörvaðri 
pólitískri hugmyndafræði og 
taka ákvarðanir á þeirra grunni.

Meirihlutasamstarf 
með VG, Næst-besta 
og Samfylkingu 
„Eftir kosningarnar fórum við 
í samstarf með VG, Næst-besta 
flokknum og Samfylkingu. Við 
lögðum ríka áherslu á að auglýsa 
eftir bæjarstjóra en þau höfnuðu 
því. Þá var farið í að nefna til 
fólk og eina niðurstaðan sem við 
gátum fengið var að handvelja 
manneskju. Að tillögu Sam-
fylkingar var Guðrún Pálsdóttir 
ráðin bæjarstjóri, en við höfðum 
alltaf þann grun að okkar biðu 
breytingar þegar liði á kjörtíma-
bilið.  Við vorum minnt á það 
reglulega að við í Kópavogs-
listanum „ættum bæjarstjórann“ 
og sú ráðning var hálfgert ígildi 
nefndarmanns í kerfinu þannig 
að við fengum til dæmis ekki 
aðalmann í bæjarráði þó við 
værum með fleiri atkvæði á 
bakvið okkur en VG sem fékk þó 
slíkan aðalmann.“
 
Mikið talað, lítið gert
Hvernig var svo að starfa í 
fyrri meirihluta?
„Í minningunni finnst mér við 
hafa talað langmest á þessum 
tveimur árum um sundlaugar 
og strætó. Við vorum alltaf á 
núllpunkti. Það var mikið talað 
og lítið gert. Við getum tekið 
reiðhallarmálið sem dæmi. 
Það mál þokaðist ekkert því 
oddvitinn hafði sterkar skoðan-
ir á stærð reiðhallarinnar. 
Tækniatriði sem þurfti að 
komast að samkomulagi um, en 
tókst aldrei. Oddviti meiri-
hlutans, Guðríður Arnar-
dóttir, var mjög upptekin og ekki 
auðvelt að vera með leiðtoga 
sem gegndi mörgum störfum
í einu. Hún var formaður 
bæjarráðs, framkvæmdaráðs 
og félagsmálaráðs. Að auki var 
hún varaformaður sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað 
var hún að kenna og hún fór í 
nám. Allir vita að ef þú ætlar 
að halda starfsfólkinu þínu þá 
verður þú að hafa skýra sýn 
og einbeitingu. Það var alls 

ekki raunin í þessu tilfelli. Það 
bara klikkaði. Ég gagnrýndi 
lausungina og stakk marg-
sinnis upp á að við myndum 
gera aðgerðaráætlun, það voru 
allir jákvæðir fyrir því en unnu 
svo ekki með þetta. Stundum 
er gott að tala minna og gera 
meira. Okkur tókst ekki að fara 
í nein framfararverkefni. Lausn 
þeirra var að skera niður en það 
skorti hugsunina að byggja upp 
innviðina og leiða fólkið áfram í 
jákvæðni. Það er tvennt ólíkt að 
sýna aðhald og skera niður. Það 
sýnir manni að nauðsynlegt er 
að hafa fólk við stjórnvölinn sem 
hefur þekkingu á mismunandi 
rekstrarformum og ekki síst 
fólk sem þekkir rekstur af eigin 
raun.“ 

Unnið gegn Guðrúnu 
Pálsdóttur
Meirihlutinn sprakk síðan með 
látum og þá fara allir að ræða 
við alla? 
„Já, meirihlutinn sprakk í janúar 
2012. Vinnubrögðin voru orðin 
óþolandi og við í Y-listanum 
buðumst til að ganga úr sam-
starfinu. Hin sem eftir voru gætu 
þá haldið áfram á sinni braut 
og tekið Framsókn með sér. Þá 
fór maskínan í gang og mér var 
boðin staða formanns bæjar-
ráðs gegn því að Guðríður yrði 
bæjarstjóri. En það var ákveðið 
að bíða um sinn. Í janúar boðaði 
Guðríður til fundar og kvaðst 
ekki getað stutt bæjarstjórann 
lengur og félagar hennar tóku 
undir það ásamt VG. Eftir 
nokkuð þvarg gerði ég ljóst að 
ég vildi að Guðrúnu yrði boðin 
önnur staða, því hún gerði 
góða hluti í menningarmálu-
num áður en henni var kippt í 
bæjarstjórastólinn. En niður-
staðan varð önnur. Gengið var 
á hana með uppsögn. Hjálmar 
ákvað í kjölfarið að yfirgefa 
meirihlutann og annar hringur 
tekinn á stöðunni. Við vildum 
gera úrslitatilraun til að ráða 

Hættir í pólitík og gerir 
upp málin

Rannveig Ásgeirsdóttir, oddviti Y-listans og formaður bæjarráðs er hætt í pólitík. 

Rannveig Ásgeirsdóttir, oddviti Y-listans, lista Kópavogsbúa og formaður bæjarráðs, er eini bæjar-

fulltrúinn sem  hefur setið í meirihluta allt kjörtímabilið. Hún hefur nú ákveðið að hætta í stjórn-

málum þegar þessu kjörtímabili lýkur og gefa ekki kost á sér í næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Í einkaviðtali við Kópavogsblaðið rekur hún ástæður þessa, upphafið að stofnun Lista Kópavogsbúa, 

samstarfið við meirihlutaflokkana sem sprakk á miðju kjörtímabili og hvernig hún sér stjórnmálin 

þróast í Kópavogi.

Guðríður hefur farið 
í persónulega veg-
ferð gagnvart mér og 

lagt til mín opinberlega í 
óteljandi skipti, eiginlega 
verið með mig á heilanum 
og velt sér upp úr öllu 
sem viðkemur mér og 
Lista Kópavogsbúa. Hún 
hefur reynt að gera okkur 
tortryggileg með öllum 
mögulegum hætti en að 
sjálfsögðu ekki haft erindi 
sem erfiði.

Guðríður var á bíl-
rúðunni hjá mér og 
sagði að ef það væri 

ekki dauðsfall í fjöl-
skyldunni minni þá færi 
ég með sér að mynda nýjan 
meirihluta.
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bæjarstjóra en okkur var tjáð 
að tíminn væri of naumur. Enn 
og aftur var farið í æfingar með 
handval á fólki og við sáum bara 
strax að þetta gengi aldrei svona 
upp. Við vorum ekki tilbúin í 
aðra umferð. Við gengum frá 
okkar málum á fundi – fórum 
yfir liðnu árin og hvað hefði farið 
úrskeiðis og hvernig við vildum 
ekki vinna. Bæjarstjóramálið vóg 
að sjálfsögðu gríðarlega þungt 
í þessu. Steininn tók úr þegar 
félag á vegum stjórnamála-
samtaka Samfylkingarinnar 
sendi frá sér tilkynningu til 
stuðnings Guðríði en blandaði 
sér um leið í starfsmannamál 
og sagði Guðrúnu ekki hafa 

staðið sig í starfi bæjarstjóra. 
Að sjálfsögðu hefur félag 
Samfylkingarinnar ekkert yfir 
starfsmönnum Kópavogsbæjar 
að ráða. Það var vendipunktur 
fyrir okkur. Í framhaldi af þessu 
öllu hófust óformlegar viðræður 
hér og þar. Lengstu viðræðurnar
áttu Samfylking og VG við 
Sjálfstæðisflokkinn og virtist 
í fjölmiðlum að þau myndu ná 
samkomulagi um meirihluta.“  

Guðríður var bitur og reið
Hvernig voru samskipti þín við 
Guðríði Arnardóttur á þessum 
tíma? 
„Seinni vikuna sem meiri-
hlutaviðræður þeirra voru í gangi 
hittumst við Guðríður á viðburði. 
Ég ákvað að rjúfa þögnina sem 
hafði verið alllöng og ræða við 
hana og spyrja hvort hún skilji 
ekki út á hvað þetta allt saman 
hafi gengið. Hún sagðist ekki 
skilja það. Ég spurði hana þá um 
stöðu samningaviðræðna þeirra 
við Sjálfstæðisflokkinn sem hún 
vildi lítið segja um nema að það 
ætti eftir að koma í ljós. Allan 
tímann sem við töluðum saman 
gat hún ekki horft í augun á 
mér þó ég reyndi að ná þessum 
kontakt. Hún var bitur og reið. 
Ég kvaddi hana með þeim orðum 
að hún þekkti símanúmerið mitt. 
Þar með var ég búin að opna 
fyrir ákveðna leið. Um kvöldið 
funduðum við í Y-listanum og á 
sama tíma var fundur hjá Sam-
fylkingunni. Við fengum símtal á 
fundinn þar sem við vorum spurð 
hvort það væri einhver brestur á 
milli mín og Ómars Stefánssonar. 
Það var sú útskýring sem odd-

vitinn hafði gefið á því að hann 
reyndi ekki aftur til þrautar að 
ná samstarfi við okkur. Okkur 
var öllum lokið við þessar fréttir. 
Þarna stóð oddviti Sam-
fylkingarinnar og sagði ósatt 
á opnum fundi með sínu fólki. 
Kannski var það til að réttlæta 
viðræðurnar við Sjálfstæðis-
flokkinn, hvað veit ég um það.  
Þar með var hún búin að klúðra 
framhaldinu.“ 

Skítkast, fúkyrðaflaumur og 
stanslaus heift
„Í kjölfarið hafa menn viðhaft 
þvílíkt skítkast og fúkyrðin 
hrúguðust yfir okkur af hálfu 
fyrrum samstarfsflokkanna. 
Héldu menn virkilega að hægt 
væri að taka upp þráðinn eins 
og ekkert hefði í skorist? Merki-
legast þótti okkur að þegar þau 
voru í viðræðum við Sjálfstæðis-
flokkinn þá voru þau ábyrg, en 
þegar við fórum í samsvar-
andi viðræður þá vorum við 
svikarar. Heiftin var hamslaus 
og hún hefur varað allt til þessa 
dags í einni eða annarri mynd. 
Sama dag og upp úr slitnaði í 
viðræðum D, S og VG fengum við 
óformlegt boð um viðræður við 
Framsókn og Sjálfstæðismenn. 
Við sáum að þarna var komið 
á leiðarenda. Allar mögulega 
meirihlutasamsetningar höfðu 
verið reyndar og ákváðum  við 
að skoða þennan möguleika. 

Með andlitið á Guðríði 
á bílrúðunni
„Um kvöldið þegar  ég bakka 
út úr stæðinu heima hjá mér þá 
brunar bíll inn innkeyrsluna í veg 
fyrir mig og allt í einu er ég með 
andlitið á Guðríði Arnardóttur 
á bílrúðunni hjá mér. „Rannveig 
mín, þú ert ekki að fara neitt. Þú 
ert að fara með okkur að mynda 
meirihluta,“ segir hún skipandi. 
Mér fannst það nú frekar óskýrt 
með hverjum hún ætlaði að 
mynda þennan meirihluta og 
hvort við ætluðum þá að rúnta 
um bæinn til að safna liði. Ég 
hafði ætlað að kíkja á bróður 
minn á leiðinni á fundinn, hann 
var nýbúinn í uppskurði og sagði 
henni það. „Ef það er ekki dauðs-
fall í fjölskyldunni þá kemurðu 
með mér núna og myndar með 
mér meirihluta,“ sagði hún í 
skipunartón. Ef hægt er að 
tala um umskiptinga þá er það 
sannarlega í þessu samhengi. 
Til að gera langa sögu stutta 
var nýr meirihluti myndaður, 
en Guðríður hefur farið í 
persónulega vegferð gagnvart 
mér og lagt til mín opinberlega í 
óteljandi skipti, eiginlega verið 
með mig á heilanum og velt sér 
upp úr öllu sem viðkemur mér 
og lista Kópavogsbúa. Hún hefur 
reynt að gera okkur tortryggileg 
með öllum mögulegum hætti en 
að sjálfsögðu ekki haft erindi 
sem erfiði.“ 

„My way or no way“ hjá 
Gunnari Birgissyni
Hvernig hefur þá samstarfið 
verið í núverandi meirihluta? 
„Við erum eitt vinnuteymi odd-
vitarnir þrír. Hinir bæjarfull-
trúarnir hafa líka verið dug-

legir að vinna fyrir utan nokkur 
hliðarspor eins og Gunnar 
Birgisson sem hefur verið 
erfiður við fjárhagsáætlanagerð 
og þegar við vorum að klára 
aðalskipulagið, enda mottóið 
hans kannski „my way or no 
way.“ Hann hefur átt bágt með 
nýju pólitíkina og að það sé hægt 
að komast að bestu mögulegu 
niðurstöðu fyrir alla. Enn og 
aftur eru menn að burðast með 
völdin í bakpokanum í stað þess 
að leggjast á eitt. En í heildina 
get ég sagt að það er allt annað 
að starfa með þessum meirihluta 
þar sem nálægðin við málin og 
fólkið er meiri. Fjölmörg stór 

mál hafa verið farsællega leidd til 
lykta, eins og til dæmis stofnun 
Markaðsstofu sem er gríðarleg 
lyftistöng fyrir atvinnulíf og 
þjónustu í bænum og bygging 
reiðhallarinnar sem mun bera 
með sér vaxtartækifæri fyrir 
þá íþróttagrein. Við stofnuðum 
einnig hverfaráð, samþyk-
tum stofnun ungmennaráða, 
byggðum nýjan leikskóla og 
húsnæði fyrir fatlað fólk svo fátt 
eitt sé nefnt. Nú er verið að vinna 
að endurskoðun á styrkjum til 
tómstunda- og íþrótta, en við 
Y-listamenn höfum mikinn hug 
á að gera foreldra ábyrga fyrir 
þeim greiðslum líkt og Reykjavík 
hefur gert með frístundakortið. 
En við eigum líka okkar slæmu 
daga sem eru þá fullskipaðir 
bæjarstjórnarfundir þar sem 
Guðríður og Gunnar skiptast á 
að vera með uppistand á annarra 
kostnað. Þetta er ekki normal 
pólitík og bærinn okkar á þetta 
ekki skilið. Bæjarbúar hafa ekki 
farið varhluta af því í beinum út-
sendingum. Stundum hugsaði ég 
með mér: „Guð minn almáttugur, 
ég vona að enginn sé að hlusta 
á þennan ósóma.“ Við tókum í 
upphafi þá afstöðu að sína fólki 
kurteisi og reyna með því að 
innleiða betri hætti í sam-
skiptum. Við þessi umskipti 
ákváðum við að beita þögninni. 
Það var alveg sama hvað við 
sögðum og reyndum að útskýra 
– aðrir hafa alltaf þurft að eiga 
síðasta orðið.“

Sveitastjórn gjörólík 
landsmálum
Hvernig finnst þér þá pólitíkin 
vera að þróast í bænum?
„Ég geld varhug við því að menn 
taki kosningaloforð of hátíðlega. 
Þau hafa nú nokkur stór dúkkað 
upp á yfirborðið en mörg hver 
verið innihaldsrýr og ég held að 
almenningur sé vonandi farinn 
að sjá í gegnum þessa gömlu 
taktík. Mörg málanna eru jafnvel 
almenn rekstrarmál sem tekið er 
á frá degi til dags. Sveitarstjórn 
er nefnilega gjörólík lands-
málum, hér vinna menn í 
nálægðinni og maður finnur vel 

fyrir áhrifum ákvarðana. Fólk vill 
ábyrga einstaklinga sem vinna 
fyrir hag bæjarins, fyrir það er 
þeim borgað. Ekki að rífa hann 
niður. Það eru svo sem engin 
geimvísindi að reka bæjarfélag 
ef þú þekkir rekstur og gleymum 
ekki því að hjá bænum starfar 
fagfólk í þeim geira. En svo 
kemur að stefnumörkun, sem 
er hið raunverulega pólitíska 
svið og þá gildir að allir komi 
sér saman um eina sýn og það er 
verkefni verðandi sveitar-
stjórnarmanna að púsla saman 
góðu samstíga liði. Þar reynir á 
leiðtogahæfni og karakter manna 
að hlusta á fólkið en ekki flok-
kinn. Og vonandi hafa menn lært 
eitthvað af liðnum mistökum. 
Menn þurfa að leggja til hliðar 
harðar flokkslínur og vinna sem 
einn maður – það kemur okkur 
bæjarbúum best og þá verður 
framtíðin björt.“ 

Hvað tekur nú við hjá þér?
„Ég hef alltaf nóg af verkefnum. 
Sennilega er ég með efni í 
heila bók eftir þessi fjögur ár. 
Eins og svo margir aðrir hef 
ég haft annað starf samhliða 
bæjarpólitíkinni því hún er 
ekki launað fullt starf. Ég rek 
auk þess snyrtivörufyrirtæki 

á Nýbýlaveginum með dóttur 
minni sem ég mun snúa mér að á 
fullu. Ég hefði aldrei viljað missa 
af þessum tíma með Y-listanum 

sem er stútfullur af minningum. 
Þvílíkt ævintýri! Við fórum inn, 
gerðum okkar besta til að breyta 
viðhorfi – vorum viljug til sam-
starfs, höfum átt mjög góð sam-
skipti við starfsmenn bæjarins 
sem og bæjarbúa og lukum 
öllum okkar verkefnum. Ég 
myndi kalla það gott dagsverk. 
Mér er efst í huga þakklæti til 
minna góðu vina í Y-listanum og 
starfsfólks Kópavogsbæjar sem 
ég hef átt frábærar stundir með. 
Mín lífssýn er sú að vera jákvæð 
og opin fyrir því sem kemur til 
mín og hafa gaman af lífinu og 
deginum í dag. Ég minnist þess  
þegar mágkona mín fór í fyrsta 
og eina skiptið í golf. Hún fór 
holu í höggi og sagðist ætla að 
hætta á toppnum. Ég geri hennar 
orð að mínum.“  

Allan tímann sem við 
töluðum saman gat 
hún ekki horft í augun 

á mér þó ég reyndi að ná 
þessum kontakt. Hún var 
bitur og reið.

Rannveig gerir orð mágkonu sinnar að 
sínum, sem fór holu í höggi á sínum 
fyrsta golfhring, og ætlar að hætta á 
toppnum.

Stundum hugsaði ég 
með mér: „Guð minn 
almáttugur, ég vona að 

enginn sé að hlusta á 
þennan ósóma.“

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar auglýsir eftir 
listamönnum, hópum eða einstaklingum, til að vera 
með listviðburði á Kópavogsdögum, menningar hátíð 
Kópavogsbæjar.
Að þessu sinni fara Kópavogs dagar fram 8. til 11. maí 
2014 og verða þá haldnir í ellefta sinn.
Umsóknarfrestur rennur út 7. mars nk.
Hægt er að sækja um upphæð að hámarki 200.000 kr. 
en með umsókn þarf að fylgja kostnaðar- og launa-
áætlun. Einnig þarf nákvæma lýsingu á við burð inum 
og hvar og hvenær hann eigi að fara fram.
Listviðburðurinn þarf að auðga menningar lífið í bænum 
á Kópavogs dögum. Frítt þarf að vera á viðburðinn. 
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar eru á vef 
Kópavogsbæjar. Umsóknum skal skila til:
Lista- og menningarráð, Fannborg 2, 200 Kópavogur 
eða á netfangið: arnaschram@kopavogur.is.

kopavogur.is

Listviðburðir á Kópavogsdögum

PIPAR\TBW
A • SÍA • 140603

Ertu 
listamaður?
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Bæjarstjórnarmál:

Kynbundinn munur á 
heildarlaunum hjá 
Kópavogsbæ er 3,25% 

körlum í vil, samkvæmt viða-
mikilli rannsókna sem gerð 
hefur verið fyrir bæinn. Enginn 
kynbundinn launamunur er á 
dagvinnulaunum. Dregið hefur 
úr kynbundnum launamun hjá 
bænum frá árinu 2003 en þá var 
hann 4,7%.
 
Sé tekið mið af stærstu sveitar-
félögum landsins er Kópavogs-
bær með minnstan kynbundinn 
launamun. Munurinn er til 
dæmis 5,8% í Reykjavík, 6,1% í 
Hafnarfirði og 3,9% á Akureyri. 
Í útreikningum Kópavogsbæjar 
var ekki mögulegt að taka tillit til 
menntunar og starfsaldurs, líkt 
og iðulega er gert í rannsóknum 
sem þessum. Miklar líkur eru á 
því að óútskýrður launamunur 
kynjanna hjá bænum mældist 
enn minni ef þær breytur væru 
teknar með.
 
Niðurstöður könnunarinnar voru 
kynntar bæjarráði í morgun og 
jafnframt lögð fram áætlun um 
frekari aðgerðir til að útrýma 
kyndbundnum launamun með 
öllu. Í áætluninni er m.a. lagt til 
að stjórnendur hljóti fræðslu 
um verklag við launasetningu og 
mikilvægi þess að jafnlauna-
sjónarmið séu ávallt höfð að 
leiðarljósi. Sömuleiðis að 
stjórnendum verði falið að 
endurskoða samninga um fastar 
yfirvinnugreiðslur með það að 
markmiði að leiðrétta kynbund-
inn launamun, komi hann í ljós.  

Samhliða verði skoðað hvort 
innleiða eigi jafnlaunastaðal hjá 
Kópavogsbæ.
 
Upphaf launakönnunarinnar 
má rekja til þess að Kópavogs-
bær samdi við Rannsókna- og 
þróunarmiðstöð Háskólans á 
Akureyri um að greina laun 
Kópavogsbæjar frá árinu 2013. 
Tilgangurinn var að svara því 
hvort kynbundinn launamunur 
væri meðal starfsfólks Kópavogs-
bæjar og bera niðurstöðurnar 
saman við síðustu launakönnun 
sem gerð var árið 2003.
 
Könnunin náði til allra fastráð-
inna starfsmanna bæjarins sem 
voru í að minnsta kosti 40% 

stöðugildi. Alls voru það 1.752 
starfsmenn eða 80% allra þeirra 
sem starfa hjá bænum. Bæjar-
stjórn, bæjarstjóri, nefndafólk 
og tímavinnufólk var þó undan-
skilið.
 
Í rannsókninni eru borin saman 
dagvinnulaun og heildarlaun 
karla og kvenna en heildarlaun 
eru dagvinnulaun auk yfirvinnu 
og álags. Til að finna út kyn-
bundinn launamun eða óút-
skýrðan launamun kynjanna 
er tekið tillit til þátta sem hafa 
áhrif á laun, svo sem starfsheiti, 
lífaldur, vaktavinnu, lausar yfir-
vinnustundir og svið. Þar sem 
Kópavogsbær er með nýtt launa-
kerfi reyndist ekki unnt að fá 
upplýsingar um menntun og 
starfsaldur, eins og áður sagði, 
og því eru þær mikilvægu 
breytur ekki inni í útreikning-
unum. Það er skýr stefna 
Kópavogsbæjar að vinna gegn 
kynbundnum launamun og er 
rannsóknin tæki í þeirri vinnu. 
Til stendur að gera aðra 
launakönnun fyrir árslok 2015.

Dregið hefur úr 
kynbundnum 
launamun

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri.

Við elskum Kópavog
Það er bara þannig - kfrettir.is

Kópavogsblaðið

„Okkar markmið er að útrýma kynbundnum launamun 
hjá Kópavogsbæ,” segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogs. „Það er ánægjulegt að fá staðfestingu á því að 
við erum að nálgast það markmið. Þetta er allt í rétta átt. 
Rannsóknin er mikilvægur hlekkur í þessu verkefni okkar 
en einnig höfum við sett saman aðgerðaráætlun sem miðar 
meðal annars að því að fræða stjórnendur. Samhliða 
ætlum við að skoða hvort innleiða eigi jafnlaunastaðal hjá 
Kópavogsbæ,“ segir Ármann.

kopavogur.is
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Nú eru síðustu sýningar 
Leikfélags Kópavogs á 
Þremur systrum sem 

slegið hefur rækilega í gegn.
„Sviðsetning verksins á  litla 
sviðinu í Leikhúsi Kópavogs 
er mjög vel heppnuð. Rúnar 
Guðbrandsson, sem er einn 
af bestu leikstjórum landsins, 
heldur um taumana af næmni 
og með einstökum skilningi á 
verkinu og getu leikhópsins. 
Flæði verksins er hnökralaust 
og persónur, saga og atvik skýrt 
teiknuð,“ segir Lárus Vilhjálms-
son í gagnrýni sinni á vefnum 
leiklist.is. Hann bætir því við að 

leikmynd, búningar og tónlist sé 
hnökralaus þar sem nostrað sé 
við hvert smáatriði. Leikhópu-
rinn hjá Leikfélagi Kópavogs sé 
afar hæfileikaríkur og hann seg-
ist ekki verða hissa á að sjá sum 
þeirra á fjölum atvinnuleikhúsan-
na á næstu árum. „Þrjár systur 
fjalla á táknrænan hátt um 
hnignun og fall yfirstéttarinnar 
í Rússlandi og er á vissan hátt 
fyrirboði byltingarinnar 17 árum 
síðar. Verkið fjallar líka um 
fólk, ástir þess og sorgir, gleði 
og harm. Margir halda kannski 
að 100 ára gamalt, þriggja tíma 
leikrit sé leiðinlegt en uppsetning 

Leikfélags Kópavogs á þessum 
gullmola leiklistarsögunnar í 
leikstjórn Rúnars Guðbrands-
sonar er frábært afrek og gott 
dæmi um vel heppnað samstarf 
atvinnufólks og áhugafólks í 
sviðslistum. Þrjár Systur er sko 
ekki leiðinlegt. Það er fyndið, 
skemmtilegt og betra drama 
en þú sérð nokkurn tíma í 
sjónvarpinu og ég hvet alla til að 
fara á þessa æðislegu sýningu 
sem ég gef hiklaust fjórar stjör-
nur.“ segir Lárus Vilhjálmsson.  
  
Gestir á frumsýningu voru 
ánægðir með sýninguna.

Þrjár systur slá í gegn 
hjá Leikfélagi Kópavogs

Listir:

vi
n

te
r.

PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42 Rauðbrún PL 80 Hvítt PL 55 Kopar -
metallic

Aluzink Kopar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

Fr
u

m

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Úrval lita á lager

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn  
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

Létt í meðförum lang ódýrast

Elli Hafliðason mætti með hattinn.

Arnar Ingvarsson og Gríma Kristjánsdóttir.

Erla Björk Ólafsdóttir og Einar Þór Samúelsson.

Frosti Friðriksson og Hólmfríur Frostadóttir.

Sigríður Tryggvadóttir og Brynja Helgadóttir.

Guðlaug Björk Eiríksdóttir og Steinunn Hafsteinsdóttir.

Hrafnhildur Sigurðardóttir og Barclay Anderson.

Ari Friðfinnsson, Sólveig Birna Friðfinssdóttir, Berglind 
Svavarsdóttir og Hrafnhildur Sigurðardóttir.

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is

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

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Auglýstu
í Kópavogsblaðinu

og náðu til allra Kópavogsbúa
á hagkvæman hátt
kfrettir@kfrettir.is

Kópavogsblaðið
www.kfrettir.is
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Við í Sauðkindinni, leiklistar-
félagi Menntaskólans í Kópa-
vogi, erum að setja upp söng-
leikinn Börrlesk. Börrlesk 
sýningin er í anda myndarinnar 
Burlesque. Hún segir frá sveita-
stelpunni Ali sem flytur í 
stórborgina til að láta drau-

ma 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 draumurinn sé 
að vera dansari. Hún kynnist 
barþjóninum Jack og komast 

þau að því að þau eiga margt 
sameiginlegt. Eigandi staðarins 
er Tess og er hún í miklu basli 
við að halda staðnum gangandi. 
Til sögunnar kemur þá Markús 
sem vill kaupa staðinn af Tess 
en hún gefur sig ekki. Með aðal-
hlutverk  fara Natalía Blær, í 
hlutverki Ali, Guðrún Björg, í 
hlutverki Tess, Elías, í hlutverki 
Markúsar og Sturlaugur sem fer 
með hlutverk Jack. Leikstjórar 
okkar í ár eru þau Júlíana Sara 
Gunnarsdóttir og Ásgrímur Geir 
Logason. Við erum heppin að 
fá þessa þaulreyndu og lærðu 
leikara úr leiklistarskólanum 
Rose Bruford í London.

Mikil aðsókn var í leikritið í 
ár og höfðum við úr mörgum 
efnilegum og hæfileikaríkum 
krökkum að velja en segja má að 
okkur hafi tekist mjög vel að 
velja hæfasta fólkið í hlutverk 
sem hentar þeim fullkomlega.
Við ræddum við Júlíönu Söru, 
leikstjóra sýningarinnar,
Natalíu Blæ, sem fer með aðal-
hlutverk og við Elías Gunnar. 

Júlíana Sara, leikstjóri
-Hver var síðasta bíómyndin 
sem þú horfðir á: 
Síðasta mynd sem ég fór á, í bíó 
var The Wolf of Wall Street sem 
er geggjuð!
-Hvert er uppáhalds lagið þitt í 
augnablikinu: 
Ég er í 80’s fýling – Where do you 
go með No Mercy
-Besti maturinn? 
Ég er mikill mathákur svo það er 

mikið um að velja, en ætli ég segi 
ekki kalkúninn sem pabbi gerir á 
áramótunum
-Skemmtilegasta leikrit sem þú 
hefur séð?
Þegar ég hugsa um eitthvað 
skemmtilegt hugsa ég um 
eitthvað fyndið. Fyndnasta leikrit 
sem ég hef farið á er hið eftir-
minnilega Fló á skinni, ég man 
ég gat ekki andað. En uppáhalds 
leikritið mitt er hins vegar 
August: Osage County eftir Tracy 
Letts.
-Sambandsstaða: 
Trúlofuð geggjuðum gaur
-Heimili: 
Fossvogurinn góði
-Lýstu þér í þremur orðum: 
Fáránlega frábær gella
Hvernig kom það til að þú 
tókst að þér að leikstýra leikriti 
Menntaskólans í Kópavogi?
Ég hafði mikinn áhuga á því að 
öðlast reynslu í leikstjórn og eru 
leikfélög menntaskóla góður 
vetvangur fyrir ungan leikstjóra 
að byrja, tækifæri gafst á Menn-
ta-skólanum í Kópavogi og ég 
ákvað að grípa það.
Af hverju völduð þið Burlesque?
Þetta er ekki flókið. Geðveikt 
leikrit, geðveik lög, geðveikir 
dansar, geðveikt allt. Þetta er 
geðveikt!
Hefur þú verið að leikstýra 
áður? 
Beint eftir útskrift í fyrra fór ég 
að leikstýra börnum og ungling-
um alls staðar að á landinu.
Er meiri eða minni vinna en 
þú hélst að það yrði við upp-
setningu á leikriti? 
Miðað við sýningar sem ég hef 
komið að og verið í þá er þetta 
bara nákvæmlega það sem ég 
bjóst við. Mjög mikil vinna en 
ofboðslega skemmtileg.
Hvernig hafa æfingar gengið?
Æfingarnar hafa gengið mjög vel, 
þetta eru virkilega hæfileikaríkir 
krakkar svo það er ekki við öðru 
að búast en að þetta verði mögn-
uð sýning.
Ertu að vinna að einhverju 
öðru en að leikstýra Börrlesk? 
Heldur betur! Ég vinn í félags-
miðstöðinni Fókus ásamt ýmsu 
öðru. 
Fyrir hvaða markhóp helduru 
að sýningin slái mest í gegn 
hjá?
Þetta er auðvitað fyrir alla en 
þetta er aðallaega miðað á 
grunnskóla- og menntaskóla-
hópa.

Af hverju ætti fólk að skella sér 
á Börrlesk? 
Því eins og ég sagði áðan þá 
verður sýningin GEÐVEIK. 

Elías Gunnar:
Hvernig finnst þér Sauðkindin 
búin að vera að standa sig 
hingað til?
Bara nokkuð vel.
Hvernig eyðir þú frítíma 
þínum?
Tölvuspilun, vinahittinga og 
lærdómsvinnu.
Lýstu týpískum degi í lífi þínu: 
Skóli frá 8, hent sér í eina 
grjótharða leiklistaræfingu, lært
heima og svo dundað sér í tölvu-
leikjum
Hver er hjúskaparstaða þín?
Einn og yfirgefinn
Hvaða orði myndir þú nota til 
þess að lýsa leiklistarfélaginu 
Sauðkindinni?
SNILLD
Hvar er hægt að finna þig í 
matarhléum í skólanum?
Að öllum líkindum í kaffi í 
matsalnum eða uppi á Nemó
Hvað er mottóið þitt í lífinu? 
Gerðu þitt besta, alltaf. 
Fylgir þú því?
Já,100%
Hvað var það sem hvatti þig til 
þess að taka þátt í leikritinu? 
Áhugi á að leika og mikið af 
vinum mínum tóku þátt.
Hafðir þú einhverja hugmynd 
um hvernig ferlið væri, hvernig 
æfingar væru? 
Þetta var allt saman nýtt fyrir 
mér, en jafnframt skemmtilegt.
Ertu ánægður með það hlutverk 
sem þú ert í? 
Mjög ánægður. Þetta er stærsta 
hlutverk sem ég hef fengið 
tækifæri til að leika.

Sauðkindin setur upp 
Börrlesk
Leikstjórinn lofar „geðveikri“ sýningu

Nemendur í fjölmiðlafræðiáfanga i MK skrifa um skólalífið:

Júlía Sara, leikstjóri.

Elías Gunnar.
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Finnst þér þú passa vel í hlut-
verkið? 
Ég passa óþægilega vel í það, já!
Hvernig líst þér á leikstjórana 
þetta árið?
Menntað fólk á topp aldri, getur 
ekki klikkað!
Varstu búinn að sjá myndina 
Burlesque áður en þú ákvaðst 
að sækja um?
Ég vissi ekki að hún væri einu 
sinni til.
Hvernig er nándin við 
mótleikara þína? Eru þið góðir 
vinir? 
Við erum mörg hver vinir og svo 
er ég að kynnast restinni með 
hverjum deginum. 
Áttu þér einhverja uppáhalds 
línu úr leikritinu? 
„Með því að hitta mig, þá líður 
þér betur.” – Klassískur Elli.

Natalía Blæ:
Hvað gerir þú þér til 
skemmtunar? 
Það er mjög mismunandi. Fer 
oftast samt og hitti stelpurnar og 
við gerum eitthvað skemmtilegt.
Á hvaða þætti ert þú að horfa á 
í augnablikinu? 
Pretty little liars og The Carrie 
diaries.
Áttu þér einhverja uppáhalds 
flík?
Ekki einhverja sérstaka en ég 
elska að vera í víðum fötum.
Í hvernig skóm gengur þú í?
Bara mjög venjulegum svörtum 
strigaskóm.
Af hverju valdir þú MK? 
Ég ákvað það eiginlega bara á 
síðustu stundu. Það er 
engin sérstök ástæða nema bara 
félagslífið. Ég þekki líka mikið 
af krökkum sem eru árinu eldri 
sem sögðu mér að þetta væri 
frábær skóli og það er rétt.
Hvaða líf er eina lífið? 
#mklifid að sjáááálfsögðu!
Hvað var það sem hvatti þig til 
þess að taka þátt í leikritinu? 
Ég hef alltaf haft ótrúlega gaman 
að því að leika og syngja frá því 
ég var lítil. Ákvað það strax 
þegar ég var þriggja ára gömul og 
ég ætlaði alltaf að verða leikkona 
þegar ég yrði “stór”.
Hvernig fréttir þú af leiklist-
inni í MK? 
Í fyrra þegar ég var í 10. bekk 
þá komu krakkar á vegum MK 
í skólann til þess að kynna 
leikritið sem þau voru með í 
fyrra. Þannig vissi ég að MK væri 
að leggja áherslu á leiklist meðal 
annars.
Hvernig finnst þér ferlið og 
æfingar búnar að vera?
Það er auðvitað búið að vera 

Natalía Blæ.

(155x180)

3 dálkar x 18

Borgartún 1 Fákafen 1 Hæðasmári
www.lifandimarkadur.is
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HEILSUSPRENGJAHEILSUSPRENGJAHEILSUSPRENGJA
Allar lífrænar snyrtivörur  

með 20% afslætti

20% 
afsláttur!

Paraben fríar vörur

Nýtt! snyrtivörur frá NOW

mjög mikið að gera og svoleiðis, 
en það er náttúrulega bara 
nauðsynlegt svo að þetta verði 
flott sýning eins og við stefnum 
að.
Hvernig finnst þér hlutverkið 
þitt? 
Ég elska hlutverkið mitt. Ali er 
bara svo góð týpa, svo ákveðin 
en samt svo mikið yndi. Það er 
æðislegt að leika þennan 
karakter.

Er leiklistarferlið eins og þú 
bjóst við?
Ég bjóst bara við að það 
myndi vera mikið að gera hjá 
mér og á sama tíma yrði þetta 
mjög góð reynsla bara og það er 
það svo sannarlega.
Hafðir þú séð Burlesque 
myndina áður en þú fórst í 
prufur?
Já, meira að segja nokkrum 
sinnum. Ég elska þessa mynd!

Hlakkar þig til þess að byrja að 
sýna? 
Já mjög! Smá stressuð samt en 
er maður það ekki alltaf fyrir 
eitthvað svona?
Hvernig finnst þér félagslífið í 
leiklistinni búið að vera? 
Bara mjög gott. Ég er með 
nokkrum vinkonum mínum í 
leikritinu sem er bara æðislegt. 
Svo náttúrulega er ég búin að 
kynnast þeim flestum og 

þetta eru bara allt svo frábærir 
krakkar.
 

Kristín Olga Gunnarsdóttir 

og Dilja Björk Örvarsdót-

tir,  í fjölmiðlafræðiáfanga í MK. 

Nemendur   í  fjölmiðlafræðiáfanga  og 

Kópavogsblaðið hafa tekið höndum 

saman og munu nemendur birta fleiri 

greinar um líf sitt og tilveru á næstunni.
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Bókhaldsaðstoð - 3.900,- / klst
Ógrynni af bókhaldsforritum eru í boði á netinu. Þau henta vel 
smærri rekstraraðilum sem vilja færa bókhaldið sitt sjálfir.
En ekki liggur alltaf ljóst fyrir hvaða kostnað má nota skv.bókhaldslögum. 
Þú kíkir til okkar og færð persónulega aðstoð við að færa bókhaldið.
Verð pr. klst 3.900,- með vsk.

Bókhaldsþjónusta - 6.900,- / klst
Ertu með virðisaukaskattskyldan rekstur?
Hefur þú ekki tíma til að færa bókhald? Láttu okkur þá sjá um það! 
Færsla fylgiskjala, launaútreikningur, útgáfa sölureikninga, uppgjör 
virðisaukaskatts, framtal, ársreikningur og skil á öllum gögnum til 
ríkisskattstjóra ásamt rafrænum skilum til lífeyrissjóða, félaga og 
bankastofnana. 
Verð pr. klst 6.900,- með vsk.Verð pr. klst 6.900,- með vsk.

Bjóðum upp á 3 klukkustunda örnámskeið í:

- Virðisaukaskatti 
- Reiknuðu endurgjaldi
- Launum og launatengdum gjöldum

Heildarverð námskeiðs 7.000,- 
Kaffi og með því. 

Öll gögn innifalin í verði!
Nánari upplýsingar og skráning á www.profito.is

Örnámskeið - 7.000,- / 3 klst

Profito.is

Þrír leikmenn uppaldir hjá 
Breiðablik verða í U17 
ára landsliðinu sem 

mætir Norðmönnum í tveimur 
vináttulandsleikjum í Kórnum 
um mánaðarmótin. Það eru þeir 
Viktor Karl Einarsson, Ernir 
Bjarnason og Sólon Breki 

Leifsson. Miðjumaðurinn Viktor 
Karl er fæddur 1997 og hefur 
leikið með unglingaliði 
hollenska úrvalsdeildarliðsins 
AZ Alkmaar í vetur við góðan 
orðstír. Jafnaldri hans Ernir 
var fyrirliði Íslandsmeistaraliðs 
Breiðabliks í 3. flokki síðast-

liðið sumar og hefur undanfarið 
bankað á dyr meistaraflokks. 
Framherjinn Sólon er einn 
fimm leikmanna í hópnum sem 
er fæddur 1998. Leikirnir verða 
í Kórnum dagana 28. febrúar og 
2. mars. 

Þrír Blikar mæta 
Norðmönnum í Kórnum 

Íþróttir:

Viktor Karl Einarsson hefur leikið 
með unglingaliði AZ Alkmaar frá 
Hollandi í vetur.

Ernir Bjarnason verður í eldlínunni 
með U17 um mánaðarmótin

Meistaraflokkur karla í 
Breiðablik gerði það 
gott í æfingamóti í 

Algarve í byrjun febrúar. Liðið 
spilaði þrjá leiki gegn erlen-
dum liðum og vöktu úrslitin 
athygli. Fyrst var austurríska 
liðið Mattersburg lagt að velli í 
vítaspyrnukeppni eftir að staðan 
var 1-1 að loknum venjulegum 
leiktíma. Guðjón Pétur Lýðsson 
skoraði mark Blika í leiknum úr 
víti. Næst kom góður sigur á efs-
ta liði dönsku úrvalsdeildarinnar 
FC Midtjylland 2-1 þar sem 
Elfar Árni Aðalsteinsson og 
Árni Vilhjálmsson voru á skot-
skónum. Síðasti leikurinn var 
sá erfiðasti gegn sterkasta liði 
Norðurlandanna FC Kaupman-
nahöfn en þann leik unnu Danir 
2-0 og tryggðu sér sigur í mótinu 
en Blikar urðu í fjórða sæti á eft-
ir Örebro frá Svíþjóð og Spartak 
Moskvu frá Rússlandi. 

Arnar Bill Gunnarsson 
hefur verið ráðinn 
fræðslustjóri KSÍ og tekur 

við starfinu af Sigurði Ragnari 
Eyjólfssyni. Arnar hefur starfað 
hjá knattspyrnudeild Breiðabliks 
undanfarin átta ár, sem aðstoðar-
þjálfari meistaraflokks, yfir-
þjálfari yngri flokka og nýverið 
sem þjálfari í 2. og 3. flokkum 
karla. Breiðablik hefur ráðið Pál 
Einarsson til að taka við af 
Arnari í 2. flokki. Páll er með 
UEFA A þjálfaragráðu og hefur 
þjálfað meistaraflokk Þróttar 
undanfarin ár. Úlfar Hinriksson 
tekur við í 3. flokki karla en hann 
hefur verið aðstoðarþjálfari í 
meistaraflokki karla og þjálfari 
U17 ára landsliðs kvenna síðustu 
árin. Vænst er mikils af þeirra 
störfum fyrir félagið.

Blikar gera 
það gott 
í Portúgal 

Arnar Bill 
hættir hjá 
Breiðablik 

Íþróttir:

Íþróttir:

Breiðablik sigraði Grindavík 2-1 í fyrsta 
leiknum eftir Portúgalsförina.

Mynd: Heiðar Bergmann Heiðarsson

Nýr fræðslustjóri 
KSÍ Arnar Bill 
Gunnarsson.

Páll Einarsson nýr 
þjálfari 2. flokks 
Breiðabliks.
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Gréta Mjöll 
Samúelsdóttir:

Sylvia Dagmar 
Briem Friðjóns:

Molinn í 
Kópavogi:

Júlíus 
Geir:

Haha bara ef e-r var að lesa 
á milli línanna á forsíðunni 
þá er EKKERT tröllabarn á 
leiðinni ennþá. Lofa elsku 
vinir að þið fáið að sjá það 
frá mér áður en það færi í 
S&H:) Annars bara gaman að 
fá að vera þarna í ofsa flottu 
viðtali:)

Frábær skrif hjá þér Hekla 
Elísabet Aðalsteinsdóttir Þú 
ert og verður alltaf snillingur.
„Morfís og hið eilífa þrætu-
epli.“ Kvennabladid.is

Hljómsveitin INDIGO 
skellti sér í stúdíó um 
daginn.... FLOTTIR !
http://www.youtube.com/
watch?v=iD9Naz16eek

Ég vinn upp í Kór á sumrin. 
JT ákveður að troða upp 
í Kór í sumar. Tilviljun? 
Ég held ekki.

Stöðutaka á Facebook
-hjá Kópavogsbúum

Þessi mynd er 
tekin annað 
hvort á sumar-

daginn fyrsta eða 17. 
júní, mögulega árið 
1959. Hver er ljós-
myndarinn, hverjir eru 
á myndinni og hvar er 
hún tekin? Allar 
upplýsingar eru vel 
þegnar. Hafa má 
samband við Héraðs-
skjalasafn Kópavogs, 
gunnarmh@kopa-
vogur.is, í  síma 
544 4711 eða með 
heimsókn í safnið á 
Digranesvegi 7 (gamla 
pósthúsinu).

Hver, hvar, hvenær?

Um áramótin var opnuð 
heimasíðan  
horfinnheimur.is þar 

sem er gefin út bók með nokkuð 
nýstárlegum hætti. Bókin heitir 
Leiðangurinn frá Norðurey og 
er spennandi ævintýri fyrir börn 
og unglinga. Sagan gerist langt 
aftur í fortíð og fjallar um 16 ára 
strák sem heitir Kári og er hann 
mennskur að hálfu leyti en að 
hálfu er hann af ljósálfum komin. 
Sagan hefst á því að Kári fær þær 
fréttir að ragnarök séu í nánd og 
að hann og hans fjölskylda eigi 
enga undakomu undan miklum 
hamförum sem spáð er fyrir. Kári 
sættir sig ekki við þau endalok 
og ákveður að taka til sinna ráða.

Á heimasíðu bókarinnar eru 
birtir tveir kaflar og geta allir 
lesið upphaf bókarinnar en síðan 
eru birtir minnst tveir 

kaflar í hverjum 
mánuði og geta 
áhugasamir gerst 
áskrifendur af 
framhaldi sög-
unnar. Sex kaflar 
hafa verið settir 
inn á síðuna frá 
áramótum en 
sögulok eru 
áætluð seinni-
parts eða í lok 
þessa árs. 
Vefurinn sjálfur 
er aðgengilegur 
fyrir allar tölvur, 
spjaldtölvur og 
snjallsíma sem 
hafa vafra.

Útgefandi og jafn-
framt höfundur er 
Kópavogsbúinn 
Arnþór Sigurðs-

son og er þetta fyrsta bókin sem 
hann ræðst í að skrifa. Sagan 
sjálf er skáldsaga en inn-
blásturinn er víða að fenginn. 
Allt í kringum okkur eru 
kennileiti og sögur um álfa og 
huldufólk. Hvernig þessar frá-
sagnir og kennileiti hafa orðið 
til er hinsvegar hulin ráðgáta. Í 
Kópavogi má finna mörg 
kennileiti um álfa og er Álfhóll-
inn við Álfhólsveg þekktastur
Víghóllinn í Kópavogi er minna 
þekktur sem kennileiti álfa en 
höfundur bókarinnar er alinn 
upp rétt við Víghólinn og er 
ekki frá því að hafa hitt álfa 
þar í bernsku þó svo að það sé 
ekki hægt að sanna það. Arnþór 
hefur einnig alið manninn á 
Reykhólum við Breiðafjörð en 
þar eru kennileiti og frásagnir 
um álfa og huldufólk við hvert 
fótmál.
www.horfinnheimur.is

Leiðangurinn frá 
Norðurey

Arnþór Sigurðsson, höfundur.

Græjuhorn Einars Tómasar:

Hvað er hægt að 
gera með Apple TV? 
Það getur streymt 
frá hvaða Apple tæki 
sem er og líka frá 
tölvunni. Maður 
getur meira að segja 
horft á Netflix, 
Hulu og ABC og allt 
hitt bara ef maður 
breytir dns 
adressunni.

Þetta er frábært tæki 
sem ég mæli með 
fyrir öll heimili í 
fullu hd streymi.

Apple TV
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Gleðin skín úr hverju andliti í 
nýju reiðhöllinni að Kjóa-

völlum sem hestamannafélagið 
Sprettur opnaði 1. febrúar síðast-
liðinn. Knapar létu ekki bíða 
eftir sér og byrjuðu strax að nota 
höllina, sumir allan daginn, alla 
daga! Færðin úti hefur verið 
hestamönnum erfið undanfarnar 
vikur og mikil eftirspurn eftir 
því að komast í góða aðstöðu 
innandyra til að þjálfa knapa og 
hross. Búið er að setja skilrúm á 
milli hólfa í höllinni en þannig er 
hún þrískipt. Gamla Andvara-
höllin er líka í fullri notkun og 
er því óhætt að segja að bylt-
ing hafi orðið í aðstöðu fyrir 
hestamenn á Sprettssvæðinu. 
Mjög mikil skráning hefur ver-
ið á hin fjölbreyttu námskeið 
sem í boði eru og sífellt bætast 
ný og ný námskeið við. Fyrstu 
vetrarleikarnir voru haldnir 
8. febrúar og ræktunardagur 
Hrossaræktarfélags Spretts fór 
fram 15. febrúar.    
Framundan eru margir viðburðir 
hjá Spretturum. Laugardaginn 
1. mars verða aðrir vetrarleikar 
haldnir en milli klukkan 13-14 
keppa börn og pollar og eru allir 
velkomnir að koma að horfa á.  
Mikil stemning myndast alltaf í 
kring um árlegt Karla- og 
Kvennatöltmót Spretts. Þessi 
mót eru kjörin fyrir alla sem hafa 
áhuga á að koma og sjá glæsi-
legar hestasýningar.  Þann 21. 
mars nk. verður Karlatölt Spretts 
og þann 12. apríl nk. Kvennatölt 
Spretts.  Allar nánari upplýsingar 
um mót og viðburði á vegum 
Spretts má finna á sprettarar.is 
og á facebook síðu Sprettara.

Á hverju ári eru haldnir 
Hestadagar í Reykjavík sem er 
samvinnuverkefni Landssam-
bands hestamanna, Höfuðbor-
garstofu og hestamanna-
félaganna á stórhöfuðborgar-
svæðinu. Í ár verða hestadagar 4. 
-6. apríl en dagskrá hesta-
daga er fyrir alla sem hafa áhuga 
á hestum, ungum sem öldnum og 
verður hún mjög fjölbreytt í ár.
Sýningin Æskan og hesturinn 
verður á sínum stað á sunnu-
deginum í Víðidalnum í Reykja-
vík. Ég vil hvetja alla til að kíkja 
til okkar, fylgjast með á  
heimasíðunni og koma svo og 
taka þátt í viðburðum Sprettara.

Síðasta orðið:

Sigurlaug 
Anna
Jóhannsdóttir

Helstu sérfræðingar landsins í göngu- og 
hlaupagreiningum.

Hafa tekið 50.000 íslendinga í göngu– og 
hlaupagreiningu.

Fullkominn greiningarbúnaður og það nýjasta í 
innleggjum, skóm og fylgihlutum.

Fagfólk í sölu og þjónustu.

Veljum einungis gæðavörur til að selja í verslun 
okkar í Bæjarlind.

Stórar skóstærðir: kvenna stærðir upp í 43 og karla 
stærðir upp í stærðir 50.

Mikið úrval af Compression sokkum og fatnaði.

Gongugreining.is er ö�ug upplýsingasíða á netinu.

Förum með fyrirlestra, greiningar og skóráðgjöf í 
íþróttafélög, hópa og fyrirtæki.

Brooks, Ecco, Asics, New Balance, McDavid, On top. 
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Tímapantanir í síma 55 77 100

Hleðsla - Sala - Þjónusta
Helluhrauni 10 - Hfj.

Sími 565-4080
Verslum við litla manninn


