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Tekst á við
andstæðurnar

Smart föt, fyrir smart skvísur
Stærðir 38-52

MÖSSUN.IS
Mössun Bón&Þrif Bryngljái
Ryðblettun Djúphreinsun

553 3333
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
sími 571 5464

MÖSSUN.IS
Mössun Bón&Þrif Bryngljái
Ryðblettun Djúphreinsun

553 3333
Nýbýlavegur 10

Bjarni Sigurbjörnsson við eitt verka sinna

12

Nýbýlavegur 10
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KÓPAVOGSBLAÐIÐ
KVENNAKÓR KÓPAVOGS

ÍÞRÓTTIR

Glóð tíu ára

Vetrastarfið hafið

Sigursteinn Óskarsson og Sigurbjörg Björgvinsdóttir, formaður Glóðar.

F

östudaginn 24. október voru
liðin tíu ár frá stofnfundi
Íþróttafélagsins Glóðar í
Kópavogi. Af því tilefni var blásið
til hátíðar í Gullsmára, Gullsmára
13. Þar gerðu Glóðarfélagar og
gestir þeirra sér glaða stund.
Ungir nemendur frá Skólahljómsveit
Kópavogs
blésu
hátíðina inn og að því loknu var
stiklað á stóru í sögu félagsins. Þór
Breiðfjörð heillaði viðstadda með
söng og að því loknu voru veittar
nokkrar viðurkenningar fyrir vel
unnin störf í þágu félagsins. Við
þetta tækifæri voru Glóð fluttar
margar heillaóskir, og kveðjur
meðal annars frá bæjarstjóra
Kópavogs. Formaður UMSK flutti
Glóð kveðju frá sambandinu og

V

etrarstarf Kvennakórs Kópavogs er hafið og er þetta 13.
starfsár kórsins. Gróa Hreinsdóttir stjórnandi kórsins frá 2011
til 2014 kvaddi starfið í vor eftir
þrjú viðburðarík og skemmtileg ár
og er henni innilega þakkað fyrir
samstarfið. Nýr stjórnandi kórsins,
John Gear, hefur tekið til starfa
og eru æfingar hafnar af fullum
krafti. Í kórnum eru um 50 söngglaðar konur á öllum aldri.
Kvennakór Kópavogs hefur tekið
sér ýmislegt fyrir hendur undanfarin ár og má þar nefna þátttöku
í Landsmóti íslenskra kvennakóra,
söngferðalög erlendis, heimsóknir

til annarra kóra og tekið á móti
vinakórum hér heima. Hægt er að
fylgjast með starfi kórsins á heimasíðunni www.kveko.is og á Facebook síðu kórsins.
Spennandi dagskrá er framundan og fyrsta verkefni vetrarins
er árlegir styrktartónleikar sem
hafa yfirskriftina „Hönd í hönd“.
Í ár rennur ágóði tónleikanna til
Mæðrastyrksnefndar
Kópavogs
og Líknardeildar LSH í Kópavogi. Tvennir styrktartónleikar
verða haldnir þann 9. nóvember
og fara þeir að þessu sinni fram í
Austurbæ við Snorrabraut
og
hefjast þeir fyrri klukkan 16:00 og
þeir seinni klukkan 20:00. Kórinn

hefur fengið til liðs við sig fjölda frábærra listamanna, og má
þar nefna Pál Óskar Hjálmtýsson,
Drengjakór íslenska lýðveldisins,
Ölmu Rut Kristjánsdóttur og einvala lið hljóðfæraleikara. Allir sem
koma að framkvæmd tónleikanna
gefa vinnu sína. Miða á tónleikana
er hægt að nálgast á Midi.is og kosta
þeir 3.000 krónur.
Undanfarin ár hefur kórinn tekið að
sér söng við ýmis tækifæri. Hægt er
að hafa samband á kvennakorkopavogs@gmail.com ef óskað
er eftir skemmtilegum jólasöng á
aðventunni.

UMHVERFIÐ

færði félaginu fána sem stendur
á kletti líkt og formaður UMSK
telur að Glóð geri. Einnig var formanni Glóðar veitt silfurmerki
UMSK um leið og henni voru
þökkuð vel unnin störf. Að lokum
var notið veitinga í boði Glóðar
og allir sungu söng félagsins sem
Ragna Guðvarðardóttir samdi.
Glóð þakkar öllum sem tekið hafa
þátt í starfi félagsins á síðast-

liðnum tíu árum og/eða hafa
stutt félagið á einn eða annan
hátt. Það verður seint fullþakkað
trausta baklandið sem félagið á.
Vonandi verða næstu tíu ár - ár
til að „Gleðjast, gefa og njóta.“
Sigurbjörg Björgvinsdóttir,
formaður Glóðar.
Myndir: Friðgeir Guðmundsson
Leikfélag
Kópavogs

UMHVERFIÐ

Aðalfólkið í Austurbænum, Íbúasamráð
klikkaði karlinn úti á
í Engihjalla
horni og villingarnir í
Vesturbænum

Í

Laugardaginn 1. nóvember klukkan 11:00, árdegis, ætlar Sögufélag
Kópavogs að standa fyrir opnum
fundir í sal Menntaskólans í
Kópavogi við Digranesveg.
Yfirskriftin er: ,,Aðalfólkið í Austurbænum, klikkaði karlinn úti á horni
og villingarnir í Vesturbænum“ og
er þemað lífið og tilveran í Kópavogi á árunum 1960-1975.
Nokkrir vel valdir Kópavogsbúar
sem voru fæddir á árunum 1960-

1965 ætla að sýna áður óbirtar
myndir og segja sögur frá Kópavogi
á þessum tíma.
Þeir sem tala eru;
Ólafur Börkur Þorvaldsson,
Jóhann R. Benediktsson,
Ýr Gunnlaugsdóttir,
Ingibjörg Hinriksdóttir
Margrét Sigurðardóttir
Aðgangur er ókeypis og eru allir
velkomnir.

búasamtök Engihjalla hafa
verið í viðræðum við Kópavogsbæ um að lífga uppá Engihjalla og fegra umhverfið. Í síðustu viku var fundur Íbúasamtakana
með formanni skipulagsnefndar,
formanni umhverfis- og samgöngu
nefndar, starfsmönnum skipulagsins, arkitektum og Markaðsstofu Kópavogs.
Þann 8. nóvember standa Íbúasamtök Engihjalla fyrir íbúasamráði með fundi í Álfhólsskóla. allir
eru velkomnir á fundinn, líka þeir
sem búa utan Engihjalla.

SÖGUHORNIÐ

eftir Harold Pinter

Þar til sannleikurinn
aðskilur

K

Sýningar:
Sun. 2. nóv.
Fim. 6. nóv.
Fös. 7. nóv.

kl. 20.00.
kl. 20.00.
kl. 20.00.

Miðaverð 2.000 kr.
midasala@kopleik.is
S. 554 1985

arl Smith sendi okkur þessar skemmtilegu myndir sem
hann tók sumarið 1959 frá
Tunguvegi 30 í Reykjavík. Þar sem
útihúsin eru á myndinni til vinstri
er nú Bústaðakirkja. Í forgrunni er
Hilmar Smith, Kópavogsbúi lengst
af, að vökva garðinn.
Lumar þú á mynd úr sögu Kópavogs? Deildu henni með okkur í Kópavogsblaðinu. Netfangið er:
kfrettir@kfrettir.is

Sjá nánar á www.kopleik.is

Útgefandi: ago.slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Gömlu
myndirnar

Sama útsýni yfir Fossvogsdal til Kópavogs, veturinn 1959-60.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

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.
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ÞURRKUBLÖÐ

Vnr. 067 80199200

GLERFILMA

Í allar gerðir bíla og vörubíla.

Rain-X glerfilma,
200 ml, hrindir
frá sér vatni.

SJÖ

VERSLANIR
MEÐ MIKIÐ
VÖRUÚRVAL

1.790 kr.

GÍRAÐU BÍLINN
FYRIR HAUSTIÐ
BÍLANAUST

Vnr. A99 8300225

RÚÐUVÖKVI
Bílanaust
rúðuvökvi,
2,5 l , -12°.

Vnr. A99 830001

Vnr. 015 ST53200SC

TJÖRU
HREINSIR

STP BENSÍN

1 lítri.

Innspýtingarhreinsir fyrir
bensín, 200ml

690 kr.

1.290 kr.

RAFGEYMAR
Í ÚRVALI!

Gott verð!

490 kr.

VERTU VEL
UPPLÝSTUR

Vnr. 015 ST55200SC

STP DIESEL
Innspýtingarhreinsir fyrir
diesel, með
anti-gel, 200ml.

1.290 kr.

REYKJAVÍK, Dvergshöfði 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmói 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13

www.bilanaust.is

Sími: 535 9000

Gæði, reynsla og gott verð!
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UMRÆÐAN

Verkfall kennara við
Tónlistarskóla Kópavogs
Verkfallið
snertir
510 af þeim
560 nemendum
sem stunda nám
við skólann á einn
eða annan hátt.
Halldóra Aradóttir, píanókennari.

T

ónlistarskólakennarar hafa
nú verið í verkfalli í meira en
viku eða síðan á miðvikudag
í síðustu viku og hafa kennarar í 80
tónlistarskólum um allt land lagt
niður vinnu. Af þeim 550 kennurum sem verkfallið nær til starfa á
fjórða tug kennara við Tónlistarskóla Kópavogs. Verkfallið snertir
510 af þeim 560 nemendum sem
stunda nám við skólann á einn
eða annan hátt. Það er því hljótt
í Tónlistarskólanum við Hamraborg þessa dagana.
Samningar
tónlistarskólakennara hafa verið lausir síðan
í mars og eru þeir ósáttir við
seinaganginn í viðræðunum við
samninganefnd sveitarfélaga, en
fyrsta viðræðuáætlun var gerð í

desember á síðast ári. Laun þeirra
hafa mjög dregist aftur úr launum
annarra kennara síðustu ár og
hafa þeir verið látnir sitja á hakanum í síðust samningum.
Tónlistarskólakennarar
geta
ekki lengur sætt sig við að störf
þeirra og menntun sé ekki
metin til jafns við aðra kennara
sem starfa á vegum sveitafélaganna, þ.e. grunnskóla- og
leikskólakennara og eru orðnir
langþreyttir á því skilningsleysi sem samninganefd sveitarfélaga sýnir starfi þeirra.
Í ávarpi sem Sigrún Grendal
formaður FT hélt á Austurvelli
eftir Kröfuskrúðgöngu tónlistarskólakennara á miðvikudag sagði
hún m.a. að samninganefnd FT

velti því fyrir sér hvort Reykjavíkurborg héldi samningaviðræðum FT
og SNS í gíslingu.
Í erindi sínu á samræðufundi í Kaldalóni sem haldinn var
kvöldið áður en verkfallið skall
á sagði dr. Ágúst Einarsson prófessor tónlistarkennslu stórlega
vanmetna sem undirstöðu í þeirri
miklu verðmætasköpun sem á sér
stað í tónlist hér á landi og að tónlistarlíf hér á landi sé í hættu
vegna skammsýni kjörinna fulltrúa.
Það er ekki hægt að höggva að
rótunum ef við viljum halda í það
gróskumikla tónlistarlíf sem er í
landinu.
Halldóra Aradóttir, píanókennari
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NÓVEMBER

ÍBÚAÞING

Stjórn Íbúasamtaka Engihjalla efnir til íbúasamráðs og býður til fundar í Álfhólsskóla/Hjalla 8. nóvember 2014

DAGSKRÁ
10:30 – 11:00 Setning
11:00 – 11:10 Kynning á undirbúningsvinnu um nýtt skipulag
11:10 – 12:30 Umræður
12:30 – 13:00 Matur
13:00 – 13:30 Samantekt frá umræðum
13:30 – 14:00 Pallborðsumræður

Helstu markmið íbúaþingsins eru að fá hugmyndir að endurnýjun, endurskipulagningu og viðhaldi
sameiginlegrar lóðar sem mun nýtast til stefnumörkunar á framkvæmdum og sem hluti af langtímasýn.
Á þinginu geta íbúar komið sjónarmiðum sínum á framfæri svo að sem flestar hugmyndir og raddir heyrist.
Gert er ráð fyrir að börn, unglingar og fullorðnir taki þátt! Gert verður ráð fyrir sérstökum vinnuhópum
ungmenna og barna á þinginu.

Þingið er öllum opið og mun vonandi ýta undir hugmyndir og frumkvæði íbúanna um sameiginleg
hagsmuna- og framfaramál.
Íbúar er beðnir um að taka með sér léttar veitingar á sameiginlegt hádegishlaðborð en kaffi, gos og vatn
verða á staðnum.

Takið morguninn frá fyrir skemmtilegar umræður!
ALLIR VELKOMNIR

*Dagskrá birt með fyrirvara um breytingar

Íbúaþingið skiptist upp í vinnuhópa þar sem farið er í gegnum hugarflug með þátttakendum og þar hafa
allir jafna möguleika á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.
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Fjárfestar hafa sýnt húsinu
aukin áhuga en kauptilboð
hafa verið með fyrirvara
um fjármögnun og öll fallið á því

Íbúar í hverfinu kalla þessa fokheldu skrifstofuhöll við Urðarhvarf „Kreppuhöllina.“

16 ÞÚSUND TÓMIR FERMETRAR

Kreppuhöllin ennþá tóm
Á

sama tíma og rætt er um að
reisa 18 þúsund fermetra
byggingu undir læknamiðstöð við Skógarlind í Kópavogi
stendur 16 þúsund fermetra ókláruð
skrifstofubygging með 9 þúsund
fermetra bílakjallara auð við Urðarhvarf. Húsið blasir við vegfarendum á leið í og úr Vatnsendahverfinu. Bogadreginn glerveggur hússins myndar einskonar inngang inn
í hið nýja hverfi Kópavogs meðfram
Breiðholtsbrautinni. Íbúar í hverfinu kalla hana góðlátlega „Kreppuhöllina“ enda hefur hún staðið auð
frá því eftir hrun. ÞG Verktakar byggðu þetta hús en Íslandsbanki leysti
hana til sín árið 2011. Fjárfestar hafa
sýnt húsinu aukinn áhuga en kauptilboð hafa verið með fyrirvara um
fjármögnun og öll fallið á því. Tillaga um að breyta Kreppuhöllinni í
íbúðahúsnæði var felld í bæjar-

stjórn Kópavogs nýverið, enda hvílir
ennþá hundruð milljóna króna
virðisaukaskattskvöð á húsinu sem
tengist atvinnustarfsemi en ekki
venjulegum íbúðum, samkvæmt
upplýsingum Kópavogsblaðsins.
Fasteignasalar, sem Kópavogsblaðið hefur rætt við, eru þó bjartsýnir á að það verði ekki langt
að bíða þar til líf færist í Kreppuhöllina við Urðarhvarf enda eru
þróttmikil fyrirtæki farin að flytja í
hverfið. Mannvit flutti nýlega starfsemi sína í Urðarhvarf, Reebokfitness er að fara að opna líkamsræktarstöð við sömu götu eftir
áramót og þá festi Snorri Hjaltason,
byggingaverktaki, nýlega kaup á
7.500 fermetra húsi í Víkurhvarfi.
Auglýst verð á Kreppuhöllinni við
Urðarhvarf 8 er 775 milljónir en
fasteignamat er 236 milljónir.

ALLIR ÖRYGGIR HEIM

Hjálparsveit Skáta færir
leikskólakrökkum endurskinsvesti

H

jálparsveit Skáta
í Kópavogi fór
nýverið í alla leikskóla í Kópavogi til að færa
þeim endurskinsvesti til
að nota í vettvangsferðum 4-5 ára barna.
Gjöfin var hluti af verkefninu ,,Allir öryggir heim”
sem
Slysavarnarfélagið
Landsbjörg stendur fyrir
í samvinnu við ýmis
fyrirtæki.
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HÖNNUN

Hjón í Aflakór láta
æskudrauma um
arkitektúr rætast

að götunni, sérstaklega fyrst eftir
að Kópavogsbær lokaði aðkomu
í gegnum Ásakór á sama tíma og
kort á ja.is miðuðust eingöngu við
þá aðkomu. Gatan er lítil botngata með sex parhúsum ofan við
götuna og gert er ráð fyrir tíu einbýlishúsum neðan við götuna, en
enn standa tvær einbýlishúsalóðir
óbyggðar.

Mikil og góða samstaða í
hverfinu

„Við erum með formlega
grannavörslu
í
götunni
frá sumrinu 2009 höfum
haldið árlegt götugrill þann

náog
við
16.

Staðsetningin
hér við
Aflakór er frábær.
Við erum í sveitasælu í nokkurra
mínútna fjarlægð
frá golfvöllum GKG,
þar sem fjölskyldumeðlimir eru félagsmenn

E

inbýlishúsið að Aflakór 12 var
eitt af þremur húsum sem
hlaut umhverfisviðurkenningu Kópavogsbæjar 2014 fyrir
hönnun. Húsið var hannað af Jóni
Hrafni Hlöðverssyni en eigendur
þess eru hjónin Kristján Björgvinsson og Hrefna Gunnarsdóttir.
Húsinu er skipt upp í fjóra palla
sem liggja um stiga miðsvæðis.
Tveir neðri pallarnir innihalda
tómstundaherbergi, herbergi, baðherbergi og bílskúr ásamt fylgirýmum. Á þriðja palli er anddyri,
snyrting, eldhús, borðstofa og
stofa með útbyggðum gluggum
til Snæfellsjökuls. Út frá borðstofu er rennihurð út á skjólgóða
yfirbyggða verönd til vesturs.
Á efsta palli er svo komið fyrir
sjónvarpsholi, svefnherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og þvottahúsi. Hér hefur góður undirbúningur og reynsla getið af sér
fallegt og notadrjúgt hús þar sem
herbergjaskipan, útlit og efnisval
falla saman í eina heild.

Frábær staðsetning

Hrefna segir Aflakór vera frábæra

Hrefna Gunnarsdóttir og Kristján
Björgvinsson.

staðsetningu þar sem stutt sé í allt:
„Staðsetningin hér við Aflakór er
frábær. Við erum í sveitasælu í nokkurra mínútna fjarlægð frá golfvöllum GKG, þar sem allir fjölskyldumeðlimir eru félagsmenn. Við
notum svokallaða Flóttamannaleið
mikið í og úr hverfinu – fram hjá
Vífilsstaðavatni þaðan sem stutt er
að fara út á Reykjanesbrautina og
upp í Heiðmörk. Gestir okkar hafa
hins vegar gengið í gegnum ýmsa
erfiðleika við að finna rétta aðkomu

Aðal fólkið í Austurbænum,
klikkaði karlinn úti á horni og
villingarnir í Vesturbænum.
Opinn fundur Sögufélags Kópavogs um Kópavog á árunum 1965-1980
Staður; Menntaskólinn í Kópavogi við Digranesveg
Stund; laugardagurinn 1. nóvember kl. 11.00-12.30
Framsögumenn;
Fyrrum vesturbæingarnir
Ólafur Börkur Þorvaldsson hæstaréttardómari og
Jóhann R. Benediktsson lögfræðingur.
Og núverandi austurbæingarnir
Ingibjörg Hinriksdóttir tækni- og upplýsingafulltrúi hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
Margrét Sigurðardóttir æskulýðsfulltrúi hjá
Seltjarnarnesbæ og
Ýr Gunnlaugsdóttir, forstöðumaður hjá Háskólanum í
Reykjavík.
Sýndar verða áður óbirtar myndir úr Kópavogi þessa tíma og sögur
sagðar um kynlega kvisti bæjarfélagsins.
Kaffi og bakkelsi á staðnum.
Frjáls framlög en viðmið er 200 fyrir kaffi og 300 fyrir bakkelsi

Ljósmyndari: Herbert Guðmundsson

júní. Hjartað í Kórahverfi er
Hörðuvallaskóli þar sem Helgi
Halldórsson skólastjóri og hans
starfsfólks hafa unnið frábært starf.
Fyrir nýtt hverfi skiptir grunnskólinn miklu máli og ekki síst í barnmörgu hverfi eins og Kórahverfi,
en nemendur skólans eru rúmlega 700. Einkunnaorð skólans eru
„það er gaman í skólanum” og það
eru svo sannarleg ekki orðin tóm.
Börnin í Aflakór búa við þau forréttindi að geta gengið í skólann
án þess að þurfa að fara yfir umferðargötu þar sem undirgöng
undir Rjúpnaveg liggja beint inn á
skólalóðina,“ segir Hrefna.
Hvenær hófust framkvæmdir og
hver var aðdragandinn að þið
fluttuð í Aflakór?
„Við höfðum áður byggt einbýlishús við Lækjarhjalla, en
aukin umferð við Dalveginn og
fyrirhugaðar skipulagsbreytingar á
svæði þar sem gróðrastöðin Birkihlíð er staðsett leiddu til þess að
við fórum að kíkja í kringum okkur
eftir byggingarlóð. Þegar við fengum lóðina í Aflakór var það fjórða
tilraun okkar til að fá úthlutað
lóð hjá Kópavogsbæ. Lóðinni var
úthlutað sumarið 2006 og varð hún
byggingarhæf haustið 2007. Við
fórum þá leið að selja húsið okkar
í Lækjarhjalla áður en við hófum
byggingarframkvæmdir í Aflakór.
Þetta gerðum við meðal annars
með það í huga að leigja húsnæði
nær Kórahverfinu þar sem við
vildum tryggja að dóttir okkar
fengi tækifæri til að hefja nám við
Hörðuvallaskóla um leið og hennar
árgangur hæfi nám. Við leigðum
hús í Fjallalind og var því stutt að
fara á byggingarstað og í skólann,“
segir Hrefna. „Veturinn 2007 – 2008
var á margan hátt erfiður veðurfarslega til byggingaframkvæmda,
en með tvo öfluga byggingarstjóra
tókst okkur að flytja inn þann 28.

nóvember 2008. Þá var húsið svo
til fullklárað að innan en það var
múrað að utan sumarið 2009.
Þetta voru sérstakir tímar í aðdraganda bankahrunsins því vorið
2008 var farið að bera á takmörkun
í vöruúrvali hjá byggingarvöruverslunum og því þurfti oft á tíðum
að sýna fyrirhyggju og sérpanta.
Þegar líða tók á sumarið 2008 var
stofan þar sem við bjuggum orðin
hlaðin af hreinlætis- og blöndunartækjum fyrir baðherbergin og
rafmagnstækjum fyrir eldhúsið og í
bílskúrinn geymdum við gólfefnið.
Hver er hugmyndafræðin á bak við
hönnunina og hvað gerir húsið sérstakt?
„Í upphafi hönnunarvinnunnar
lögðum við lista fyrir Jón Hrafn
varðandi þau atriði sem skiptu okkur máli. Við lögðum mikla
áherslu á að aðalinngangurinn
væri inn að rými þar sem eldhús,
borðstofa og stofa væri staðsett. Við
óskuðum eftir góðri verönd við eldhús eða borðstofu þar sem útgengt
væri á grillverönd. Við vildum líka
hafa rýmin rúmgóð og skipulagið á
pöllum. Barnaherbergin eru aðeins
tvö; annað um 25 fermetrar og
hitt 28 fermetrar. Þau eru hins
vegar hönnuð með það í huga
að auðveldlega sé hægt að skipta
hvoru fyrir sig upp í tvö herbergi.
Hugað var að viðbótar inngönguleiðum, rafmagn er hannað með
þetta í huga, og hvort herbergi
hefur þrjá glugga. Við lögðum einnig mikla áherslu á fjölda bílastæði
fyrir framan húsið og eru stæði
fyrir átta bíla framan við húsið; tvö
við inngang og sex fyrir fram bílskúrinn. Jón Hrafn teiknaði einnig
útidyrahurðina og er hugmyndin á
bak við hana ljósmynd af útidyrahurð á Spáni sem hafði heillað
okkur.“

7

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Frábært útsýni frá Aflakór.

Ánægjuleg samvinna

„Lóðin er hönnuð með það í
huga að halda garðvinnunni í lágmarki þar sem við viljum verja
sem mestum tíma á golfvellinum.
Þess vegna eru rúmlega 300 fermetrar hellulagðir. Þakskyggni
skýlir hellulagðri verönd sunnan
og vestan megin við húsið, en á
verönd bak við húsið er hægt að
njóta kvöldsólarinnar úr heitum
potti með útsýni út á Snæfellsjökul.
Val á trjágróðri hefur miðast við
að draga sem minnst úr útsýni frá
húsinu. Samvinnan við Jón Hrafn
var ánægjuleg og lærdómsrík.
Hann kenndi okkur að meta mikla
lofhæð og stóra glugga í stofunni
sem fanga stórkostlegt útsýni frá
Snæfelljökli í vestri og austur að
Hellisheiði. Það er dásamlegt að
hafa Esjuna í miðri stofunni. Í fyrsta húsinu sem við byggðum, við
Lækjarhjalla 1, voru góðir stofugluggar en ekkert í líkingu við gluggana í Aflakór. Áður en hönnunarvinnu Jóns Hrafns lauk fengum við
innlegg frá Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhúsarkitekt varðandi
innra skipulag. Við áttum einnig
mjög góða samvinnu við Eddu
Ríkharðsdóttur innanhúsarkitekt
sem teiknaði fyrir okkur allar innréttingar í húsinu og kom með
margar góðar hugmyndir. Hún
kynnti okkur jafnframt fyrir
trésmiðjunni Við og við sem smíðaði allar innréttingar í húsið. Innihurðirnar eru hins vegar sérsmiðaðar af Sérsmiði ehf. og eru
þær bæði stærri og breiðari en
innihurðir almennt.“
Hvaða þýðingu hefur umhverfisviðurkenning Kópavogsbæjar fyrir
ykkur?
„Okkur þykir mikið vænt um umhverfisviðurkenningu Kópavogsbæjar og ekki síst fyrir hönd Jóns
Hrafns þar sem hún er staðfesting
á góðri vinnu hans. Hún er lika
hvatning fyrir okkur. Okkur þykir
vænt um Kópavogsbæ og við viljum leggja okkar að mörkum til að
fegra bæinn, meðal annars með
húsbyggingum og umhirðu þeirra.
Við vonumst til að síðar fáum
við tækifæri til að byggja þriðja
húsið í Kópavogi. Við köllum þá
húsbyggingu verðandi elliheimili okkar þar sem við hugsum það
sem sérsniðið að þörfum okkar
eftir að börnin verða flutt að heiman, en það styttist mjög í það. Við
hjónin eru bæði endurskoðendur
en á unglingsárunum dreymdi
okkur um að verða arkitektar og
tókum því bæði tækniteikningu
sem valfag í lok grunnskólans. Við
höfum því mikið gaman af því að fá
að ráðskast með það húsnæði sem
við búum í.“
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HÖNNUN OG TÍSKA Í BÆJARLIND

RYK

Kláraði allar vörurnar
á fyrsta degi

jandi gull, glimmer og glamor,“
segir Kristín sem lauk kjólaklæðskeranámi vorið 2008 og er núna
í meistaranámi. En hver er sagan
á bak við nafnið Ryk? „Ég ákvað
þetta nafn þegar ég var stelpa. Ég
bróderaði logo í allar flíkur sem ég

saumaði. Síðan þegar eg hóf sölu
fyrir alvöru ákvað ég að halda mig
við nafnið.“
Er Bæjarlindin að breytast í París
höfuðborgarsvæðisins með
hátískuverslunum á hverju strái?
„Bæjarlindin er mjög miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu og því
er þessi staðsetning frábær. Það

Kristín Kristjánsdóttir, hönnuður.

Í

versluninni Ryk í Bæjarlind
1-3 er að finna fatnað eftir
hönnuðinn Kristínu Kristjánsdóttur. Merkið hennar Ryk er afar
vinsælt en allar vörur kláruðust á
fyrsta degi þegar þær voru boðnar
fyrst til sölu í desember árið 2004.
„Þá var ekkert annað i stöðunni

en að sauma meira en ég var þá í
klæðskeranámi í Iðnskolanum,“
segir Kristín. „Ég er búin að vera
að selja vörurnar mínar á Akureyri í 10 ár en opnaði mína eigin
verslun i Reykjavík haustið 2008
og er nú ný flutt i Bæjarlind 1-3.
Við hönnum föt á konur í öllum

er einnig frábært að sjá hversu
margar spennandi verslanir eru í
Bæjarlindinni og hugsa ég að við
höfum stuðning hver frá annarri.
Ég er nýflutt með verslunina hingað og kann mjög vel við mig og hef
fengið frábærar viðtökur.“

stærðum og á öllum aldri; allt
frá fermingu og upp úr. Í hönnun okkar leggjum við upp með
kvennleg snið, þægindi, notagildi
og glæsileika í huga. Núna erum
við að vinna í jólalínunni okkar
sem byrjar að koma í verslunina í
byrjun nóvember. Þar verður rík-

MYSTYLE

LÍNAN

Húsgögn í anda sjötta
áratugarins

„Viljum að konum líði
vel eins og þær eru.“

Stella Leifsdóttir rekur verslanirnar Mystyle í Bæjarlind og Belladonna í Skeifunni.

É
H

úsgögn í anda sjötta
áratugarins njóta mikilla vinsælda um þessar
mundir þar sem einfaldar og
stílhreinar línur eru allsráðandi.
Eikarskápar með inngrópuðum
handföngum á léttum fótum
eru áberandi. Sófaborðin eru
stílhrein á grönnum fótum.
Veturinn býður upp á fallegan

litaskala, þar sem dökk grænn
ásamt bláum og gráum tónum
leika stórt hlutverk. Svarti liturinn
verður þó aldrei langt undan og
mun halda vinsældum sínum
áfram. Fylgihlutir úr brassi fyrir
heimilið verða áberandi hvort
sem er í hangandi ljósum, kertastjökum eða bökkum.

g var nýútskrifuð sem
viðskiptafræðingur á vörustjórnunarsviði þegar ég fékk
hugmyndina að versluninni Belladonna,“ segir Stella Leifsdóttir sem
einnig rekur verslunina Mystyle
í Bæjarlind 1-3 sem margir kannast við. „Það eru slétt tíu ár síðan
Belladonna opnaði í Hlíðasmára
en hún færðist síðar í Skeifuna. Mystyle opnaði í Bæjarlind 1-3 í byrjun
nóvember í fyrra og fagnar því
eins árs afmæli núna.“ Belladonna þýðir „falleg kona“ á ítölsku en
kjörorðið er: „Vertu þú sjálf, vertu
Belladonna.“ „Allar konur eru fallegar að einhverju leyti en við erum þó
ekki allar steyptar í sama mót. Við
erum ekki öll með sama vaxtarlag.
Sama flíkin gengur ekki endilega

fyrir alla. Konur þurfa mismunandi
snið þar sem karakter hverrar konu
fær að njóta sín. Við viljum að konum líði vel eins og þær eru og
eltist ekki við álit annarra. Heitið á
tískufataversluninni Mystyle þýðir
auðvitað „Minn stíll“ og kemur inn
á þetta. Þar er boðið upp á mikið
úrval fatnaðar frá Hollandi og
Danmörku í stærðunum 38 – 52 og
einnig íslenska hönnun eins og leggings frá By Dunse og sundfatnað
frá Kasy. Fólk blómstrar þegar því
líður vel í eigin skinni,“ segir Stella
sem selur alhliða fatnað og útiföt;
spariföt, hversdagsföt, vinnuföt,
íþrótta- og yfirhafnir í verslununum
Belladonna í Skeifunni og Mystyle í
Bæjarlind 1-3.
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LEIKFÉLAG KÓPAVOGS

UMRÆÐAN

Elskhuginn er Kópavogsgarðurinn
mættur
og dalirnir okkar
L

eikfélag Kópavogs frumsýndi
á dögunum leikritið Elskhuginn eftir Harold Pinter. Það
fjallar um samband hjóna sem lifa
óvenjulegu hjónabandi svo ekki sé
meira sagt og hefur af sumum verið lýst sem dramatískri kómedíu.
Leikstjóri er Örn Alexandersson
og Arnfinnur Daníelsson og Anna
Margrét Pálsdóttir leika. Aðeins
verða 5 sýningar á leikritinu sem
sýnt er í Leikhúsinu, Funalind
2. Gestir á frumsýningunni voru
ánægðir með sýninguna.

Sigrún Tryggvadóttir aðstoðarleikstjóri, leikararnir Arnfinnur
Daníelsson og Anna Margrét
Pálsdóttir og leikstjórinn Örn
Alexandersson.
Sverrir Óskarsson, formaður skipulagsnefndar Kópavogs.

Við sem
göngum
reglulega dalina þökkum
fyrir að ekki er búið
að kafsigla þessum
grænu svæðum í
íbúðarbyggð,
atvinnusvæði
og götum.

K

ópavogsbúar eiga skilið
hvetjandi og fallegt umhverfi. Mikilvægt er að
þeir fái gott aðgengi að hverskonar virkni og útveru svo þeir séu
hressir, heilbrigðir og kátir.

Einar Þór Samúelsson og Þorleifur
Eggertsson.

Ólöf Guðrún Sigurðardóttir og Ragnhildur Þórhallsdóttir.

Hrefna Friðriksdóttir og Hörður
Sigurðarson.

Guðný Hrönn Sigmundsdóttir, Helga
Björk Pálsdóttir og Guðlaug Björk
Eiríksdóttir.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Auðbrekku 1, Kópavogi • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

STOFNUÐ 1996

Hinrik
Valsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Okkar fallegi bær státar meðal
annars að tveimur merkilegum
svæðum, Kópavogsdalurinn og
Fossvogsdalurinn, sem við verðum að hugsa vel um. Við verðum
að vera meðvituð um þessa dýrgripi, bæði í dag og í framtíðinni.
Við sem göngum reglulega dalina
þökkum fyrir að ekki er búið af
kafsigla þessum grænu svæðum
í íbúðabyggð, atvinnusvæði og
götum. Pressan á að kroppa í
grænu svæðin með mannvirkjum
er mikil. Hverjum langar ekki
í glæsilega sundlaug, skautahöll eða mjög mikilvæga umferðartengingu, sem fer örlítið
inná þessi svæði. Hver vill setja
sig á móti því að efla barnastarf
eða efla tekjuskapandi ferðaþjónustu með aðstöðu á svæðinu.
Við þurfum samt að hafa sýn og
ákveða hvert við viljum stefna til
framtíðar.
Nú er verið að vinna svæðisskipulag til ársins 2040. Þetta er samstarfsverkefni sjö sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu (www.ssh.
is). Svæðisskipulag er lögformlegt
skipulagsferli (sama og deiliskipulag og aðalskipulag) sem byggist
á því að móta byggðina í Kópavogi og á höfuðborgarsvæðinu
til ársins 2040 og eins að finna út
hverjar verða áhrif skipulagsins á
íbúa og velferð þeirra. Við þurfum
til dæmis að finna út hvernig við
ætlum að koma 70 þúsund manns
fyrir innan ákveðinna vaxtar-

STOFNUÐ 1996

Úrval af sundfatnaði frá TYR úr Durafast efni,
sem er bæði klórþolið og lithelt.
Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, sími: 564 0035, www.aquasport.is

Náttúra og útivist.

marka. Við þessa vinnu var unnið
fróðlegt rit sem kallast Höfuðborgarsvæðið 2040 – Náttúra og
útivist (sjá www.ssh.is).
Kópavogsdalurinn og Fossvogsdalurinn eru meðal mikilvægustu
grænu svæða höfuðborgarsvæðisins. Þeir eru svokallaðir bæjargarðar og græn svæði sem skipta
íbúana miklu en eru líka tenging
á milli svæða og hverfa. Dalirnir
okkar eru hluti af því að tengja
göngu- og hjólastíga sem eru við
strandlengjuna
(„bláþræðina“)
við stærri útivistarsvæði eins og
Heiðmörk og Guðmundarlund
(„græna trefilinn“). Þá erum við
í Kópavogi með mörg verkefni
í gangi til að byggja upp frekari göngu- og hjólastíga („græna þræði“) sem gefur íbúum enn
betri möguleika á að komast á
milli staða, nýta virkar samgöngur
og eins að njóta útiverunnar.

Við Kópavogsbúar verðum sjálfir
að halda áfram að ræða og meta
hvernig við viljum hafa þessi
grænu svæði okkar til framtíðar.
Við verðum að finna gott jafnvægi milli þess að hafa falleg græn
svæði en á sama tíma að njóta
þeirra með virkum og skemmtilegum hætti. Á sama tíma og það er
verið að þétta byggð í Smáranum,
Kársnesi, Lundi og Auðbrekku
finnum við hvernig þessi grænu
svæði verða sífellt meiri dýrgripir.
Þess vegna þurfum við fyrir alvöru
að skoða hvort við getum búið til
Kópavogsgarð í Kópavogsdalnum
og bætt skipulag þessara gulleggja
okkar, með velferð og heilbrigði
íbúa að leiðarljósi. Kópavogsbúar vilja fá að hlaupa, hjóla og
skoppa um grænar lundir á
flottasta svæði höfuðborgarsvæðisins.
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MótX styður HK
Handknattleiksdeild HK og MótX verktakafyrirtæki
staðfesta samstarfssamning til næstu þriggja ára og gerist
MótX um leið einn af aðal styrktaraðilum deildarinnar.
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MENNINGIN

Bjarni Sigurbjörnsson og Kristinn Már
Pálmason í Anarkíu

Bjarni Sigurbjörnsson við eitt verka sinna.

L

augardaginn 1. nóvember kl.
15–18 verða opnaðar tvær
nýjar myndlistarsýningar í
Anarkíu listasal í Kópavogi. Báðar

sýningarnar standa til 22. nóvember.
Í neðri salnum er sýning Bjarna
Sigurbjörnssonar, Andstæður. Á

þessari sýningu tekst Bjarni á við
hugtakið andstæður og ólík birtingarform þess. Í kínverskri heimspeki er Yin hið kvenlæga, neikvæða

sem birtist í eðli hins dökka,
blauta, kalda, óvirka og tvístraða.
Þetta er önnur hlið andstæðnanna sem skapandi orka aðskilur
og bræðir saman og fæðir af sér
fyrirbærið veröld. Hin hliðin er
Yang, hið karllæga sem einkennist
af ljósi, hlýju, þurrki og elju. Þessar
andstæður þarfnast hvor annarrar
til að skapa veröldina sem við lifum
í, hvort sem átök eða jafnvægi ríkja
þeirra á millum. Hliðstæða andstæðuhugsun er einnig að finna
í öðrum menningarheimum, meðal
annars í norrænum goðsögum þar
sem hinu formlausa, myrka og
mystíska er teflt gegn hinu bjarta,
skarpa og skipulagða. Sýningin
samanstendur af tveimur stórum
málverkum og fundnum hlutum.
Þar kallast á hlutgervi, áferð og
rými. Er málverk ásýnd? Er málverk
gluggi inn í aðra vídd eða annan
heim eða er málverk hlutur í
rými? Getur hlutur verið ásýnd og
getur ásýnd verið hlutur? Bjarni
Sigurbjörnsson er fæddur í Reykjavík 1966. Hann nam myndlist við Art Institute í San Francisco 1990–1996. Bjarni hefur um
árabil kennt við Myndlistarskóla
Kópavogs og er einn af stofnendum
Anarkíu.
Sýning Kristins Más Pálmasonar í efri sal Anarkíu nefnist
Gagnaugað og samanstendur af
nýjum málverkum unnum með
akríl, akrílpennum og málningarsprautu á striga og pappír.
„Í vinnuferlinu glími ég við verkin
líkt og stærðfræðiþraut í tívolí.“
Kristinn Már tekur „skrípó abstrakt“ stílinn skrefinu lengra
á þessari sýningu en byggir jafnframt á dulhyggju og táknfræði.
Upp í hugann koma „ný skipun“
og afbyggt lögmál eða jafnvel
viðsnúið, kaótískt reglu skipulag. Myndbyggingin er afar mikilvæg í þessu samhengi og fær
augað með í dans og hugann í
þraut. Myndmálið samanstendur
af
hlutverulegum
ímyndum,
abstrakt pensilskrift og annar-

legum hliðstæðum. Formin eru
stundum tákn, jafnvel erkitýpur, en
einnig gersneydd sértækri merkingu enda er meiningin ekki að
segja sögu heldur þróa e.k. alþjóðlegt myndmál. Kristni er hugleikin
spurningin: Hver eru sjónræn gæði
ímyndar og hvert er virði hennar?
Hvar sjónræn þráin vex og hvernig
dafnar hún best.
Kristinn Már Pálmason er fæddur í Keflavík 1967. Hann stundaði
nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands 1990–94 og The Slade
School of Fine Art, University College London 1996–98. Hann hefur
komið að ýmiskonar menningarstarfsemi og er annar stofnenda og
sýningastjóri Anima gallerís í Reykjavík og einn af stofnendum Kling
& Bang gallerís.
Bæði Bjarni og Kristinn Már eiga
að baki fjölda einkasýninga auk
þátttöku í samsýningum og samvinnuverkefnum hér heima og erlendis.
Anarkía listasalur er til húsa í
Hamraborg 3 í Kópavogi (gengið
inn að norðan) og er opinn
þriðjudaga til föstudaga kl. 15–18
og um helgar kl. 14–18.

Kristinn Már Pálmason: Auga fyrir
auga, tönn fyrir tönn (2014)
Akríl, akrílpennar og málningar
sprauta, 190 x 170cm.

Alvöru lagersala
betrikaup.is
Í Furugrund þar sem snælandvideo var

BETRI

SNYRTIVÖRUR, HÚFUR, VETTLINGAR, DVD, SKÓFATNAÐUR,
BARNAFÖT, KONUPEYSUR.
ALLT FYRIR JÓLAPAKKANN.
BETRI
GOTT FYRIR VESKIÐ.
TVEIR DVD DISKAR Í SAMA VERÐFLOKKI Á VERÐI EINS.

OPIÐ FRÁ 13 – 18. FURUGRUND 3.
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í boði

H

rekkjavakan verður skemmtileg í SmáraTívolí um helgina, búningakeppni verður á laugardaginn kl 14-16 og eru veglegir vinningar
í boði. Allir mega taka þátt. Fyrirkomulagið verður þannig að fólk
mætir og lætur smella af sér mynd og svo fara allar myndirnar á facebook síðu
SmáraTívolí og þar geta börnin safnað like-um. Sá sem verður með flest like
föstudaginn 7. Nóvember kl 12:00 sigrar.
Starfsfólk tekur á móti gestum í skemmtilegum búningum og börnin í
barnagæslunni fá fría andlitsmálun alla helgina!
Þeir sem eru að halda upp á afmælið sitt í SmáraTívolí til 7. nóvember geta
haldið veisluna sína í sérskreyttu hrekkjavöku herbergi gegn vægu aukagjaldi.
Kynntu þér málið á smarativoli.is

Bangsagetraun í
Bókasafni Kópavogs

Beðið eftir úrslitum í bangsagetraun

N

ú er lokið árlegri bangsagetraun í
Bókasafni Kópavogs, en hún hefur
staðið yfir allan októbermánuð og var
dregið úr svarseðlum á sjálfan Bangsadaginn,
27. október og vinningar voru auðvitað
bangsar.

Vinningshafar eru þessir:

Dagný Lind Þrastardóttir 11 ára
Eyrún Lára Sigurjónsdóttir 7ára
Ísabella Haraldsdóttir 5 ára
Jóhann Breki Þórhallsson 9 ára
Katrín Eva Karlsdóttir 10 ára
Kolbrún Soffía Þórsdóttir 7 ára
María Líf Flosadóttir 11 ára
Tinna Alexía Harðardóttir 5 ára
Tinna Rakel Jónsdóttir 10 ára
Viktoría Stephensen 8 ára
Fyrsta vetrardag bauð safnið börnum á
leiksýningu bæði í Lindasafni og í Aðalsafni.
Stopp leikhópurinn sem sýndi þá Hans klaufa
við mikla ánægju gesta.
Framundan er svo mikið um að vera á
Bókasafninu. Fimmtudaginn 20. nóvember
kemur írskur bókmenntafræðingur og heldur
ritsmiðju um glæpasögur. Þarf að skrá sig í
hana. Mánudaginn 1. desember verður bókmenntasamkoma á safninu, þar sem fram
koma nokkrir rithöfundar og bókmenntafræðingur í skemmtilegu spjalli. Jólaföndur
fyrir alla fjölskylduna verður laugardaginn
6. desember. Svo streyma nýju bækurnar
fram og þar finna vonandi allir eitthvað við
sitt hæfi. Já, það er alltaf eitthvað um að vera
á Bókasafni Kópavogs og þangað eru allir
velkomnir.

Ingi Benidikt Dagsson er kominn
í búninginn sinn fyrir fjörið.
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KYNNING

Mér finnst að þú eigir að
vera svolítið öðruvísi en
þú ert. Ok?
M

ig langar svo mikið að
deila með ykkur hugsunum mínum síðustu daga.
Ég hef verið að hugsa svo mikið um
andlegu heilsuna. Að vera í andlegu
jafnvægi skiptir ekki síður máli en
líkamlegt jafnvægi. Mér líður vel í
dag, og þegar mér líður vel, langar mig að gefa af mér. Til ykkar. Af
hverju líður mér vel, akkúrat í dag?
Ég vann ekki í lottó á laugardaginn.
Ég hef ekki misst auka kíló af mér.
Ég vann ekki í facebook leik og ég
er ekki að fara í veislu í kvöld.

Hmmmm....

Í nótt var stormur. Ég verð oft
andvaka þegar það er stormur úti.
Mér finnst gott að liggja bara og
hlusta á veðrið. Þá fæ ég tækifæri
til að hugsa. Mér varð hugsað
til Maríu. Hún er kona í kringum sextugt. Hún er uppvaskari á
vinnustað þar sem ég vinn stundum aukavaktir.

Hún er pólsk og hún er dásamleg. Við eigum í mjög sérstöku sambandi. Við brosum svo breitt til
hvor annarrar og kinkum kolli og
segjum hæ. Mér þykir svo ótrúlega
vænt um hana. Ég held hún viti það,
þó ég hafi aldrei sagt henni það.
Það ríkir mikil gagnkvæm virðing
á milli okkar. Á þessum vinnustað vinna örugglega hátt í hundrað manns. Það líkar öllum vel
við hana. Í gærkvöldi þegar ég var
að reyna sofna, þá fór ég svo mikið
að hugsa um af hverju ég ber svona
mikinn náungakærleik til hennar.

Ég áttaði mig á því
klukkan eitt í nótt

María, hefur eitthvað sem kallast
æðruleysi. Hún tekur lífinu bara
eins og það kemur til hennar. Hún
reynir ekki að breyta aðstæðum
sem hún er í, fólkinu í kringum
hana eða bölvar öðrum. Hún bara
er. Hún vinnur í tveimur vinnum og

Sigríður Karlsdóttir, heilsuráðgjafi.

er hörkudugleg. Hún er á við þrjá
starfsmenn og þá er ég ekki að
krydda. Þegar hún mætir í vinnuna, þá kíkir hún ekki á hve margir
eru að fara að borða. Hún andvarpar ekki og bölvar þeim 300 manns
sem eru að borða frammi og hún
þurfi að vaska allt upp eftir þau.
Hún ákveður heldur ekki fyrirfram
hvenær hún klárar að vaska upp
og verður svo fyrir vonbrigðum
ef hún kemst ekki heim klukkan
ellefu, eins og hún var búin að
ákveða. Hún bara tekur hvern og
einn disk, raular lag og þrífur hann
upp. Svo tekur hún næsta. Hún fer
ekkert heim fyrr en hún er búin að
þvo upp diskana. Engin mótstaða.

Hún bara er

Svo þar kom það. Þarna liggur
hamingjan. Í æðruleysinu. Í Núinu.
Ég var búin að frétta af því fyrr
nokkrum árum að hamingjan liggur
þar. Ég hef upplifað oft og mörgum
sinnum Núið. Sérstaklega síðustu
ár. En alltaf virðist ég gleyma því
hvernig eigi að komast þangað. Það
er líka svo erfitt að halda sig þarna,
því ég fer svo oft að ákveða og
áætla hvernig hlutirnir eigi að vera.
Og verð svo fyrir vonbrigðum ef
þeir koma út öðruvísi. Meira segja
ef konan á undan mér í Bónus er
lengi að setja í pokana, þá verð ég
fyrir vonbrigðum með hana. En ég
er að læra þetta.

Fagleg þjónusta
Göngu- og hlaupagreiningar
Vörur fyrir endurheimt líkamans
Fjölbreytt meðferðarúrræði fagfólks
Allt fyrir hlauparann
Vandaðir vinnuskór

www.gongugreining.is

Massaðu bílinn
hjá Mössun

Ég heimsótti gamlan mann í
gærkvöldi. Hann býr í pínulítilli
íbúð í miðbænum. Hann hefur ekki
sturtu. Bara klósett og útvarp. Ég
bankaði upp á hjá honum og hann
var svo ánægður að sjá mig. Alvöru
hamingjuglott og æðruleysi. Ekkert
yfirborðshjal.
Hann sagði við mig að hann
hefði allt sem hann þyrfti. Fengi
mat sendan fyrir 550 krónur á dag,
sígaretturnar sínar og svo stundum
fengi hann sér vodka. Hann þarf
ekki meira og finnst annað vera
óþarfi. Hann er sjálfum sér nógur
og elskar lífið nákvæmlega eins og
það er. Hann bara er.
Í dag ætla ég að tileinka mér
viðhorf þeirra, Maríu og gamla.
Leyfa dóttur minni að sofa hálftíma þó svo að ég vilji að hún sofi í
tvo tíma. Leyfa manninum fyrir
framan mig í umferðinni að keyra
á 30 ef hann vill það. Leyfa sjálfri
mér að gleðjast, þó svo að það bíði
ekki rauður sportbíll fyrir utan.
Leyfa sjálfri mér að brosa framan í
ókunnuga, þó að þeir haldi að ég sé
væmin.
Leyfa lífinu að koma til mín
nákvæmlega eins og það er og njóta!
Njóta og vera.
Ég óska ykkur þess að fá að dvelja sem oftast í Núinu. Það er eins og
litirnir verði skærari og lyktin betri
þar.
Hafið yndislegan dag í dag, reynum að vera góð við hvort annað
og LEYFA lífinu bara að flæða til
okkar! Án áreynslu eða mótþróa.
Leyfum bara allt og öllum að vera
eing og þeir eru. Guð geymi ykkur.
Ykkar Sigga.

Hlynur Már Ólafsson og Hlynur Berg Ólafsson.

Í

gömlu bílalúgusjoppunni við
Nýbýlaveginn er verið að massa
bíla. Fyrirtækið heitir Mössun
og þar eru tveir æskuvinir, sem
heita nánast sama nafninu, þeir
Hlynur Már Ólafsson og Hlynur
Berg Ólafsson, að massa frá morgni til kvölds. Að auki starfa þar
bræðurnir Almar og Hildiþór Jónassynir. „Að laga ryðbletti og rispur til að auka söluverðmæti bíla
þarf alls ekki að vera svo dýrt,“
segir Hlynur Már. „Við köllum
okkur stundum „lakkviðgerðarverkstæði“ en það er algjör óþarfi,
oftast nær, að fara að endursprauta
bílinn eða ráðast í kostnaðarsamar
aðgerðir til að laga lakkskemmdir.“ Hlynur útskýrir að með hefð-

bundinni aðferð er að bíllinn allur
grófmassaður. Þá fer mestur tíminn
í að fjarlægja allar rispur. Þar á eftir
er hann fínmassaður og bónaður.
„Við styttum hins vegar ferlið og
bjóðum upp á að bara fínmassa
bílinn. Við það fer fullt af rispum og
bíllinn verður eins og glænýr.
Við erum að bjóða fólki þetta frá
20 þúsund krónum og upp úr. Við
bjóðum líka upp á grófmössun ef
fólk vill en fyrir flesta er ódýrasti
pakkinn nóg. Við erum að ná
gríðarlega góðum árangri.
Viðskiptavinir eru ánægðir, tala
vel um okkur og koma aftur og
aftur. Þannig orðspori viljum við
viðhalda.“

UPPSKRIFT

Sterkur rósmarínkjúklingur

Þ

essi réttur var reyndur á
stórfjölskyldunni um síðustu helgi, þar sem hann er
mjög auðveldur, fljótlegur og gott
að gera hann fyrir marga munna.
Það má notast við hvaða sterka
pipar sem er, en ég notaði piri
piri olíuna frá Pottagöldrum. Ég
bar þetta fram með frönskum
kartöflum og brokkoli gratíni.

Fyrir fjóra

8 kjúklingaleggir
3 stilkar nýtt rósmarín
5 hvítlauksrif
2 msk piri piri sósa
2 msk ólífuolía
smá maldon salt
smá svartur pipar.
Byrjað er á að setja rósmarín og
hvítlauk í matvinnsluvél ásamt
ólívuolíu. Maukað. Kjúklingaleggirnir eru settir í smurt eldfast
mót og blöndunni hellt jafnt yfir
kjúklinginn. Saltið og piprið. Piri
piri olíunni er síðan hellt yfir.
Þetta fer inn í heitan ofn, ca 200
gráður í 40 mínútur og síðan er
hitinn lækkaður og þessu er leyft
að malla í 20 mínútur í viðbót.

Andrea Guðmundsdóttir.

Brokkoligratín

1 haus ferskt brokkoli, látinn í
sjóðandi salt vatn í ca 5 mínútur.
hálfur
hreinn
rjómaostur,
bræddur í ca 1 pela af rjóma í potti ásamt einum grænmetistening
og ca hálfri tsk af svörtum pipar.
Hálfur poki rifinn gratínostur.
Brokkolið er síðan sett í eldfast
mót og rjómablöndunni hellt
yfir ásamt ostinum. Látið gratinerast í ofni í ca 15 mínútur á 180
gráðum. Einfalt, gott og fljótlegt!
Góða skemmtun.
Andrea Guðmundsdóttir
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Eyrún Ósk Friðjónsdóttir, verkefnastjóri hjá BYKO.

KYNNING

Allt til jólanna og jólaþorpið komið upp hjá BYKO
Þ

að ríkir sannkölluð jólagleði
í BYKO þessa dagana. Þær
Sæfríður Björnsdóttir og Guðrún Halla Benjamínsdóttir voru
í eina viku að undirbúa risastórt
jólaþorp sem gleður gesti og alla
starfsmenn. „Það er alltaf gaman
hjá okkur þegar fer að styttast í
jólin,“ segir Eyrún Ósk Friðjónsdóttir, verkefnastjóri hjá BYKO „Við
pælum mikið í hönnun á jólaþorpinu svo boðskapur jólanna
skili sér. Þær Sæfríur og Guðrún
Halla eiga mikið hrós skilið.“

Vinsælt í BYKO

Jólavörurnar frá Lemax njóta
mikilla vinsælda en með þeim er
hægt að hanna sitt eigið jólaþorp.
„Þarna reynir á sköpunargáfuna og þetta er mjög skemmtilegt.
Hægt er að kaupa eitt jólahús á
ári og bæta svo við þorpið sitt.
Það er hægt að fara út í náttúruna og bæta við mosa og hrauni úr
íslenskri náttúru eða kaupa jólasveina, snjóbolta, og jafnvel almenningsgarði sem passa mjög
vel við. Það er um að gera að prófa
sig áfram og þetta skapar mjög
skemmtilega jólastemningu,“ segir
Eyrún. Litagleðin ræður ríkjum
fyrir þessi jól í BYKO sem aldrei
fyrr en nú er það rautt og silfrað
sem eru aðal litirnir. Hjá BYKO fæst
allt til jólanna eins og inniseríur í
glugga, skrautseríur, allt jólaskraut, kerti, úti- og inniljós og margt
margt fleira.

Það er alltaf
gaman hjá
okkur þegar
fer að styttast í jólin
sem og alla daga

HANNAÐU
ÞINN EIGIN

Setup SÓFA

þú velur einingar og raðar saman svo úr verði sófi sem passar í þitt rými. Setup getur verið allt frá því að vera stóll upp í stóran U-laga fjölskyldusófa. Þú velur arma sem
falla að þínum smekk. þú velur áklæði á sófann sem undirstrikar þinn persónulega stíl. Að lokum velur þú lit á fæturna. Við aðstoðum þig við að teikna draumasófann.

MIA & FINN
NÝJAR OG
FERSKAR LÍNUR
MIA skenkur 160 cm kr. 144.500

MIA TV skenkur 140 cm kr. 79.900

Yumi borð
2 saman
kr. 28.700
FINN skenkur
108x80 cm kr. 115.400
Velvet
púðar 50x50
kr. 8.600

Gina
stóll
kr. 19.900

FINN skenkur 160x45x80 cm kr. 153.700
Borstofuborð 90x150/195 kr. 121.600
Einng fáanlegt 100x180/270 kr. 143.800

FINN glerskápur
95x190 cm kr. 172.600

FINN TV skenkur
150 cm kr. 83.900
FINN sófaborð
110x70 cm kr. 69.900
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