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PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

VIÐTALIÐ

Fékk Landsbankann 
dæmdan fyrir að skila 
ekki fjármunum og 
að greiða dráttarvexti
-Lærði sjálf lögfræði til að leita réttar síns

www.smarativoli.is  /  Sími 534 1900  /  Smáralind
SKEMMTUN FYRIR ALLA!

verð frá 
1.990 kr.

VANTAR TÖLVUNA 
ÞÍNA START?
ÓDÝR OG SNÖGG ÞJÓNUSTA

Start tölvuverslun og verkstæði
Bæjarlind 1-3, sími 544-2350

FRÍ 
BILANAGREINING 

Á TÖLVUM!

FRÍ 
BILANAGREINING 

Á TÖLVUM!

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, 
formaður bæjaráðs Kópavogs.
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LIST

Tvær sýningar í Anarkíu-Listasal
í Hamraborg voru opnaðar
um síðustu helgi. Í efri sal

sýnir Guðlaugur Bjarnason Hafs-
augafjöll. Hann hefur áður haldið 
sýningu í Anarkíu og er nýorðinn 
félagi í hópnum. Í neðri salnum sýnir 

Námskeiðið Sagnamenn og 
sögusmettur hefst í dag,
fimmtudag, á aðalsafni Bóka-

safni Kópavogs. Námskeiðið er 
ókeypis og er ætlað fólki sem hefur 
unun af því að skrifa sögur og langar 
til þess að auka færni sína á því sviði.

„Námskeiðið heitir Sagnamenn 
og sögusmettur af því mig langar til 
að skoða dálítið hvaða þættir búa 
til góða sögu. Við þekkjum öll fólk 
sem getur látið hversdagslegustu 
atburði hljóma eins og mikil ævintýri 
og það er áhugavert að horfa á það 

Flæðarmálshyrna eftir Guðlaug Bjarnason.

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson

Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Hönnun: Guðmundur Árnason
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.  

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 27. OKTÓBER
SKIL Á AUGLÝSINGUM OG EFNI Í BLAÐIÐ ER 24. OKT.

BÓKASAFN KÓAVOGS

Upp úr skúffunum

Æfingatímar ringó:
Mánudaga í Smáranum kl. 14:00–15:00

Fimmtudaga í íþróttasal Kópavogsskóla, kl. 17:00–18:00

Æfingatími boccia:
Þriðjudaga í HK-húsinu, Digranesi, kl. 16:00–17:00

Upplýsingar gefur Sigríður Bjarnadóttir í síma 697 3478
Nánar á heimasíðu Glóðar, glod.is.  

Hreyfing – fæðuval – heilsa

Komdu og prófaðu ringó 
og boccia, íþróttir fyrir alla

hvað gerir sögurnar spennandi og 
hvernig má yfirfæra það í ritmál,“ 
segir Arndís Þórarinsdóttir, deildar-
stjóri á Bókasafni Kópavogs sem 
heldur utan um námskeiðið. „Svo 

er auðvitað önnur saga af hverju 
málglaðir karlmenn hafa verið 
kallaðir sagnamenn en konurnar 
kjaftakellingar eða sögusmettur!“

Námskeið af þessum toga hafa 
reglulega verið haldin á safninu 
undanfarin ár. „Við höfum lagt 
okkur fram að byggja hér upp góðan 
safnkost af allskonar ritlistarbókum,“ 
segir Arndís. „Við eigum vitaskuld 
allt sem hefur verið gefið út á ís-
lensku en höfum líka pantað talsvert 
af erlendum bókum um efnið.“

 Er hægt að kenna ritlist? „Auðvit-
að öðlast fólk fyrst og fremst þjálfun 
með æfingunni en það gerir öllum 
gott að velta fyrir sér helstu grunn-
hugmyndum um skapandi skrif. 
Þannig fær maður nafn á hluti sem 
maður hefur verið að gera ómeðvit-
að og getur farið að gera markvissar í 
framhaldinu. En það sem ég held að 
sé ekki síður mikilvægt er að komast 
í samfélag skrifandi fólks eins og við 
erum að búa til hér. Þegar maður les 
yfir texta annarra þjálfast maður í 
því að koma auga á veikleika og það 
hjálpar rithöfundum mjög mikið við 
vinnu við sína eigin texta.“

GÓÐGERÐASTARF

K-dagur Kiwani-
sklúbba á Íslandi
K-dagur Kiwanisklúbbanna á 

Íslandi verða frá 1-10 október 
undir kjörorðinu „Gleymum 

ekki Geðsjúkum.“ Svokallaður 
K-dagur er opinber fjársöfnun fyrir 
einstaklinga með geðræna sjúk-
dóma. Um árabil hefur Kiwanis-
hreyfingin vakið athygli á málefnum
þeirra sem glíma við þá sjúkdóma. 
Nú er áformað að styrkja BUGL, 
Barna- og unglingageðdeild Land-
spítala Íslands, enda brýnt að sinna 
vel þeim börnum og ungmennum 
sem glíma við geðraskanir. Einnig
er beint sjónum að nýjum samtök-
um, PIETA Ísland, sem bjóða úrræði

fyrir einstaklinga  í sjálfsvígshugleið-
ingum. Söfnunin felur í sér að 
seldir verða óskornir húslyklar. Eftir 
skurð, t.d. hjá BYKO, eiga lyklarnir 
að ganga að ASSA skrám. Hver 
lykill verður seldur á 2.000 krónur. 
Félagar í Kiwanisklúbbnum Eldey í 
Kópavogi munu selja lyklana í dag, 
á morgun og um helgina. Þeir verða 
við verslanir BYKO, í Smáralind, við 
Krónuna í Vallarkór og Lindum, í 
Bónus við Smáratorg og á Nýbýlavegi 
ásamt Vínbúðinni við Dalveg.

Verndari söfnunarinnar er forseti 
Íslands Guðni Th Jóhannesson.

listakonan Ásdís Friðriksdóttir Tví-
skinnung. Myndefnið hjá Ásdísi eru 
fossar sem hurfu þegar Kárahnjúka-
virkjunin var reist.  Sýningarnar 
verðar til 23. október.  

Anarkía er nafn á framsæknum 
hópi listamanna sem stendur fyrir 

fjölda myndlistarsýninga að Hamra- 
borg 3 Kópavogi. Meginmarkmið 
hópsins er að halda uppi merkjum 
íslenskrar myndlistar. 

Listasalurinn Anarkía  er opinn mið-
vikudaga til sunnudaga frá 15-18.

Tvær sýningar 
opna í Anarkíu

Í  Voginum góða
Afmælistónleikar Samkórs Kópavogs

Hjallakirkju, laugardaginn 22. október 
kl 14.00  og 17.00.
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Veldu margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru sérstaklega 
hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða 

 ein öruggustu dekk sem völ er á
 ítrekað valin bestu dekkin í gæðakönnunum 
 breitt úrval nagla-, vetrar- og heilsársdekkja
 eigum dekk fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

Skoðaðu dekkjaleitarvélina á MAX1.is

MAX1 býður 20% afslátt af hágæða Nokian dekkjum og hluti 
söluágóða rennur til Krabbameinsfélagsins

SENDUM UM ALLT LAND
Flutningur með Flytjanda

500 kr. hvert dekk

Fáðu 20% afslátt af  
NOKIAN dekkjum og styrktu  

Bleiku slaufuna um leið

Bíldshöfða 5a, Reykjavík
Jafnaseli 6, Reykjavík
Dalshrauni 5, Hafnarfirði
(Knarrarvogi 2, Reykjavík 
Ath. ekki dekkjaþjónusta)

Aðalnúmer: 
515 7190

Opið: 
Virka daga kl. 8-17  
Laugardaga: sjá MAX1.is

MAX1_Bleika slaufan_5x38.indd   1 4.10.2016   11:49:31
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Algengur misskilningur 
að Kópavogur sé ekki 
miðsvæðis

KÓPAVOGSBÚI DAGSINS

Gælunafn: 
Stína 

Fjölskylduhagir: 
Er gift Ólafi Kristjánsyni, eigenda 
heildverslunarinnar Geiri ehf og 
eigum við tvö börn: Kristjana Sænn 
og Davíð Kristján. 

Búseta: 
Ég bý í Hrauntungu í Kópavogi.

Starf: 
Á verslunina Heimili & Hugmyndir, 
Ármúla 26. 

Áhugamál: 
Ég elska að hreyfa mig, stunda úti-
hlaup ásamt því að kenna Yoga. Hef 
líka gaman af því að elda hollan og 
góðan mat fyrir fjölskylduna. 

Leyndir hæfileikar: 
Kann að standa á höndum.

Besta ákvörðunin: 
Að hafa búið erlendis í 13 ár og 
öðlast þekkingu á nýrri menningu. 
Þá kann maður betur að meta allt 
hér heima. 

Mestu áhrifavaldar: 
Foreldrar mínir og fjölskyldan hafa 
mestu áhrif á mig. 

Breiðablik eða HK? 
Sonur okkar, Davíð Kristján, er í 
meistaraflokki Breiðabliks. Áfram 
Breiðablik!

Fallegasti staður Kópavogs: 
Hlíðargarður

Algengur misskilningur um 
Kópavog:  
Að Kópavogur sé ekki miðsvæðis.  

Hvað er best í Kópavogi og hvað 
mætti betur fara:
Í Kópavogi er frábært íþróttastarf. 
Bæði börn okkar hafa nýtt sér það. 
Það sem betur mætti fara er að fá 
betri lýsingu á hlaupa/göngustíga. 

Hvað veitir þér innblástur? 
Börnin mín.

Lífsmotto: 
Hugsa vel um sjálfan sig og þá sem 
þér þykir vænt um. 

Kristín tilnefnir Sigurjón Rann-
versson sem næsta „Kópavogsbúa 
dagsins.“

Kristín Davíðsdóttir er „Kópavogsbúi dagsins“ að þessu sinni.

2x10
Miðborg

Ert	  þú	  í	  söluhugleiðingum?
Við	  erum	  til	  þjónustu	  reiðubúin
-‐örugg	  fasteignaviðskipti

GAMLA SAGAN

Sparidagur á 
Digraneshálsi
„Reynir fæddist kl. 6:30 og grét 
hraustlega. 12 merkur.“ Fleira skrif-
aði Sveinn Mósesson ekki í dagbók 
sína daginn sem frumburðurinn 
fæddist heima við 2. maí 1941 enda 
voru færslur hans yfirleitt hnit-
miðaðar. Sveinn var meðal fyrstu 
frumbyggja Kópavogs, eins og fram 
hefur komið í greinum mínum að 
undanförnu á þessum vettvangi, og 
held ég nú áfram að vísa í dagbók 
hans. Reynir fæddist á heimili Sveins 
við Digranesblett 21, sem seinna 
varð Álfhólsvegur 135. Sveinn eig-
nað tvo syni til viðbótar sem einnig 
fæddust heima við.

Það gat lent í brasi að kalla til ljós-
móður eða lækni á þessum árum 
þegar Kópavogur var að mestu 
ónumið land. Álfhólsvegurinn var 
lítið annað en ruðningur og nokkuð

vantaði á að hann næði alla leið að
húsi Sveins og Guðdísar konu hans.
Þekkt var að sumir læknar tregðuðust 
við að leggja leið sína til „lands
hornalýðsins“ á hálsinum, eins og 
stundum var haft á orði. 
Allt gekk vel þegar Reynir kom í 
heiminn en frásögn Sveins af skírn-
inni gefur til kynna að ókunnugir 
hafi átt örðugt um vik að rata enda 
voru vegmerkingar engar. Lítum 
aftur í dagbókina og hverfum til 10. 
janúar 1942 en þar segir: „Reyni gefið
nafn af sr. O.J. Olsen. Sr. O.J. Olsen 
og sr. Magnús Helgason voru búnir 
að villast í einn og hálfan tíma á 
Digraneshálsinum áður en þeir 
fundu hvar ég átti heima. Amerískur 
hervörður sagði þeim að enginn 
byggi austar en þeir væru…“ Herinn 
var með nokkurn viðbúnað í 
Kópavogi á stríðsárunum en greini-
legt er á þessari frásögn að þeir hafa 
ekki allir þekkt nánasta umhverfi 
sérlega vel, enda höfðu þeir flestir 
um annað að hugsa.

Sveinn sá ástæðu til að gera syni 
sínum skil í dagbókinni daginn 
sem drengurinn varð tveggja ára 
en á þeim tímamótum skrifar hann: 
„Hann hefur verið hraustur síðan 
hann fæddist. Réttir mér ýmsa hluti 
sem ég bið hann um t.d. hamar 
(amar), skeið, sokka (gokka), blýant 
(blýblý) ofl. Þykir gaman að smíða 
(hmía); ... Þykist stundum vera að 
raka sig; gaman að þvo sér rækilega 
um hendurnar. ... Þykist stundum 
vera að lesa upphátt.“

Það mun hafa verið á svipuðum 
tíma sem meðfylgjandi myndir voru 
teknar skammt frá heimili þeirra 
hjóna. Á annarri myndinni stendur 
Reynir ásamt móður sinni innan um 
stórgrýtið sem einkenndi Digranes-
hálsinn. Að baki sést glitta í nýbýlið 
Grænuhlíð við Nýbýlaveg en fjærst 
lúrir Esjan í norðri. Á hinni myndinni 
hefur Sveinn hafið drenginn á loft og 
er greinilegt að stráksi kann að meta 

flugferðina. Reynir er reffilega klæd-
dur, í stuttbuxum og stuttermatreyju 
– og myndarleg slaufan vekur eft-
irtekt. Á kollinum er sérstakur 
höfuðbúnaður sem kallaðist hárband 
en þau mátti oft sjá á höfðum stráka 
um miðja síðustu öld og mun tilgan-
gurinn hafa verið að halda hárinu frá 
andlitinu en þá var í tísku að greiða 
það aftur. Myndirnar voru greinilega 
teknar á sparidegi því hjónin eru ekki 

Álfhólsvegur var lítið annað en ruðningur á þessum árum. Reynir er hér með móður sinni innan um stórgrýtið á Digraneshálsi.

Sveinn hefur Reyni á loft.

síður flott í tauinu. Guðdís í stílhrein-
um sumarlegum kjól og ekki er 
laust við að augað staðnæmis við 
hárskrautið, en Sveinn í jakkafötum 
með hatt. Sáraumbúðirnar á öðrum 
fæti Reynis minna hins vegar á hætt-
ur hversdagsins og má ætla að dreng-
urinn hafi farið eitthvað ógætilega. 
Kópavogur var börnum sem opið 
ævintýraland en um leið var margt að 
varast fyrir tveggja ára snáða sem vildi 

ærslast innan um stokka og steina. 
Var þá gott fyrir snöktandi dreng að 
eiga móður á vísum stað sem þurrk-
aði tár og batt um sár.

Leifur Reynisson.
Grein þessi er viðbót við frásögn sem birtist 
í smáritinu „Landnemar í Kópavogi“ sem 
Leifur skrifaði fyrir Sögufélag Kópavogs og 
Héraðskjalasafn Kópavogs. Í því riti setur Leifur 
sögu Guðdísar og Sveins í samhengi við sögu 
Kópavogs. Ritið má nálgast í Héraðsskjalasafni 
Kópavogs.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson



Frábær töfraskemmtun fyrir alla fjölskylduna!
– Töf r abrögð á  sv ið i  og  e inn ig  um a l l t  hús  f rá  k l .  19:30  og  í  h lé i  –
Miðaverð aðeins 2.900,- kr. • Nánari upplýsingar á: toframenn.is

Salnum í Kópavogi,
miðvikudaginn 19. október kl. 20:00
Miðasala á: salurinn.is, tix.is og  44 17 500
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SAMKÓR

Laugardaginn 3. september 
1966 mátti lesa eftirfarandi í 
Morgunblaðinu (bls.8):  

„Nokkrir menn í Kópavogi hafa myn-
dað með sér félagsskap og ætla að 
stofna Samkór Kópavogs og ætla 
þeir að hefja æfingar strax og næg-
ileg þátttaka fæst. Félagarnir eru 
þeir Skapti Ólafsson, Jan Morávek, 
Valur Fannar og Garðar Sigfússon.“  
Í greininni kemur fram að engin slík 
starfsemi hafi þá verið í Kópavogi. 
Þessum ágætu mönnum mun hafa 
fundist ástæða til að hressa upp á 
félagslífið í bænum. Auglýst var eftir 

söngglöðu fólki og Samkór Kópavogs  
stofnaður þann 18.október 1966. 

Fyrsti stjórnandi kórsins var Jan 
Morávek og fyrsti formaður hans 
var Valur Fannar. Jan Morávek var 
mikil driffjöður  í  starfsemi kórsins 
á meðan hans naut við en hann féll 
skyndilega frá árið 1970. Samkór 
Kópavogs tók ríkan þátt í tónlistalífi 
bæjarins á upphafsárum sínum sem 
og ávallt síðar. 

Alls hafa þrettán söngstjórar starf-
að með Samkór Kópavogs. Þeirra 

50 ár frá stofnun 
Samkórs Kópavogs

lengst Stefán Guðmundsson frá 
árinu 1985 til 1997. Stjórnandi kórs-
ins frá árinu  2013 er Friðrik S. Krist-
insson. Núverandi formaður er Birna 
Birgisdóttir. 

Samkór Kópavogs hefur haldið fjölda 
tónleika og farið í söngferðir bæði 
innanlands og utan. Nú síðast, á liðnu 
sumir, heimsótti kórinn slóðir Ves-
tur-Íslendinga í Norður Ameríku og 
Kanada. Í upphafi var byggður góður 
grunnur af metnaðarfullu starfi og 
góðum félagsanda sem ríkir sann-
arlega ennþá innan Samkórsins.

Afmælistónleikar  22.október
Samkór Kópavogs heldur upp á 
afmælið með tvennum tónleikum 
laugardaginn 22. október í Hjalla-
kirkju. Tónleikarnir eru kl. 14:00 og 
17:00. Efnisskráin er fjölbreytt og við 
allra hæfi. 
Meðal annars  verður frumflutt verk 
eftir Hreiðar Inga Þorsteinsson sem 
sérstaklega var samið fyrir kórinn. 
Einsöngvarar á tónleikunum eru  
Sigrún Hjálmtýrsdóttir (Diddú) og 
Erla Alexandersdóttir. Píanóleikari 

er Lenka Mátéóva. Stjórnandi er 
Friðrik S. Kristinsson.  

Kórfélagar bjóða bæjarbúa sem 
og aðra hjartanlega velkomna á tón-
leikana og hlakka til að  fagna  afmæl-
inu með gestum sínum og um leið 
heiðra minningu þeirra framsæknu 
manna sem fyrir 50 árum stóðu að 
stofnun Samkórs Kópavogs. 
Miðasala er hjá kórfélögum og við 
innganginn. Hægt er að panta miða á 
www.samkor.is og með skilaboðum 
á facebooksíðu kórsins.
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Dalvegi 16a
201 Kópavogi
Sími: 564 5520

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 580 1200

www.posturinn.is

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 571 1133

Dalvegi 4
201 Kópavogi
Sími: 562 3838

www.eldsmidjan.is

Vinnum fyrir 
öll tryggingafélög

Glamúr hefur flutt frá 
Rjúpnasölum niður á Dalveg 18. 

Verið hjartanlega velkomin í nýju 
og glæsilegu stofuna okkar. 

Dalvegi 2
201 Kópavogi
Sími: 564 5070

www.vinbudin.is

Dalvegi 4
 201 Kópavogi
Sími: 578 7874
www.saffran.is

Dalvegi 16b
201 Kópavogi
Sími: 510 0500

www.feris.is

30 fríar sjónvarpsrásir 
frá Thor Telecom
Fylgdu Feris inn 

í framtíðina

Dalvegi 24
201 Kópavogi
Sími: 571 7030
www.car-med.is
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Dalvegi 16a
 201 Kópavogi
Sími: 564 5255

Dalvegi 16c
201 Kópavogi
Sími: 568 6411
www.rafvorur.is

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 445 9555

Dalvegi 16b
201 Kópavogi
Sími: 585 2400
www.rafbraut.is
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Fyrirtæki og þjónusta 
við Dalveg
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VIÐTALIÐ

Fékk Landsbankann dæmdan 
fyrir að skila ekki fjármunum 
og að greiða dráttarvexti
-Lærði sjálf lögfræði til að leita réttar síns

Myndin er framleidd af Pétri 
Einarssyni, fyrrverandi 
forstjóra Straums. Hún 

fjallar um ofvöxt bankakerfisins, 
fjármálahrunið og vogunarsjóði sem 
höfðu veðjað á hrunið. Vogunar-
sjóðir eignuðust nánast allt banka-
kerfið fyrir 1% af nafnvirði krafnanna 
og eignuðust þar með stóran hluta 
Íslands. Inn í söguna fléttast saga 
þeirra Theodóru og Þorsteins sem 
deila sárri reynslu sinni af áföllum, 
vonleysi og ótta en líka von, þraut-
seigju og loks sigri.

Saga Þorsteins er átakanleg. Á 
skömmum tíma missti hann lífs-
viðurværi sitt í kjölfar hruns fjár-
málakerfisins. Á sama tíma veiktist 
kona hans og móðir Theo-dóru af 
illvígum sjúkdómi sem dró hana 
til dauða á örfáum mánuðum. 
Harkaleg innheimta gjaldeyris-
lána, sem bankarnir fyrir hrun 
buðu rekstraraðilum en voru síðar 
dæmd ólögleg, bættu ekki úr skák 
og andlegri og líkamlegri heilsu Þor-
steins hrakaði hratt.

Bíddu, bíddu 
Til að leita réttar síns ákvað The-
odóra að nema lögfræði. „Mér, eins 
og örugglega flestum öðrum í svip-
uðum sporum, var sagt að bíða róleg. 
Það voru einu svörin sem hægt var 
að fá. Mér gekk erfiðlega að fá lög-
fræðinga að málinu og einu ráðlegg-
ingar sem ég fékk var að ég yrði bara 
að bíða lengur. Ég ákvað þá að hefja 
lögfræðinám til að leita að svörum. 
Ég fór á opna fundi og spurði alla 
sem kunnu að búa yfir þekkingu á 
þessum málum. Bankarnir höfðu 
boðið almenningi fjármálagerninga 
sem tók svo dómstóla mörg ár að 
komast að niðurstöðu um hvernig 
átti að skilgreina. Hvernig gat það 
gerst?“ Theodóra höfðaði mál gegn 
Landsbankanum, fyrst fyrir föður 
sinn og síðar félag sem hún var í for-
svari fyrir. Á síðustu sjö árum hefur 
hún ítrekað mætt í réttarsal og staðið 

Átta árum eftir fjármálahrunið eru margir ennþá að glíma við afleiðingar þess. Þar á meðal 
er fjölskylda Theodóru Þorsteinsdóttur, formanns bæjarráðs Kópavogs og oddvita Bjartrar 
framtíðar. Saga hennar og Þorsteins Theodórssonar, föður hennar, gegn fjármálaöflunum er 
rakin á áhrifaríkan hátt í heimildarmyndinni Ránsfengur (Ransacked) sem nýlega var frumsýnd. 

þar andspænis fjölmennri sveit lög-
fræðinga Landsbankans og jafn-
vel kennara sínum í lögfræði. Hún 
hefur haft sigur í þessum málum, nú 
síðast í síðustu viku þegar Héraðs-
dómur Reykjavíkur komst að þeirri 
niðurstöðu að Landsbankanum bæri 
að greiða þrotabúi félags, sem áður 
var í eigu hennar og eiginmanns 
hennar, vexti, dráttarvexti, skaða-
bætur og málskostnað upp á tæpar 
16 milljón krónur. 

Áfall yfir sögu pabba
„Mér finnst eins og að fólk sé hætt 
að velta sér upp úr áhrifum hruns-
ins,“ segir Theodóra. „Kannski finnst 
mörgum óþægilegt að ræða opin-
skátt um þessi mál. Það er mikið 
andvaraleysi í gangi núna og ég 
óttast að við séum að stefna í sama 
farið. Bankarnir halda áfram að 
stækka, himinháir bónusar þykja 
aftur sjálfsagðir og menn búa sífellt 
til ný tækifæri til að maka krókinn. 
Nú er hafin umræða um einka-
væðingu að nýju áður en heildar-
endurskoðun á bankakerfinu hefur 
farið fram. Ég vona að þessi heim-
ildarmynd hristi upp í fólki og ég 
veit að margir munu fá áfall að sjá 
sögu pabba míns; heiðarlegs og dug-
legs Íslendings sem greiddi alla sína 
skatta og skyldur á réttum tíma og 
stóð sína plikt. Það var gríðarlega illa 
komið fram við hann og fjölmargt 
annað heiðarlegt fólk. Okkur ber 
að segja þá sögu til að koma í veg 
fyrir að þetta geti endurtekið sig.“ 
Hún segir myndina vera átakanlega 
heimild um hvernig vogunarsjóðir 
höguðu sér og hvernig farið var 
með almenning í landinu. „Þetta 
er falleg og vel gerð mynd. Ég er því 
mjög þakklát og ánægð með að hafa 
tekið þátt í henni.“

Greiddi öll lán
Þorsteinn átti og rak vörubíl á árun-
um fyrir hrun á eigin kennitölu og 
greiddi af honum öll lán, skatta og 

skyldur. Nokkrum árum fyrir hrun 
endurnýjaði hann bílinn og gerði 
fjármögnunarleigusamning við SP 
fjármögnun sem nú er í eigu Lands-
bankans. Bíllinn kostaði 20,5 mill-
jónir, sem hann greiddi með því að 
borga 8 milljónir út og 4 til viðbótar 
fimm mánuðum eftir afhendingu. 
Við hrunið stökkbreyttist lánið 
hins vegar og Þorsteinn gafst upp á 
afborgunum af því og skilaði bílnum. 
Bílinn var seldur á 20,5 milljónir en 
Landsbankinn taldi Þorstein samt 
sem áður skulda sér 12 milljónir, 
þrátt fyrir að hafa átt 12 milljónir 
sjálfur í bílnum. Þetta sætti Þorsteinn 
sig ekki við enda gat hann ekki gert 
upp þá skuld og húsið hans í hættu. 
Hann höfðaði því mál gegn bankan-
um, með aðstoð Theodóru. Málið 
vannst fyrir Hæstarétti.

Inneign hjá Landsbankanum 
skilaði sér ekki
Theodóra rak ásamt eiginmanni 
sínum fyrirtækið Kraninn ehf sem 
átti, rak og leigði út vöru-, krana- 
og körfubíla. Fyrirtækið var einnig 
með fjármögnunarleigusamninga 
við SP-fjármögnun sem hækkuðu 
gríðarlega eftir hrun. „Þó reksturinn 
hafi gengið vel gátum við ekki staðið 
undir hækkun afborganna,“ segir 
hún. „Árið 2010 áttum við meira í 
félaginu en við skulduðum. Þegar 
gengið á Evrunni fór upp undir 200 
krónur hvarf allt okkar eigið fé og 
skuldir fyrirtækisins bara hækkuðu,“ 
segir Theodóra.

Kraninn ehf. var úrskurðaður 
gjaldþrota þann 10. júní árið 2010 en 
skiptum lauk í maí 2011. „Lánið var 
endurreiknað í mars 2011 þegar búið 
var að dæma gjaldeyrislán bankanna 
ólögleg. Þá hefðu tæplega 13 mill-
jónir átt að skila sér inn í búið. Það 
gerðu þær hins vegar ekki, bank-
inn gerði skiptastjóra ekki viðvart 
um þessa fjármuni og sat á þessum 
peningum fram undir árslok 2015. 
Hefði bankinn skilað þessu fjár-

magni á réttum tíma hefðum við 
verið komin í plús og því var búið 
í raun ekki gjaldþrota. Það hefði því 
ekki verið þörf á að ljúka gjaldþrota-
skiptum. Á þessum árum var stöðugt 
verið að bíða fordæmisgefandi dóma 
í Hæstarétti og svo tóku bankarnir 
sér ríflegan tíma til að endurreikna 
lánin. Á árinu 2015 voru lánin leiðrétt 
að nýju, eftir dóma Hæstaréttar
sem gengu á árinu 2013 og þá bætt-
ust rúmlega 12 milljónir við þær 13 
sem við áttum þegar hjá bankanum. 
Ég varð hins vegar að kaupa kröfu 
í eigið bú til að fá upplýsingar um 
það hvað var að gerast með þetta 
mál. Öðruvísi hefðum við ekki haft 
neina aðkomu að því og ekki fengið 
neinar upplýsingar um það. Full-
trúar bankans þrættu upphaflega, 
með dónaskap, fyrir að hafa haldið 
eftir fjármunum eftir fyrri útreikn-
inginn. Það var svo í desember 2015 
sem bankinn loks skilaði okkur þess-
um peningum, án vaxta og kenndi 
SP fjármögnun um, þrátt fyrir að 
hafa haldið um stjórn þess félags 
á þeim tíma. Bankinn sendi síðan 
afsökunarbeiðni með bréfi sem 
undirritað var: „Starfsmenn Lands-
bankans.“  Mér fannst heldur létt-
vægt hvernig þetta var afgreitt vegna 
þess að Kraninn ehf hefði aldrei farið 
í gjaldþrot ef Landsbankinn hefði 
greitt inneignina út þegar hún hefði 
átt að standa til reiðu. Ef ég sýndi 
sama háttarlag yrði ég dæmd í fang-
elsi fyrir skilasvik. En bankinn segir 
bara ég á þetta og má þetta,“ segir 
Theodóra alvarleg í bragði.

Tjónið meira en inneignin 
„Tjónið okkar varð miklu meira en 
þessi inneign sem skilaði sér til okkar 
mörgum árum of seint. Reksturinn 
okkar og afkoma tapaðist. Launin 
okkar, hagnaður af rekstrinum, 
viðskiptavild og tækin hurfu. Þrátt 
fyrir endurgreiðsluna þá vorum við 
langt frá því að vera eins sett og áður. 
En loksins fengust þessir peningar 
endurgreiddir í búið. Þá var að 
sjálfsögðu komin greiðsluskylda á 
bankann um vexti og dráttarvexti, 
sem alfarið var hafnað af hálfu 
bankans og leiddi til þess að við 
höfðuðum mál gegn bankanum. Í 
síðustu viku var bankinn svo dæmd-
ur til að greiða okkur 16 milljónir í 
vexti, dráttarvexti og málskostnað.
 Skaðinn eftir þetta háttarlag Lands-
bankans er samt miklu meiri því 
þeir tóku yfir tæki og bíla sem voru 
í rekstri og seldu þá á hrakvirði,“ segir 
Theodóra. Hún hvetur eigendur
fyrirtækja sem rekin voru í þrot á 
grundvelli ólögmætra gengislána 
að skoða vandlega sína réttarstöðu 
og fylgja þeim fordæmum sem gefin 
hafa verið.

Brotnaði saman við frásögn
Barátta Theodóru og föður hennar 
fyrir réttlæti vakti athygli. „Ég hafði 
deilt minni sögu hjá Félagi atvinnu-
rekenda og einnig hjá Samtökum 
iðnaðarins. Pétur Einarsson hafði 
þá samband við mig og bað mig 
að koma fram í myndinni til að 
segja sögu mína og pabba. Það tók 
talsverðan tíma að sannfæra pabba 
um það, enda reyndist málið allt 
honum mjög þungbært. En við 
ákváðum í sameinginu að gera þetta 
og vera bæði heiðarleg og einlæg og 

draga ekkert undan. Ef við ættum 
að hafa áhrif á fólk þá yrðum við 
að segja allan sannleikann og hlífa 
engum. Það reyndist okkur báðum 
hræðilega erfitt. Ég brotnaði oft 
niður þegar ég þurfti að rifja þetta 
upp. Óréttlætið var svo yfirgengi-
legt,“ segir Theodóra. Hún segist 
taka það nærri sér þegar hún heyrir 
að hún eigi ekki að syrgja verald-
legar eignir eins og steinsteypu eða 
bíla. „Málið hefur aldrei snúist um 
það heldur miklu frekar um órétt-
lætið sem okkur og fjölmörgum 
öðrum var sýnt. Það stóð til að taka 
allt sem foreldrar mínir höfðu unnið 
fyrir. Atvinnutæki pabba var tekið og 
þeir gerðu sig líklega til að fara að 
taka af honum húsið. Pabbi missti 
mömmu líka á þessum óvissutíma 
og ég lofaði henni á dánarbeðinu 
að ég myndi hugsa um hann. Pabbi 
lenti svo í alvarlegu slysi nokkrum 
mánuðum eftir að mamma dó. Ég 
hætti í skólanum á þeim tíma og 
flutti til hans til þess að hugsa um 
hann eftir að hann kom heim af 
Grensásdeildinni. Það var full vinna 
að koma pabba á fætur eftir slysið og 
taka þennan slag við Landsbankann 
á sama tíma.“    

Með baksýnisspegilinn 
í veskinu 
„Þegar nýr fjármálaráðherra tók við 
hér árið 2013 þá hafði hann á orði 
að nú ættum við að hætta að horfa 
í baksýnisspegilinn. Ég gæti ekki 
verið meira ósammála. Það er ekki 
tímabært að losa sig við spegilinn 
og læra af reynslunni. Ég er ennþá 
með baksýnisspegilinn í veskinu. 
Það kemur skýrt fram í myndinni 
hve alvarleg mistök voru gerð við 
hagstjórn og setningu lagaramma 
utan um fjármálafyrirtæki, bæði 
fyrir og eftir hrun. Og raunar ýmsum 
fleiri sviðum. Ruglið og græðgin sem 
laðaði vogunarsjóðina að, voru 
á endanum kostuð af íslenskum 
almenningi. Það var líka ótrúlega 
sárt að komast að þessum svikum 
bankans, sem fólk treysti fyrir öllu 
sínu hér á árum áður. Landsbankinn 
heldur því fram að það sé einsdæmi 
að fjármunum eftir endurútreikning 
hafi ekki verið skilað til réttmætra 
eigenda þeirra. Ég er sannfærð um 
að svo sé ekki. Ég trúi engu sem frá 
þeim kemur. Þeir misstu allt mitt 
traust.“

Þorsteinn Theodórsson og dóttir hans, Theodóra.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, 
formaður bæjaráðs Kópavogs.

Landsbankinn lét kanna 
hvort að hjá SP-Fjármögn-

un væru önnur dæmi um að 
inneign hefði ekki verið greidd 
út í kjölfar endurútreiknings á 
ólögmætum gengistryggðum 
lánum. Ekki fundust dæmi um 
slíkt. Í þessu máli urðu mannleg 
mistök til þess að inneign sem 
myndaðist vegna endurútreikn-
ings var ekki greidd út strax. 
Landsbankinn harmar þessi 
mistök. Greiðslan var innt 
af hendi eftir að skiptastjóri 
hafði samband við bankann og 
greindi frá því að hann hefði 
ekki fengið greiðsluna. 

Yfirlýsing frá 
Landsbankanum
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Hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar

Merki um 
heyrnaskerðingu
Hvernig finnurðu hvort þú eigir við 
heyrnarskerðingu að etja? Svör þín 
við eftirfarandi spurningum geta 
gefið vísbendingu:

1. Áttu erfitt með að heyra sömu hljóð og aðrir  
 heyra svo sem fuglasöng?
2. Hváirðu oft?
3. Hækkarðu oft það mikið í sjónvarpi eða 
 útvarpi að öðrum finnist það óþægilegt?
4. Finnst þér aðrir muldra?
5. Hefurðu són í eyrunum?
6. Biðurðu aðra stundum að segja þér hvað sagt  
 var á fundum sem þú varst á?
7. Áttu erfitt með að skilja þegar þú talar í síma?
8. Ef kliður er áttu þá erfitt með að ná því 
 sem er sagt?
9. Hefurðu verið að staðaldri í miklum hávaða 
 og þá sérstaklega í vinnunni?
10. Heyrirðu varla þegar dyrabjallan eða 
 síminn hringja?
11. Finnst þér auðveldara að skilja raddir karla 
 en kvenna?

Hafirðu svarað játandi einhverjum af þessum spurningum þá getur 
ástæða þess verið heyrnarskerðing. Til að fá úr því skorið mælum við 
með því að þú farir í greiningu hjá  heyrnarfræðingi en 
heyrnarskerðing er einn algengasti kvilli sem hrjáir fullorðið fólk.

Að heyra vel á ný 
Með heyrnartækjum má bæta úr algengustu gerð heyrnarskerðingar. 
Heyrnarskerðing er jafn mismunandi eins og við erum mörg. Sem betur 
fer þá má forrita heyrnartækin þannig að virkni þeirra er sniðin að heyrn 
þess sem notar þau. Auk þess hafa þau fjölbreytta eiginleika, þau bæta 
t.d. talskilning þar sem kliður er með því að sía frá síbyljuhljóð
með stefnuvirkni. Tækin eru sjálfvirk þannig að notandinn þarf ekkert 
að gera annað en að kveikja á þeim og setja þau upp. 
Flest heyrnartæki eru mjög fíngerð þannig að það ber mun meira á 
heyrnarskerðingu hjá þeim sem er án heyrnartækja en hjá þeim 
sem notar þau. 

Er ástæða til að skerpa heyrnina? 
Eftir hverju ertu að bíða? 
Fólk líður fyrir heyrnarskerðingu að meðaltali í um 7 ár áður en það leitar 
aðstoðar. Er  það ekki óþarfi? Heyrnarmæling tekur aðeins um hálftíma 
og smágerð heyrnartæki geta lagað heyrnina með því að magna aðeins 
þá tíðni sem þarf til leiðrétta skerðinguna. Þá getur heyrnin orðið eðlileg 
á ný og maður farið að lifa betra lífi í nánara sambandi við fólk.

ReSound gerir gæfumuninn
ATH: Heyrnatæki eru niðurgreidd af SÍ og einnig af sumum stéttarfélögum
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Hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar

Frá 16. október n.k 
verður lokað vegna 
framkvæmda sem 

standa yfir í 5-6 vikur. 
Opnum svo með nýtt 
eldhús og nýjan sal.

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022
kinahofid.is

8 rétta
hlaðborð

í hádeginu
TILBOÐ

KR. 1.790.-
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar
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Hversdagssögur 
og heilbrigðismál

Tillögur um íbúalýðræði 
og gagnsæja stjórnsýslu

Barnið þitt slasast aðeins, það
verður að fara á Slysó og þú 
veist ekki hvort er kvíðvæn-

legra aðgerðin sjálf eða löng biðin
eftir því að komast að. Þú heim-
sækir aldrað foreldri á spítalann 
meðan beðið er eftir rými á hjúk-
runarheimilinu og upplifir að 
undirmannað starfsfólkið nær að 
sinna öllum á deildinni þannig 
að sjúklingnum líður vel og fjöl-
skyldan verður öruggari; þú nærð 
í nauðsynleg lyf fyrir fatlað barn 
þitt og þarft að greiða hátt í tutt-
ugu þúsund en huggar þig við að 
næst verði þetta eitthvað minna 
- þú fékkst þó lyfið, annað en kunn-
ingjakonan sem berst við krabba-
mein sem fær ekki lyfin sín fyrr 
en eftir áramót  því þessi tilteknu 
lyf henta ekki kerfinu seinni hluta 
ársins!  Þetta eru örfáar en venju-
legar sögur úr hversdagsleikanum 
sem við þekkjum svo vel; hvers-
dagslegar, vondar en leysanlegar. 

Virkjum velvilja til 
að gera betur

Meginmálið er að Ísland er 

ágætri leið á ákveðnum sviðum en
á öðrum þarf að gera betur. Flestir
flokkar viðurkenna að nú þarf að 
forgangsraða og byggja upp innviði. 
Ekki síst á sviði heilbrigðismála. Það 
á því ekki að verða stærsta þrætu-
eplið þegar kemur að stjórnar-
myndunarviðræðum. Í öllu falli er 
ljóst að Viðreisn vill forgangsraða í 
þágu heilbrigðismála.

Setjum þak á greiðslu-
þátttöku 

Greiðsluþátttaka verður að vera 
byggð á sanngirni og miðast við 
hverja fjölskyldu en útfærslan verð-
ur að taka mið af greiðslugetu allra 
samfélagshópa. Of mikil greiðslu-
þátttaka getur valdið því að einstak-
lingar leiti ekki eftir læknisþjónustu 
og nauðsynlegum lyfjum í tæka tíð. 
Heildarkostnaður samfélagsins 
verður þá meiri á endanum.

Kosningar snúast ekki um að 
flokkar yfirbjóði hvern annan; það 
er engra hagur. Mikilvægara er að 
þeir leggi fram manneskjulegri 
og raunhæfari lausnir sem þoka 
okkur aðeins áfram - og kannski 
gott betur.

Þannig að hægt verði að fá 
krabbameinslyf þegar það hentar 
sjúklingi en ekki kerfinu. Að tekið 
verði utan um aldrað foreldri sem 
í áraraðir hefur skilað ómældu til 
samfélagsins. Að kostnaðarþátttaka 
hamli ekki fjölskyldum að leita sér 
þjónustu og úrbóta. Að biðin eftir 
aðgerð á Slysó sé mun styttri svo 
barnið þitt þurfi ekki að þjást leng-
ur.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
Oddviti  viðreisnar í Suð-vestur-
kjördæmi.

Gísli Baldvinsson, stjórnmálafræðing-
ur og fulltrúi Vinstri Græna og félags-
hyggju í skólanefnd Kópavogs.

Sama hvaðan gott kemur
Íbúafjöldi á Akureyri er um tuttugu 
þúsund á meðan Kópavogur er að 
nálgast þrjátíu og fimm þúsund 
markið.
Bæjarstjórn Akureyrar skipaði 
vinnuhóp um íbúalýðræði og hér 
eru helstu niðurstöður:
Tillögur vinnuhóps um íbúalýðræði 
að forgangsröðun Bæjarstjórnar 
Akureyrar á verkefnum þeim er lögð 
eru fram í tillögum hópsins.
Árið 2016 er mælt með að unnið verði 
að eftirfarandi verkefnum:
1.  Persónukjör. Vinnuhópurinn  
 leggur til að sett verði í forgang  
 vinnuferli til að mögulegt verði 
 að taka upp persónukjör í 
 kosningum til sveitarstjórnar
  vorið 2018.
2.  Upplýsingastefna. Vinnuhópur-
 inn leggur til að strax á árinu 
 2016 verði lögð drög að upp-
 lýsingastefnu í samræmi við  
 tillögur hópsins og þannig  
 verði rafræn samskipti við 
 íbúa formgerð með meira 
 afgerandi hætti en nú er. Þá 
 viljum við ítreka mikilvægi þess 
 að farið verði eftir samþykkt frá  

 2013 um meira upplýsandi 
 fundargerðir og að frágangi í 
 kringum ritun og fylgiskjöl með  
 fundargerðum verði komið í horf  
 í samræmi við þá samþykkt 
 þegar í stað.
3.  Íbúaráð. Vinnuhópurinn leggur  
 til að unnið verði að því á árinu 
 að stofna íbúaráð í samræmi við  
 tillögur hópsins.
4.  Fjölgun bæjarfulltrúa. Vinnuhóp-
 urinn leggur til að tekin 
 verði ákvörðun um hvort 
 fjölga eigi bæjarfulltrúum í 
 bæjarstjórn Akureyrar eftir næst-
 komandi sveitastjórnarkosningar  
 vorið 2018 eigi síðar en í lok 
 árs 2016.
Hér eru margar athyglisverðar 
tillögur sem vert er að skoða. Sama 
hvaðan gott kemur. Nokkrir af þes-
sum þáttum hafa verið til skoðunar 
hjá Kópavogsbæ er þættir svo sem 
fjölgun bæjarfulltrúa og persónukjör 
mætti ræða nánar. 

Eftirfarandi punkta mætti einnig fá á 
láni frá Akureyri:
Vinnuhópur um íbúalýðræði og 
gagnsæja stjórnsýslu leggur til við 

bæjarstjórn Akureyrar að gerð verði 
upplýsingastefna fyrir Akureyrarbæ. 
Þar verði meðal annars sérstaklega 
fjallað um:
• Vandaða meðferð og miðlun  
 upplýsinga frá stjórnsýslunni.
• Vandaða meðferð og miðlun 
 gagna innan stjórnsýslunnar.
• Hvernig best sé að auka 
 gagnvirkt upplýsingaflæði 
 milli sveitarfélagsins og íbúa 
 í gegnum samfélagsmiðla.
• Aðgengi íbúa að fundargerðum  
 á heimasíðu ásamt fundar-
 gögnum nema þegar um er
 að ræða trúnaðargögn.

Síðasta atriðið var reyndar samþykkt 
sem áskorun í Skólanefnd Kópavogs 
og er til umræðu í bæjarráði.

Skýrslu vinnuhópsins má finna á
heimasíðu Akureyrarbæjar.

Hjólbarðaþjónusta
Ný og notuð dekk  

Umboðssala fyrir dekk og felgur
Tökum notuð dekk upp í ný dekk - Pólyhúðun á felgum - Dekkjahótel 

Tökum einnig að okkur smáviðgerðir, smurningu og ýmsa bílaþjónustu

Áratuga reynsla og persónuleg þjónusta

S: 557 6644 / 823 6644 - Verið velkomin - þú finnur okkur líka á facebook.

Auðbrekku 2, Kópavogi

Snorri Hermannsson hefur opnað Dekkjaþjónustuna  
í Auðbrekku 2, Kópavogi

Tjónaviðgerðir á öllum 
tegundum bifreiða
 - tjónaskoðun og bílaleigubílar.

Fagleg þjónusta í 35 ár

Smiðjuvegi 40
Gul gata
Kópavogur

sími 557 6333
fax 587 0299
rettingathjonustan@itn.is

Þjónustuverkstæði fyrir

MEISTARAR

Íslands-
meistarar HK 
í 4. flokki B
HK vann sannfærandi sigur í úrslita-
keppni B-liða í knattspyrnu á dögun-
um. Þar áttust við HK, FH, ÍA og 
Fylkir. 

Efri röð: Aexl Ragnar Lúðvíksson, þjálfari, Valgeir Steinn, Ólafur Örn, Ísak Daði, 
Kolráð Elí, Atli Mar, Arnar Ísak, Kristján Pétur, Valdimar, Bjarni Valur, Eiður Atli, 
Aron Óli og Arnar Hallsson, yfirþjálfari.
Neðri röð: Ari, Vilbert Árni, Kristófer Helgi, Kári, Marvin, Hilmir Vilberg, 
Daníel,  Hákon Freyr, Stephan Briem og Páll Ingi.
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Verkefni næsta 
kjörtímabils

Árni Páll Árnason, skipar 1. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Suðvestur-
kjördæmi.

Þeir sem hafa gaman af töfrabrögðum ættu ekki að láta Töfrakvöldið fram hjá sér 
fara

Skynsamleg viðbrögð við hrun-
inu hafa skilað okkur í þá stöðu
að við höfum nú einstakt tæki-

færi til að gera grundvallarbreyting-
ar til góðs á næsta kjörtímabili. Við 
ríkisvæddum ekki tjónið af hrun-
inu, vörðum útgjöld til velferðarmála 
sem kostur var og nýttum samnings-
stöðu gagnvart erlendum kröfuhöf-
um. Það er mikilvægt að glata ekki 
þessu einstæða tækifæri.

Við þurfum að fjárfesta í heil-
brigðisþjónustu og draga úr kostn-
aði fólks af henni. Við þurfum að 
útrýma biðlistum og sjálfsagt mark-
mið á að vera að engir biðlistar eftir 
mikilvægum aðgerðum verði lengri 
en 3 mánuðir og að því markmiði 
verði náð fyrir lok næsta árs. Opin-
ber heilbrigðisþjónusta verður að 
standast samjöfnuð við það sem best 
gerist í öðrum löndum. 

Í málefnum aldraðra þarf að ljúka
við breytingar á almannatrygginga-
kerfinu sem afnema krónu á móti 
krónu skerðingar og tryggja lífeyris-
þegum með lítinn lífeyri úr lífeyris-
sjóðum að þeir njóti hans til fulls. 

Það þarf líka að mæta sérstaklega
lífeyrisþegum með háan húsnæðis-
kostnað. Þá þarf að gera stórátak í 

AÐSENT

Samgöngubætur 
og leikskólar
Það er ánægjulegt að sjá að 

brátt sér fyrir endann á fyrri 
hluta Arnarnesvegar. Þetta 

ótrúlega mikilvæg samgöngubót 
fyrir íbúa Kópavogs sérstaklega í 
efri byggðum. Við erum öll farin 
að finna meira og meira fyrir aukn-
um umferðarþunga á höfuðborgar-
svæðinu og er því hver aukin vegar-
stubbur eða breikkun mikil sam-
göngubót. Bæjarráð Kópavogs 
ályktaði þann 15.09.2016 að ljúka 
yrði seinni hluta Arnarnesvegar 
sem er tenging við Breiðholts-
braut hið fyrsta. Þetta væri að okkar 
mati ein brýnasta samgöngubótin 
á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til 
umferðaröryggis og fjölda bíla. Það 
voru mikil vonbrigði að sjá að þessi 
vegastubbur var ekki einu sinni á 
þriggja ára samgönguáætlun ríkis-
ins og auk þess lýsti vegamálastjóri 
því yfir að þetta verkefni væri ekki 
nægilega brýnt til þess að komast 
á forgangslista næstu þriggja ára. 
Þessu eru auðvitað allir Kópavogs-
búar ósammála. Hver og einn 
bæjarfulltrúi hafði samband við 
sína þingmenn í kjördæminu en án 
árangurs. Það er þrautfúlt að þurfa 
að keppa við vegaframkvæmdir á 
landsbyggðinni en stundum er eins 
og samgöngur og úrbætur þess 
eðlis séu einkamál landsbyggðar-
innar. 

Það er ánægjulegt að segja frá að 
Kópavogur stendur vel hvað varðar 
mönnun á leikskóla. Því var það 
furðulegur fréttaflutningur sem 
við blasti þegar upp komst um að  
Reykjavíkurborg átti við mikla starfs-
mannaeklu að etja í leiksskólum 
borgarinnar. Staðbundið starfs-
mannavandamál í einum leikskóla 
vegna langtímaveikinda var allt í 
einu orðin meira vandamál held-

ur en vöntun á 71 stöðugildi hjá 
borginni. Hins vegar stöndum við 
sem og önnur sveitafélög frammi 
fyrir því að möguleiki er á að mikill 
skortur verði á menntuðum leik-
skólakennurum í framtíðinni. 
Vandinn er margþættur. Ekki 
nógu margir ljúka námi og skipta 
jafnvel yfir í annað nám. Atvinnu-
leysi hefur dregist mikið saman 
og aukið framboð atvinnu verður 
til þess að umönnunarstörf, sem 
eru erfið vinna, verða ekki eins 
aðlaðandi. Sveitafélög þurfa því 
að huga að framtíðinni hvað þetta 
varðar. Ekki viljum við að það sé 
regla frekar en undantekning að 
börn séu send heim vegna starfs-
mannaskorts. Launakjörin eru 
vitanlega rauður þráður í þessum 
vanda og er okkur þröngur stakkur 
þar búinn. Kannski er komin tími 
á óhefðbundnar leiðir til að létta á 
starfsmannaeklu hverju sinni eða 
mögulega þarf nýr menntamála-
ráðherra að endurskoða nám til 
réttinda leikskólakennara. 

Keren E. Halldórsdóttir.

húsnæðismálum aldraðra, jafnt með 
byggingu fjölbreyttari þjónustuíbúða 
sem með byggingu fleiri hjúkrunar-
heimila. Á mestu erfiðleikatímum 
lýðveldissögunnar í hruninu miðju 
stóðum við í Samfylkingunni fyrir 
byggingu 400 hjúkrunarrýma. 
Síðan hefur verið ládeyða. Það þarf 
kröftugt byggingarátak á ný.

Í viðskiptalífinu þurfum við að 
styðja við öfluga samkeppni og vinna 
gegn hringamyndun og klíkumynd-
un. Allar atvinnugreinar eiga að 
greiða auðlindagjald til almenn-
ings af afnotum af sameiginlegum 
auðlindum. Fjármálakerfið þarf að 
endurskipuleggja og koma í veg 
fyrir að bankar starfi fyrst og fremst 
til að búa til hagnað fyrir sjálfa sig og 
áhættu fyrir almenning. Við þurfum 
að tryggja almenningi aðgang að 
ódýrum bankaviðskiptum og banna 
bönkum að nýta innstæður almenn-
ings til að skapa sjálfum sér gróða. 
Úrvinnsla skuldamála frá hruni á að 
verða okkur verðmætur lærdómur. 
Það þarf að auka áhættu banka af 
útlánum, torvelda bönkum að ganga 
að fólki ef greiðslugeta bregst og 
styrkja lagaumhverfi greiðsluaðlögu-
nar. Þá þarf að tryggja almenningi í 
landinu arð af ríkiseignum og gefa 
ófrávíkjanleg fyrirmæli um sam-
keppni um sölu þeirra. Borgunar-
hneykslið á að vera einsdæmi – ekki 
fordæmi.

Tækifærið til þessara breytinga er 
núna. Við skulum nýta það og kjósa 
Samfylkinguna – xs – í kosningunum.

Eldsmiðjan er einn elsti pizzu-
staður landsins en nú eru 30 ár 
síðan fyrsta Eldsmiðjan opn-

aði á Bragagötu. Vegna mikillar eft-
irspurnar Kópavogsbúa opnaði Eld-
smiðjan nýjan pizzustað á Dalvegi 
4. Þar er tilvalið að panta sér fun-
heita eldbakaða Eldsmiðjupizzu á 
góðu verði. Auðvelt er að panta hratt 
og örugglega með nýja appinu frá 
Eldsmiðjunni og fá pizzuna beint 

KYNNING

Eldsmiðjan með 
nýjan pizzustað 
á Dalvegi 4 

heim í sófa. „Einungis fyrsta flokks 
hráefni er notað í eldbakaðar pizzur-
nar okkar sem viðskiptavinir kunna 
vel að meta,“segir Kristján Þór Sig-
urðsson, markaðsstjóri. 

„Við höfum aukið við heimsend-
ingar þar sem við erum byrjuð að 
senda bæði í Kópavog og Garðabæ. 
Móttökurnar hafa verið frábærar og 
hlökkum við mikið til að taka vel á 
móti Kópavogsbúum á Dalveg 4.“

EKKI MISSA AF

Töfrakvöld fyrir alla 
fjölskylduna

Miðvikudaginn 19. október 
verður Töfrakvöld Hins 
Íslenska Töframannagildi

 (HÍT) haldið í Salnum í Kópavogi. 
Þetta er í tíunda sinn sem töfra-
kvöldið er haldið. Jón Víðis Jakobs-
son, forseti HÍT, segir að félag töfra-
manna hafi vaxið hægt og rólega 
hér á landi. „Í dag eru félagar rúm-
lega 20 talsins, allt áhugafólk um 
töfrabrögð. Sumir hafa atvinnu af 
því að koma fram sem töframenn 
en aðrir eru sérlega áhugasamir um 
töfra og töfrabrögð.  Öll eigum við 
það sameiginlegt að hafa gaman að 
því að sjá og sýna töfrabrögð.“ HÍT 
er aðildarfélag IBM (International 
Brotherhood of Magicians) sem 
eru alþjóðleg samtök töframanna 
og allir félagsmenn HÍT eru félagar 
í IBM. „Við höldum fundi einu sinni 
í mánuði, sýnum töfrabrögð og deil-
um leyndarmálum,“ segir Jón, íbygg-
in á svip. 
„Í félaginu eru allir helstu töframenn 

landsins og margir áhugamenn, 
Baldur Brjánsson er heiðursfélagi 
enda sá sem var fyrstur til að koma 
töfrabrögðum almennilega á fram-
færi á Íslandi. 
Töfrakvöld HÍT eru haldin á haust-
in. Sýningin skiptist í tvennt. Í fyrri 
hlutanum koma fram íslenskir töfra-
menn og eftir hlé tekur erlendur
töframaður við og töfrar fólk þá 
upp úr skónum. Þeir félagsmenn 
sem ekki eru á sviðinu hafa sýnt 
töfrabrögð frammi á gangi, bæði 
fyrir sýninguna og í hléi þannig að 
húsið er fullt af ólíkum töfrabrögðum 
allt kvöldið.“

Íslensku töframennirnir sem koma 
fram í ár eru ekki af verri endan-
um, að sögn Jóns Víðis. „Fyrst-
an skal telja Arnúlf, sem er ungur og 
upprennandi spilatöframaður. Krist-
inn Gauti frá Akranesi hefur verið 
með alls konar töfrabrögð. Kristinn 
& Sindri, sem eru hluti af Sirkus 
Íslands, koma fram og þá má nefna 

séra Pétur, prestur Óháða safnaðar-
ins, en hann er líka töframaður og 
ætlar að koma fram sem slíkur.“ Sjálf-
ur mun Jón Víðis sýna töfrabragð 
sem aldrei áður hefur verið sýnt á 
Íslandi. Okkar maður, Gunnar Kr., 
héðan úr Kópavogi, mun sýna nokk-
ur stórkostleg töfrabrögð, að sögn 
Jóns Víðis, áður en erlenda gesti-
num verður hleypt að. „Hann er 
vel þekktur og bráðfyndinn enskur 
töframaður sem heitir Dave Jones. 
Hann er reyndar ekki að koma hing-
að í fyrsta skipti því við buðum 
honum að koma til okkar þegar við 
héldum fyrstu sýninguna árið 2007 
í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði.“

Hið árlega Töfrakvöld HÍT 
verður haldið í Salnum í 
Kópavogi, miðvikudaginn 
19. október nk. og hefst kl. 20:00. 
Húsið verður opnað kl. 19:30 
og þá strax sýna töframenn víða 
um húsið töfrabrögð í nálægð.
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AÐSENT

Ný lestrarstefna fyrir 
grunnskóla Kópavogs 
samþykkt

Pabbi, dóttir og amma og afi skemmtu 
sér í Salnum á Vísnagullstónleikum.

Garðskálinn býður uppá eðalkaffi og ljúffengar veitingar í notalegu um-
hverfi.

Fiskarnir í Náttúrufræðistofu er forvitnilegir.

Fjölskyldustundir Menningar-
húsanna mælast sannarlega vel 
fyrir og húsfyllir var í Salnum  í 

lok september þegar Vísnagullstón-
leikar voru haldnir. Þar sungu 
saman börn,  foreldrar og 
ömmur og afa en sönginn leiddi 
hópur tónlistarmanna. Fjöl-
skyldustundunum er ætlað að 
höfða til sem flestra en laugard-
aginn 8. október eru stundirn-
ar sérstaklega ætlaðar eldri börn-

SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS

Skólahljómsveit Kópavogs 
hefur hafið æfingar á nýjum 
trompetkonsert sem saminn 

var sérstaklega fyrir hljómsveit-

Æfingar hafnar 
á trompetkonsert

Á fundi Bæjarstjórn-
ar Kópavogs sl. 
þriðjudag var sam-

þykkt ný stefna Kópa-
vogsbæjar um mál og lest-
ur en Skólanefnd Kópa-
vogs hafði áður samþykkt 
stefnuna á fundi sínum 
19. september. Stefnan er 
sett í framhaldi af þjóðar-
sáttmála um læsi sem 
bæjarstjóri Kópavogs 
skrifaði undir með menn-
tamálaráðherra og full-
trúa foreldra í Kópavogi. 
Með þjóðarsáttmála um læsi hafa 
ríki og sveitarfélög ákveðið sameig-
inlega að bæta læsi barna á Íslandi 
til framtíðar.

30% drengja geta ekki 
lesið sér til gagns
Það hrukku margir upp við þá stað-
reynd að nær 30% drengja í 10. bekk 
í grunnskólum landsins og 12% 
stúlkna gætu ekki lesið sér til gagns 
samkvæmt PISA. Þessi hópur er ekki 
beinlínis ólæs en á erfitt með les-
skilning og að tileinka sér námsefn-
ið, þ.e. getur ekki lesið sér til gagns. 

Ný stefna í Kópavogi
Í nýrri lestrarstefnu Kópavogs er gert 
ráð fyrir að skólasamfélagið taki 
höndum saman og skapi þann 
jarðveg sem stuðlar að því að börn 
nái sem bestum árangri og veiti þeim 
jöfn tækifæri til að lifa og starfa í 
síbreytilegum heimi. Lagt er upp 
með að hver grunnskóli setji sér 
stefnu um málþroska, lestur og 
lesskilning í samræmi við aðalnám-
skrá og stefnu Kópavogsbæjar. Þá er 
lagt til að skólar noti fjölbreyttar og 
skapandi kennsluaðferðir sem stuðli 
að jákvæðu viðhorfi til lestrar og að 
markviss lestrarkennsla og lestrar-
þjálfun verði í öllum árgöngum upp 
í 10. bekk.  Einnig er gert ráð fyrir að 
skólar komi til móts við börn með 
annað móðurmál en íslensku og 
börn sem dvalið hafa langdvölum 
erlendis.

Foreldrasamstarf - 
Læsissáttmáli
Samvinna við heimili og foreldra 
skiptir miklu máli þegar kemur að 
lestrarnámi barna og ungmenna 
og mikilvægt er að styrkja foreldra 
og uppalendur vegna lestrarnáms 
barna sinna t.d. með námskeiðum 
og kynningafundum sem fjalla um 
strauma og stefnur í lestrarnámi. 

Heimili og skóli hafa útbúið Læsis-
sáttmála fyrir foreldra sem lið í 
Þjóðarsáttmála um læsi. Megin-
markmið Læsissáttmála er að stuðla 
að aukinni lestrarfærni barna með 
virkri þátttöku og stuðningi foreldra.

Með innleiðingu Læsissátt-
mála er höfðað til samtaka-
máttar og samábyrgðar for-
eldra. Markmiðið er að Læs-
issáttmálinn verði notaður 
um land allt sem liður í að 
efla læsi barna á Íslandi og 
stuðli að auknu samstarfi 
heimila og skóla.

90% markmið
Þjóðarsáttmáli um læsi er í 
senn yfirlýsing og samning-
ur við hvert sveitarfélag í 
landinu um sameiginlegan

skilning á mikilvægi læsis og að 
unnið verði eftir fremsta megni 
að því markmiði að a.m.k. 90% 
nemenda í hverju sveitarfélagi geti 
lesið sér til gagn árið 2018 en lands-
meðaltalið núna er um 78%. Í kenn-
ingarramma PISA er lesskilningi 
skipt í fimm hæfniþrep. Lágmarks-
viðmið í lesskilningi er þrep 2 og það 
er ánægjulegt að 85% nemenda í 
grunnskólum Kópavogs hafa þegar 
náð þrepi 2-5. Með nýrri lestrar-
stefnu verður aukin áhersla á mat og 
eftirlit og skimunarpróf verða lögð 
fyrir í öllum skólum bæjarins.

Þróunarverkefni
Grunnskólar í Kópavogi hafa ætíð 
tekið lestrarkennsluna föstum tökum 
og eru með sérstök þróunarverkefni  
í gangi til stuðnings venjulegu námi. 
Þar má nefna verkefnið „Læsi“ sem 
unnið er í samvinnu við Skólavefinn. 
„Orð af orði“ er þróunarverkefni sem 
hefur þann tilgang að efla læsi og 
námsárangur nemenda og er unnið í 
tengslum við Háskólann á Akureyri. 
„Lestrarhjólið“  á að auka skilning 
kennara, nemenda og foreldra á því 
hvernig hægt er að ná góðum árangri 
í lesskilningi. „Lesum meira“ er 
lestrarkeppni á miðstigi sem er liður 
í því að auka yndislestur og bæta læsi 
allra nemenda, svo nokkuð sé nefnt.  
Ný lestrarstefna fyrir Kópavog mun 
því aðeins ramma inn það frábæra 
starf sem þegar er unnið í skólunum 
og veita þeim hvatningu og stuðning 
til að gera enn betur. 

Þjálfun skilar árangri
Nú þegar lestur verður stöðugt fyrir 
aukinni samkeppni annars staðar frá 
er mikilvægt að leita allra leiða til að 
haldi í hlut hans í daglegu lífi barna 
og ungmenna. Við skulum hafa það 
hugfast að allur lestur hjálpar, -  það 
þurfa ekki að vera fagurbókmenntir 
heldur geta bílablöðin, skvísuritin  
og allt rafræna efnið sem til er um 
áhugamálið þjálfað unglinginn. 

Það er eins með lestur og allt annað, 
þjálfun skilar árangri.

Margrét Friðriks-
dóttir forseti 
bæjarstjórnar og
formaður skóla-
nefndar

Trompetkonsert var sérstaklega saminn fyrir hljómsveitina.

ina í tilefni af 50 ára afmæli hennar
í vetur. Höfundur verksins er 
Kópavogsbúinn Helgi Rafn Ingvars-
son sem um þessar mundir er að 

ljúka doktorsnámi í tónsmíðum 
við Guildhall School of Music í 
London. Hann hóf farsælan tón-
listarferil sinn með Skólahljóm-
sveitinni fyrir rúmum tuttugu árum 
síðan. Einleikshlutverkið verður í 
höndum annars Kópavogsbúa, 
Jóhanns Nardeau sem er starf-
andi trompetleikari í Frakklandi 
um þessar mundir. Jóhann og 
Helgi Rafn voru samtíða í Skóla-
hljómsveitinni á sínum tíma og 
fóru meðal annars í eftirminnilega 
tónleikaferð til Austurríkis og Ítalíu 
árið 2001, þar sem hópurinn gisti 
meðal annars í gömlum kastala og 
léku nýtt tónverk eftir Pál Pamp-
ichler Pálsson fyrir höfundinn 
sjálfann. Trompetkonsertinn nýi 
sem frumfluttur verður á næsta ári 
byggir einmitt á viðburðum þeirr-
ar ferðar og ber hið sérkennilega 
heiti “Maybe We Skip This One” 
sem vísar í ákveðna uppákomu í 
ferðinni. Ekki verður neitt nánar 
gefið nánar upp um tilurð heitisins 
fyrr en á afmælistónleikunum.

Það er ekki á hverjum degi sem 
íslenskur trompetkonsert lítur dag-
sins ljós og nemendur skólahljóm-
sveitarinnar eru stoltir af því að 
fá tækifæri til að frumflytja einn 
slíkann í Eldborgarsal Hörpu í 
mars.

NÁMSKEIÐ

Skúlptúrnámskeið 
í Gerðarsafni og rapp-
námskeið í Tónlistarsafni 
Íslands um helgina

um en þá verður skúlptúrnámskeið 
í Gerðarsafni fyrir 9 – 12 á börn. 
Að sögn Brynju Sveinsdóttur hjá 
Gerðarsafni er best að festa sér pláss 
með því að senda póst á netfangið 
gerdarsafn@kopavogur.is enda eru 
námskeiðin í Gerðarsafni alltaf mjög 
vinsæl. Sama dag verður rappnám-
skeið fyrir 13-16 ára stelpur í Tón-
listarsafni Íslands en enn eru örfá 
sæti laus og má bóka þátttakendur 
á netfangið menningarhusin@

kopavogur.is. Að sögn Ólafar Breið-
fjörð verkefnisstjóra Menningar-
húsanna er lögð rík áhersla á fjöl-
breytileika og að öll fjölskyldan geti 
fundið sér eitthvað við hæfi. Ólöf 
bendir á að á meðan 9 – 12 ára fjöl-
skyldumeðlimir sæki skúlptúrnám-
skeiðið næsta laugardag geti aðrir 
fjölskyldumeðlimir einfaldlega notið 
veitinga í Garðskálanum, gluggað 
í blöð og bækur í Bókasafninu eða 
skoðað fiska í Náttúrufræðistofu.



KÓPAVOGSBLAÐIÐ 13Fimmtudagur  6. október  2016

ÍÞRÓTTIR

Fjölbreytt íþróttastarf 
hjá Glóð

Margrét Björnsdóttir, formaður Glóðar og Sigríður Bjarnadóttir, formaður íþrótta-
nefndar Glóðar.

Línudanshópur Glóðar dansar sýningaratriðið fyir Golden Age sem haldin er í Portoroz. Ólafur Geir Jóhannesson er dans-
kennari Íþróttafélagsins Glóðar.

Hópur áhugafólks um heil-
brigða lífshætti stofnaði
íþróttafélagið Glóð í Kópa-

vogi árið 2004. Kjörorðin voru  hreyf-
ing, fæðuval og heilsa. Stofnfélagar 
voru 72 en í dag eru félagar orðnir 
160. Glóð er alvöru íþróttafélag, rétt 
eins og önnur íþróttafélög og hefur 
aðild að UMSK, UMFÍ og ÍSÍ sem 
fullgildur aðili. Margrét Björnsdóttir 
var kjörinn formaður Glóðar í janúar 
síðastliðnum. Hún segir starfsemi 
Glóðar vera fjölþætta. „Félagið hefur 
látið mjög til sín taka á sviði hreyf-
ingar í margskonar formi og haldið 
fjölmörg fræðslukvöld þar sem fag-
fólk úr heilbrigðisgeiranum og fleiri 
stéttum hafa haldið erindi um holla 
lífshætti almennt.“

Glóðarfélagar hafa stundað leik-
fimi, stafagöngu, hringdansa, línu-
dans, zumba, ringó, boccia göngu-
ferðir, svo nokkuð sé nefnt. Þrjár nefnd-

ir eru starfræktar í félaginu sem eru 
fræðslunefnd, fjáröflunar- og 
skemmtinefnd og íþróttanefnd sem 
Sigríður Bjarnadóttir fer fyrir. „Allt-
af er eitthvað um að vera hjá Glóð 
og má nefna að þessa dagana 
tekur félagið þátt í evrópskri fim-
leikahátíð sem ber heitið „Golden 
Age“ en hún fer fram í Portoroz í 
Slóveníu. 20 sýnendur eru frá Glóð 
og með mökum og gestum fara alls 
27 manns í ferðina,“ segir Margrét. 
„Ólafur Geir Jóhannesson, dansken-
nari, er þjálfari hópsins. Þetta er ekki 
keppni heldur sýning og fá bestu 
sýningarhóparnir viðurkenningu. 
Þetta er í fimmta skiptið sem þessi 
fimleikahátíð er haldin í Evrópu og 
taka 11 evrópsk lönd þátt. Mikill 
undirbúningur er búinn að vera hjá 
okkur og þurfti til dæmis að sauma 
alla búninga á hópinn og auðvitað
æfa atriðin vel sem hópurinn

KYNNING

Saga fyrirtækisins
Fyrirtækið var upphaflega stofnað
árið 1947 af August Håkanson 
skiltamálara og myndlistarmanni 
og gekk þá undir nafninu Skilta-
gerðin. Fyrirtækið verslaði aðallega 
með myndlistarvörur. Árið 1978 
var fyrirtækinu svo deilt niður í 
tvennt; Skiltagerðin var rekin sem 

Litir og föndur, Smiðjuvegi 
5, Kópavogi.  1947 - 2016

heildsala en smávöruverslunin hlaut 
nafnið Litir og föndur. Sama ár 
keyptu mæðgurnar Þórunn G. Thor-
lacius og Guðfinna Anna Hjálmars-
dóttir, myndlistakona, verslunina. 
Nokkrum árum síðar keyptu Guð-
finna og eiginmaður hennar, Grímur 
Jóhann Ingólfsson húsgagnasmiður, 
heildverslunina sem þá hlaut nafnið 

Handlist. Árið 1997 voru fyrirtækin 
sameinuð undir nafninu Litir og 
föndur – Handlist ehf. Fyrirtækið 
dafnaði vel á Skólavörðustíg í Reykja-
vík. Árið 2004 var opnuð ný og fjöl-
breytt verslun að Smiðjuvegi 4 
Kópavogi. Verslunin var í megin 
dráttum uppbyggð eins og verslun-
in á  Skólavörðustíg. Þáttarskil urðu 

árið 2009. Húsnæði verslunarinnar 
varð fljótlega of lítið og þá flutt yfir 
götuna að Smiðjuvegi 5 í stærra 
húsnæði. 

Starfssvið verslunarinnar
Starfssvið verslunarinnar er sala á 
föndur- og myndlistavörum og ýmis-
konar þjónusta fyrir myndlistar-

menn. Verslunin hefur lagt áherslu
á að vera leiðandi á góðu fram-
boði á myndlistar- og tómstundar-
vörum. Verslunin er með umboð 
frá þekktum framleiðendum eins 
og til dæmis fyrir hinar þekktu 
Winsor & Newton myndlistavörur, 
Carand´ache og Da Vinci. Mynd-
listanámskeið eru í boði og eru þau 
auglýst á heimasíðu og facebook 
síðu fyrirtækisins. 

Litir og föndur hafði frá upphafi 
verið til húsa að Skólavörðustíg eða 
þar til á þessu ári er verslunin á 
Skólavörðustíg hætti rekstri og 
öll starfsemi verslunarinnar var 
flutt að Smiðjuveg 5 í Kópavogi, 
þar sem fjöldi bílastæða eru við  
verslunina. Verslunin er með 
mjög fjölbreytt úrval af tómstunda 
og föndurvörum fyrir börn og 
fullorðna bæði frá Bandaríkjunum 
og Evrópu, skartgripaefni og allt 
tilheyrandi hönnun á skartgripum 
er í miklu úrvali. Myndlistanám-
skeið eru í boði og eru þau auglýst 
á heimasíðunni og á facebook síðu 
verslunarinnar.

Litir og föndur er fjölskyldufyrir-
tæki. Eigendur eru Guðfinna 
Anna Hjálmarsdóttir, Grímur 
Jóhann Ingólfsson og Hjálmar Axel 
Ingibergsson, Starfsmenn í föstum 
stöðum eru: Bryndís Kjartansdótt-
ir, Kristín Linda Sævarsdóttir og  
Claudia Ólafssn. Ýmis námskeið 
eru haldin í verslunni. Guðfinna 
Hjálmarsdóttir er með námskeið 
í olíumálun, en hennar formlega 
menntun er BA gráða í myndlist frá 
Listaháskóla Íslands. Þess má geta 
að starfsfólk er með góða menntun 
á sviði myndlistar og handmennta 
ásamt því að hafa flest langan  
starfsaldur og hefur þar af leiðandi 
góða þekkingu á þeim vörum sem 
verslunin er með.

verður með.“ Stafið hjá Glóð 
hófst í byrjun september 
með æfingum á línudansi 
og þá er stundaskrá að-
gengileg á heimasíðu 
Glóðar. Einnig eru Ringó og 
Boccia komið í gang undir 
umsjón Sigríðar Bjarna-
dóttur. 

Ringó er íþrótt vináttu 
og friðar
Nýjasta íþróttin sem farin er að vaxa 
í vinsældum í bænum er ringó, sem 
hefur þó ekkert með trommuleikar-
ann geðþekka að gera. Íþróttin ringó 
á rætur sínar að rekja til Póllands en 
hefur á stuttum tíma breiðst út um 
allan heim. Glóðarfélagar kynntust
ringó árið 2006 á landsmóti í Dan-
mörku og fluttu það með sér til 
Íslands. Víða um heim er íþróttin 
stunduð af fólki á öllum aldri og sér-
sambönd hafa verið stofnuð. 

Sigríður Bjarnadóttir, formaður 
íþróttanefndar Glóðar, segir íþrótt-
ina vera stórskemmtilega. „Leikið 
er á rétthyrndum velli og net á milli 
helminganna, eins og í blaki eða 
tennis. Kastað er tveimur gúmmí-
hringjum á milli liða og kúnstin er að 

hremma hringina og senda 
jafnharðan yfir á andstæði-
nginn. Þetta geta orðið 
harðar snerrur milli liða,“ 
segir Sigríður. Til að verða 
ringómeistari þarf fólk að 
hafa ýmislegt til brunns að 
bera. Útsjónasemi, til að 
meta framvinduna leik-

sins; snerpu og lipurð, svo eitthvað 
sé nefnt. Leikurinn, sem kallaður er 
íþrótt vináttu og friðar, er einfaldur 
og hentar nánast öllum.

„Glóðarfélagar hafa spilað ringó 
síðan 2007 en þá komu tveir Danir 
og kynntu íþróttina betur fyrir okkur. 
Félagið var með námskeið í Tennis-
höllinni, sem var vel sótt,“ segir 
Sigríður. „Farnar hafa verið kynnis-
ferðir til að kynna íþróttina úti á 
landi. Farið var í Íþróttakennaraskóla 
Íslands á Laugarvatni, í Skagafjörð 
og til Akureyrar. Einnig var farið á 
norðanverða Vestfirði og ringó kynnt 
ásamt öðru sem félagið Glóð býður 
upp á,“ segir Sigríður og bætir því við 
að íþróttin hafi einnig verið kynnt 
fyrir skólum á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem viðtökurnar voru það góðar 
að nokkrir skólar keyptu áhöld til að 
spila ringó. 

„Keppt hefur verið í greininni á 
landsmótum UMFÍ 50+ og  öðrum 
mótum þar sem Glóðarfélagar hafa 
unnið til verðlauna. Einnig má 
geta þess að  Glóð stóð fyrir móti í 
Kópavogi í fyrra og voru þátttekend-
ur úr Borgarfirði og af Suðurlandi. 
Mótið tókst svo vel að efnt var 
til móta í Borgarnesi í mars og á 
Hvolsvelli í maí á þessu ári. Einnig 
sóttu ringóspilarar Landsmót UMFÍ 
50+ á Ísafirði síðasta sumar.“  Haust-
starfið er hafið hjá Glóð þar sem 
ringó er spilað tvisvar í viku. 

Glóð er með virka síðu á Facebook 
og heimasíðuna www.glod.is.
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Tyllidagar eru árlegir þemadagar í MK 
og er skólinn þá skreyttur eftir þema 
hverju sinni. Þemað í ár var Hip Hop 

tískan í öllu sínu veldi. Sköpunin og gleðin 
fékk að ráða ríkjum og skólastarf brotið upp 

með skemmtilegum hætti. Boðið var meðal 
annars upp á áhugaverða fyrirlestra og 
ýmsa afþreyingu. Að sjálfsögðu var svo efnt 
til Tyllidagaballs á skemmtistaðnum Spot 
þar sem stuðið náði hámarki. 

MK

Tyllidagar í MK

Sigga Kling kom í heimsókn og hélt fyrirlestur á Tyllidögum í MK.

Mikið hlegið í hláturjóga.Guðlaugur Þór, formaður Nemendafélags MK, Geir Gunnarsson, sem afplánaði rúm 17 ár í fangelsi í Bandaríkjunum og Sigrún 
Óskarsdóttir, félagslífsfulltrúi.

Alexander Giess stillir sér upp í „Mug shot“ eins og glæpón.Alexander Jarl söng fyrir nemendur.
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Í lok september kom stórlið Ajax frá 
Amsterdam í heimsókn á Kópa-
vogsvöllinn og spilaði þar við 2. 

flokk karla Breiðabliks. Leikurinn var 
í Evrópukeppni ungmenna (UEFA 
Youth League) skipað leikmönnum 
undir 19 ára.  Breiðablik tapaði 0:3 
fyrir geysilega sterku liði Ajax.  Blika-
strákarnir stóðu sig samt með sóma 
en mættu ofjörlum sínum í leiknum. 

Blíðskaparveður var í Kópavogin-
um og mættu 840 áhorfendur á 
leikinn sem hlýtur að teljast mjög góð 
mæting því leikurinn hófst kl.16.00. 
Leikurinn fer í reynslubankann hjá 
Blikaliðinu og er hægt að hrósa öllum 
leikmönnunum fyrir mikla vinnu-
semi. Það verður gaman að fylgjast 
með þessum ungu og efnilegu Blik-

Breiðablik tók á móti Rosengard í 32 liða úrslitum Meista-
radeildar Evrópu í gær.  Úrslit lágu ekki fyrir þegar blaðið 
fór í prentun. Í liði Rosengard leikur meðal annarra hin 

Brasilíska Marta sem er af flestum talin besti leikmaður allra tíma 
í kvennaboltanum og hefur verið líkt við  hinn goðsagnakennda 
Pele. Hún er markahæsti leikmaður allra tíma í lokamótum HM 
og var valinn besti leikmaður í heimi 5 ár í röð hjá FIFA sem er 
nokkuð sem  enginn  hefur leikið eftir. 

Með liðinu leikur einnig hin sænska Lotta Schelin sem hefur 
leikið um árabil með einu allra besta kvennaliði heims, Lyon 
í Frakklandi,  þar sem hún skoraði 143 mörk í 138 leikjum en 
hún skipti yfir í Rosengard fyrir þetta tímabil. 

Seinni leikurinn fer fram í Malmö þann 12. Október. 

Framundan hjá körfuknattleiksdeild Breiðabliks er fjölbreytt vetrarstarf sem 
auk æfinga eru leikir hjá meistaraflokkum karla og kvenna, Íslandsmót 

yngri flokka, Póstmót og fleira.

Meistaraflokkur kvenna keppti sinn fyrsta heimaleik síðastliðinn föstudag, 
þar sem þær náðu góðum sigri gegn Þór Akureyri. Fyrsti heimaleikur meis-
taraflokks karla verður í dag, fimmtudaginn 6. október kl.19:15, gegn Vestra 
frá Ísafirði (áður KFÍ). 

Körfuboltaveisla
Föstudaginn 14. október verður boðið upp á tvíhöfða í Smáranum, þegar meis-
taraflokkur kvenna mætir KR kl. 18:00 og meistaraflokkur karla mætir Val kl. 
20:00. Milli leikja verða grillaðir hamborgarar og skorum við á Kópavogsbúa 
að mæta á báða leikina með fjölskyldur sínar og hvetja okkar folk til dáða.
 
Stubbabolti körfuboltans hófst núna í október og verður í Lindaskóla á 
laugardögum frá kl.13:00-14:00 í vetur. Þjálfarar eru þær Arndís Þóra Þóris-
dóttir og Isabella Ósk Sigurðardóttir, sem báðar eru leikmenn í meistaraflokki 
kvenna, auk þess sem Arndís Þóra var aðstoðarþjálfari hópsins síðastliðinn 
vetur. Áhersla verður lögð á hreyfileiki og æfingar með körfubolta ívafi, þar 
sem leikgleðin verður í fyrirrúmi. Alla æfingatíma má svo finna á körfubol-
tasíðu Breiðabliks, www.breidablik.is/korfubolti.

Meðfylgjandi eru tvær myndir. Efri: Blikakrakkar með landsliðsmönnum í kar-
lalandsliðinu sem kíktu í heimsókn í sumar. Neðri: Hópur körfuboltastelpna 
með Sóllilju Bjarnadóttur, leikmanni meistaraflokks kvenna.

Fjölbreytt vetrarstarf 
í körfunni

Stórlið Ajax í heimsókn

Breiðablik gegn 
Rosengard 
í Meistaradeildinni

Blikafréttir

um á komandi árum. Við sendum 
líka hlýja strauma með liðinu fyrir 

seinni leikinn sem fram fer í Amster-
dam þann 19. október.

Stadium Name
00.00.00  00:00 
TICKET HOTLINE: 0123 456 7890

Team 2Team 1

CLUB
LOGO

CLUB
LOGO

Round of 32

Kópavogsvöllur

Wed. 05.10.2016
15:30 GMTBreiðablik  

Iceland
Rosengård

Sweden

Hart barist um boltann í leik Breiðabliks og Ajax í öðrum flokki. Lið Ajax er geysisterkt og sigraði 0:3.

Lið Breiðabliks.
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