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Íbúafundur

Vatnsendamálið

Bótamáli erfingjanna að
Vatnsenda gegn Kópavogsbæ
vísað frá dómi
H
éraðsdómur Reykjaness
vísaði í gær bótamáli erfingjanna að Vatnsenda
gegn Kópavogsbæ frá dómi.
Hæstiréttur komst að þeirri
niðurstöðu árið 2013 að beinn
eignarréttur að jörðinni Vatnsenda væri á hendi dánarbús
Sigurðar Krisjáns Lárussonar
Hjaltested og ætti að skiptast á
milli fimmtán erfingja. Tíu þeirra
stefndu Kópavogsbæ og Þorsteini Hjaltested til vara fyrir
eign-arnám bæjarins á Vatnsenda. Erfingjarnir tíu kröfðu
Kópavogsbæ um tæpa 75 milljarða í bætur. Til vara var bærinn
krafinn um 47,5 milljarða auk
vaxta og til þrautavara var Þorsteinn Hjaltested krafinn um að
greiða dánarbúi Sigurðar Kristjáns Lárussonar Hjaltested 2,2
milljarða auk vaxta. Í stefnu erfingjanna tíu segir meðal annars
að Kópavogsbær hafi frá önd-

verðu vitað, eða í öllu falli mátt vita,
að Magnús Sigurðsson Hjaltested
og Þorsteinn væru ekki réttmætir
handhafar beins eignarréttar að
jörðinni Vatnsenda. Kópavogsbær
byggði málsvörn sína meðal annars
á að hann hafi verið grandalaus og
í góðri trú um að Þorsteinn Hjaltested væri raunverulegur eigandi að
beinum eignarrétti. Jafnframt hafði
fasteignarbók í heil 36 ár borið
með sér að Magnús S. Hjaltested
og síðar Þorsteinn væru þinglýstir
eigendur Vatnsenda. Í málflutningi
hélt Þorsteinn Hjaltested því fram
að afnotaréttur hans á Vatnsendalandinu væri svo víðtækur að hann
væri jafn verðmætur og beinn eignarréttur. Hann hafi einn haft rétt
til hagnýtingar jarðarinnar. Það
land sem tekið var eignarnámi árið
2007 hafi verið úr óræktuðu landi
jarðarinnar sem hann einn hafi
haft umráðarrétt yfir. Afnotaréttur
hans yfir Vatnsenda ætti að stan-

da óhaggaður alla hans lífstíð og
ekki væri á færi dánarbús Sigurðar
Kristjáns Lárussonar Hjaltested
eða síðari eigenda beins eignarréttar að segja afnotarétti hans
upp. Í dómi héraðsdóms kemur
fram að hinn óbeini eignarréttur
sem Þorsteinn Hjaltested nýtur,
og faðir hans á undan honum,
sé verndaður af ákvæðum stjórnarskrárinnar, eins og hinn beini eignarréttur að jörðinni. „Í
málatilbúnaði sínum halda stefnendur því fram að þeir hafi orðið
fyrir tjóni vegna eignarnáms aðalstefnda (Kópavogsbæjar, innsk.).

Þeir hafa á hinn bóginn enga
grein gert fyrir því hvað felst í
hinum beina eignarrétti dánarbúsins með hliðsjón af þeim
víðtæku kvöðum sem erfðaskráin
setur honum og þar með í hverju
fjártjón þess kann að felast. Er því
ómögulegt fyrir dóminn að taka
afstöðu til þess hvort og að hvaða
marki aðalstefndi (Kópavogsbær,
innsk), eða eftir atvikum varastefndi (Þorsteinn Hjaltested,
innsk.), sé greiðslu- eða bótaskyldur gagnvart dánarbúinu. Úr
þessum annmarka verður ekki
bætt undir rekstri þess máls.
Málið er því ekki dómtækt og
er óhjákvæmilegt að visa því frá
dómi,“ segir í dómi Héraðsdóms
Reykjaness. Stefnendum er gert
að greiða Kópavogsbæ og Þorsteini Hjaltested eina milljón
króna, hvorum um sig, í málskostnað. Erfingjarnir ætla að vísa
málinu til Hæstaréttar.

Gömlu heilsugæslunni og bókasafninu breytt í íbúðir

B

1981. Þar hafði bókasafnið aðstöðu
þangað til ársins 2002 þegar það var
flutt í núverandi húsnæði í Hamraborg. Eftir stóð húsnæðið í Fannborg, oft autt og yfirgefið. En nú
er búið að breyta því í flottar íbúðir
sem eru til sölu hjá Domus Nova
fasteignasölu. Þær eru allar fullbúnar, með veglegum innréttingum, tilbúnar til afhendingar.

Íbúafundur
um bæjarskrifstofur

H

aldinn verður íbúafundur um
húsnæði stjórnsýslu Kópavogs
þriðjudaginn 2. febrúar í Salnum í Kópavogi klukkan 20:00.
Þar verða kynntar tillögur sem
starfshópur um húsnæði stjórnsýslunnar lagði til að bæjarstjórn
Kópavogs tæki afstöðu til. Kostur
eitt er að ráðist verði í viðhald á
Fannborg 2 strax. Jafnframt verði
mögulegar breytingar á skipulagi
svæðisins skoðaðar. Kostur tvö
er að hafnar verði annars vegar
viðræður um nýtt húsnæði í
Norðurturni við Smáralind og hins
vegar viðræður um nýtt húsnæði
við Smáratorg. Jafnframt verði leitað samninga um sölu á fasteignum
í Fannborg og mögulegar breytingar á skipulagi svæðisins skoðaðar.
Bæjarstjóri ávarpar fundinn í upphafi en fulltrúar Mannvits og Capacent kynna valkostina.
Bæjarstjórn Kópavogs lagði til á
fundi sínum 15. desember að áður
en hún tæki afstöðu yrðu tillögurnar rýndar af íbúum og haldinn
opinn fundur með íbúum þegar
rýnivinnu væri lokið.

Tímamót

Samkór
Kópavogs 50
ára

Gamalt í nýtt

æjarbúar, sem eru komnir
til vits og ára, minnast flestir
gamla
bókasafnsins
og
heilsugæslunnar í Fannborg með
hlýju. Heilsugæslan var starfrækt í
Fannborg frá árinu 1980 til ársins
2004 þegar hún flutti í núverandi
húsnæði að Hamraborg 8. Bókasafn Kópavogs flutti úr gamla
Félagsheimilinu í Fannborgina árið

Kópavogsblaðið

Heilsugæslustöðin í Fannborg snemma á 9. áratugnum. Ljósm. Skúli Skúlason/
Héraðsskjalasafn Kópavogs.

S

amkór Kópavogs fagnar 50 ára
afmæli sínu á þessu ári en þann
18. október 1966 stofnuðu söngglaðir og framsýnir Kópavogsbúar
kórinn. Á meðal stofnfélaganna
var Jan Morávek sem stjórnandi kórnum uns hann féll skyndilega frá árið 1970. Fyrsti formaður
kórsins var Valur Fannar sem jafnframt var einn af stofnendum hans.
Í áranna rás hefur Samkórinn komið
fram við hin ýmsu tækifæri, haldið
árlega tónleika í Kópavogi og farið
í fjölda söngferða bæði innan- og
utanlands, m.a. heimsótt alla vinabæi Kópavogs á Norðurlöndunum.
Fyrirhugað er að halda veglega
upp á 50 ára afmæli Samkórsins.
Kórinn stefnir á að koma fram sem
oftast og víðast á afmælisárinu.
Stjórnandi Samkórsins frá árinu
2013 er Friðrik S. Kristinsson og
núverandi formaður er Birna
Birgisdóttir. Í kórnum eru nú um
áttatíu félagar og hafa þeir aldrei
verið fleiri.

Samkór Kópavogs heldur upp á
hálfrar aldar afmæli sitt með veglegum hætti með mörgum tónleikum
í ár. Í kórnum eru nú áttatíu félagar
og hafa aldrei verið fleiri.

Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is
Umbrot: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

Næsta blað kemur út 13. febrúar
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 10. febrúar

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
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.

Nýtt á Íslandi
– TREND

F R U M - www. fr um . i s

Þakefni án sýnilegra festinga

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8701
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Hlaup

Frítt byrjendarnámskeið hjá Þríkó

Þ

ann 1. febrúar hefst frítt
hlaupanámskeið fyrir byrjendur og aðra hjá hlaupahóp Þríkó. Leiðbeinendur verða
tveir reyndir skokkarar sem
byrjuðu að hlaupa með Bíddu aðeins hlaupahópnum, þær Steinþóra og Sigurrós. Námskeiðið er
frítt, hentar öllum og verður á léttum nótum. Nýliðum býðst einnig
að mæta á æfingar hjá Hlaupahóp
Þríkó, sem hefur sameinast
hlaupahópnum Bíddu aðeins og
einnig flottum hóp frá Hlaupahóp
Breiðabliks. Steinþóra og Sigurrós
fá aðstoð frá hlaupaþjálfara Þríkó.
Ívar hefur áralanga reynslu af
hlaupum og þjálfun, auk þess að
hafa reynslu af því að byrja aftur
að hreyfa sig eftir áralanga pásu,
í yfirvigt og með alls kyns vandamál. Ívari tókst að koma sér í gott
stand og er í dag einn af fremstu
langhlaupurum landsins. Hópurinn æfir saman, en er skipt í tvennt;
Rólega deildin og lengra komin.
Upplýsingar um námskeið eru á
Facebook undir heitinu: „Hlaupanámskeið Þríkó.“

Byrjaði að skokka 55 ára

Kristjana Bergsdóttir var 55 ára
þegar hún fór að skokka með
Bíddu aðeins hópnum árið 2007.
„Ég þurfti nauðsynlega að bæta
heilsuna með hreyfingu vegna

Ljósleiðari

Sala- og
Smárahverfi
tengd við
ljósleiðara

Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur.

beinþynningar,“ segir hún. „Þessi
hópur var byrjunin á miklu ævintýri fyrir mig og uppspretta ótal
ánægjulegra stunda með yndislegum hlaupafélögum. Ég byrjaði
á að hlaupa á milli ljósastaura. Það
var erfitt að byrja, en ég fann að
framfarirnar voru stöðugar. Síðan
tóku við æ lengri hlaup og fjallahlaup sem eru mikið ævintýri. Ég
þurfti að yfirvinna ýmsar hindranir í byrjun. Ég var uppfull af því að
ég væri of gömul til að ná árangri
og bara fá að vera með. Í samráði
við þjálfarann hef ég sett mér ný
og ný markmið. Löngunin, áhuginn, viljinn, einbeitning og hver
einasta æfing, meðvitað skref í
áttina að langþráðri upplifun og
markmiðið. Í góðum hlaupahóp þá
verða manni allir vegir færir þegar
rutt er burt hindrunum sem felast
í neikvæðum viðhorfum til okkar
sjálfra. Byrjunin er bara að byrja.“

A

ukinn kraftur hefur verið
settur í lagningu ljósleiðarans í Kópavogi í samræmi
við samstarfssamning Kópavogsbæjar og Gagnaveitu Reykjavíkur,
sem undirritaður var nýverið. Fyrir
áramót var lokið við að tengja Salahverfið en stefnt er að því að öll
heimili geti tengst ljósleiðara fyrir
lok ársins 2017. Í byrjun árs 2015
stóð ljósleiðaravæðing bæjarins
þannig að um 3.300 heimili voru
orðin tengd við ljósleiðarann. Átak
síðasta árs skilaði því hinsvegar að
nú eru um 8.000 heimili í bænum
tengd. Vinna hefur staðið yfir í
Smárahverfinu sem er búist við að
klárist í febrúar. Gert er ráð fyrir að
í lok árs verði um 2.700 heimili til
viðbótar tengd. Það þýðir að um
84% allra heimila í Kópavogi geta
tengst ljósleiðaranum. „Við erum
ánægð með að koma Kópavogsbæ í

Ómetanlegt að æfa með
glöðu fólki

Viggó Ingason, 32 ára, hafði engan hlaupagrunn áður en hann
byrjaði hlaupin með Þríkó en
hann iðkaði fótbolta til 15 ára aldurs. „Ein besta ákvörðun mín
var að ganga til liðs við Bíddu
aðeins
hlaupahópinn
vorið
2013. Ég byrjaði á rólegu skokki
upp í 3km. Seint sama sumar
fór ég í Jökulsárhlaupið, 32,7
km, sem fór langt fram úr mínum björtustu vonum. Árið 2014
fór ég Laugaveginn á gleðinni, en
meiddist síðan og lenti eftir það
í meiðslavandræðum. Ég lærði
að hemja mig, hlusta á líkamann
og notaði árið 2015 til að byggja
upp góðan grunn og styrkja mig
og hef aldrei verið í betra formi
en í dag. Ég stefni á Esju extreme í
júní og 111 km fjallahlaup í Frakklandi í október. Að æfa umkringdur
góðu og glöðu fólki í hlaupahópnum er ómetanlegt.“
fremstu röð bæjarfélaga í fjarskiptum enda mun aukin snjallvæðing
heimilanna auka þörfinni á öflugu
og hraðara netsambandi. Þess
má geta að allir nýir viðskiptavinir
Ljósleiðarans fá búnað sem ræður
við 1Gb/s gagnahraða,“segir Erling
Freyr
Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur.

Mynd: Ozzo Photography

Til hamingju með
ljósleiðarann Kópavogsbúar
Nú geta enn fleiri hverfi í Kópavogi tengst ljósleiðaranum.
Tengdu þitt heimili við öflugustu nettengingu sem völ er á
og fáðu þér netpakka sem hentar þinni notkun.
Kynntu þér netpakkana á vodafone.is
eða í síma 1414

Vodafone
Við tengjum þig

basic
small
medium
large

15GB
75GB
150GB
300GB
Ótakmarkað
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Bókasafn Kópavogs

Lestur á Bókasafni
2016
Þorrablót FEBK og félagsmiðstöðva
eldri borgara í Kópavogi, 6. febrúar
í Boðanum, Boðaþingi 9.
Miðaverð er 6.000 kr.

Veislustjóri:

Fríar sætaferðir frá
Gjábakka og Gullsmára
eru á eftirfarandi
tímum!
Kl. 18.00 - Gjábakki

Guðmundur Karl Brynjarsson

Kl. 18.15 - Gullsmári

sóknarprestur Lindakirkju

Kl. 22.00 - frá Boðanum

Dagskrá:
Kl. 18.30: Húsið opnar
Kl. 19.30: Borðhald hefst

Allir finna sér eitthvað skemmtilegt á Bóksafninu.

Á

Bókasafni
Kópavogs
í
Hamraborg eru aðgengilegar óteljandi bækur og
þar er lestur í hávegum hafður.
Bókmenntaklúbburinn Hana-nú
hefur starfað þar í fjölmörg ár.
Nú er á döfinni nýr leshringur
sem tekur til starfa mánudaginn
1. febrúar. Honum stjórnar Hildur
Ýr Ísberg bókmenntafræðingur.
Allir eru velkomnir í leshringinn. En fleira er gert til að auka
lestraráhuga. Síðan í haust hefur
starfað á safninu lesklúbbur fyrir

10-12 ára börn og er hann annan
hvern mánudag. Hægt er að skrá
sig í klúbbinn í síma 446800. Eva
og Aðalheiður halda utan um þetta
starf eins og áður. Sú nýbreytni
hefur verið tekin upp að bjóða
grunnskólabörnum
aðstoð við
heimanám. Það fer fram á miðvikudögum kl. 14:30-16:30 undir
leiðsögn kennara. En margt fleira
er í boði á Bókasafninu. Tvo undanfarna fimmtudaga hefur Jón
Björnsson komið og spjallað við
gesti um áhugaverð málefni. Hann

í Gullsmára og Gjábakka
Skemmtiatriði:

Kl. 00.00 - frá Boðanum

Kristjana Skúladóttir

í Gullsmára og Gjábakka

Hljómsveitin Útlagarnir leikur
Miðasala í félagsmiðstöðvum eldri borgara

fyrir dansi.
Kl. 00.00: Húsið lokar

Gullsmári
og svo fögnum við Þorra!

Gjábakki
Boðinn

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

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

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

tónleikar

Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna í Langholtskirkju

L

augardaginn 30. janúar kl.
16.00 verða haldnir árlegir
tónleikar
Sinfóníuhljómsveitar tónlistaskólanna í Langholtskirkju. Hópur nemenda úr
Tónlistarskóla Kópavogs hefur
undanfarnar vikur stundað stífar
æfingar til undirbúnings tónleikunum, en hljómsveitin er samstarfsverkefni fjögurra tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu; Tónlistarskóla Kópavogs, Tónlistar-

Safnanótt

Frítt í söfn og sundlaugar
og fjöldi spennandi
viðburða

B

Þegar kemur að vandaðri vinnu

skóla Garðabæjar, Tónlistarskóla
Hafnarfjarðar og Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar.
Hljómsveitina skipa 80 ungir
tónlistarnemar á grunn- og framhaldsskólaaldri. Á efnisskrá tónleikanna á laugardaginn eru Fornir
dansar eftir Jón Ásgeirsson, Píanókonsert nr. 2 eftir Dmitri Shostakovitsj og Sinfónía nr. 4 eftir Robert
Schumann. Stjórnandi er Guðmundur Óli Gunnarsson og ein-

oðið verður upp á fjölda viðburða í menningarhúsum og
sundlaugum Kópavogsvog
um næstu helgi þegar safna- og
sundlaugarnótt fara fram.
Safnanótt hefst klukkan sjö föstudaginn 5. febrúar og lýkur á
miðnætti. Þá er frítt inn á söfnin. Sundlauganótt er laugardaginn 6. febrúar. Þá er frítt inn frá
klukkan fjögur til miðnættis.
Meðal þess sem boðið er upp á
má nefna leiðsögn listamannanna
Katrínar Elvarsdóttur og Ingvars
Högna Ragnarssonar um sýningu
sína í Gerðarsafni og leiðsögn um
listaverkageymslu safnsins. Einar
einstaki töframaður og Sirrí spá
verða í Bókasafninu og margvíslegur fróðleikur í Náttúrufræðistofunni og Héraðskjalasafni Kópavogs.
Í Molanum verða gestir teknir inn

í menningarheim unga fólksins,
þar spilar Loval Kópavogs Jazzband og leikverkið „I thought it
was brilliant. A fantastic performance!“-Henrik Vibskov“ verður
flutt svo dæmi séu tekin. Í andyri
Salarins verða sýndar upptökur
frá tónleikum í gegnum tíðina. Þá
verður nýja kaffihúsið í Gerðarsafni, Garðskálinn, opið og boðið
upp á sælkerastund þar sem fágætir
ostar og gæðabjór eru í forgrunni
auk hefðbundnari kaffiveitinga.
„Það myndast einstök stemning hjá okkur í menningarhúsunum á Safnanótt, hér eru mörg
söfn, spennandi dagskrá og gott
aðgengi. Við bjóðum Kópavogsbúa og alla gesti safnanætur
hjartanlega velkomna hingað,“
segir Arna Schram forstöðumaður Listhúss Kópavogs. Sund-

heldur þriðja erindi sitt 18. febrúar
og talar þá um Skrín og helga
dóma, eins og honum einum er
lagið. Safnanótt verður föstudaginn 5. febrúar og þá verður mikið
um dýrðir eins og ævinlega. Nú
sýnir Guðný Guðmundsdóttir
klippimyndir á 1. hæðinni og verða
myndirnar uppi til 29. febrúar. Fólk
er hvatt til að kíkja við á Bókasafninu og sjá hvað þar er um að vera.
Svo má minna á Lindasafn í Núpalind 7, þar er líka góður safnkostur
og þægilegt að vera.
leikarar á píanó Árni Halldórsson,
Hugrún Britta Kjartansdóttir og
Rebekka Friðriksdóttir, sem öll eru
nemendur í Tónskóla Sigursveins.
Sinfóníuhljómsveit
tónlistarskólanna var stofnuð haustið 2004
og hélt sína fyrstu tónleika árið
2005. Starfsemi sveitarinnar er
þannig háttað að í janúarmánuði
ár hvert hittast nemendur ásamt
stjórnanda og raddþjálfurum og
æfa tónleikadagskrá sem flutt
er á opinberum tónleikum í lok
mánaðarins. Ekki er á færi einstakra tónlistarskóla að starfrækja
fullskipaða sinfóníuhljómsveit, en
með stofnun Sinfóníuhljómsveitar
tónlistarskólanna var bætt úr
brýnni þörf og er hljómsveitin nú
mikilvægur vettvangur tónlistarnema til þjálfunar í hljómsveitarleik
undir handleiðslu viðurkenndra
leiðbeinenda og stjórnenda. Sömuleiðis er markmið hljómsveitarinnar að gefa framúrskaradi hljóðfæraleikurum úr hópi nemenda
tækifæri á að koma fram sem einleikarar með hljómsveit.
Allar frekari upplýsingar um
verkefnið og tónleikana veita
Guðmundur Óli Gunnarsson í
síma: 893 8252 og Kristín Stefánsdóttir í síma: 893 9178
lauganótt var haldin í fyrsta sinn í
fyrra í Sundlaug Kópavogs, en nú
tekur Salalaug einnig þátt. Sundlauganótt hefst klukkan 18 og er
opið til miðnættis. Frítt er í sundlaugarnar. Í Sundlaug Kópavogs er
boðið upp á Zumba og tónleika
með Ragnheiði Gröndal að þeim
loknum. Í Salalaug verður jóga í
vatni, dj og boðið upp á flot.
Safna- og sundlauganótt eru hluti
af Vetrarhátíð sem fram fer á öllu
höfuðborgarsvæðinu.
Hátíðinni
lýkur á sunnudag með fjölskyldudegi í Bláfjöllum og verður þá frítt
í fjöllinn fyrir börn yngri en
15 ára.
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Flóttamenn

„Strax tekið vel á móti
okkur í Kópavogi.“
T

vær fjölskyldur sýrlenskra flóttamanna eru nú að koma sér fyrir í Kópavogi og aðlagast lífinu á Íslandi. Um er að ræða fjóra fullorðna og átta börn sem eru á öllum
skólastigum, frá 20 mánaða til 18 ára. Þriðja fjölskyldan, ungt par, er væntanlegt til
landsins í mars. Ibrahim Alzuragin, 41 árs löggiltur skjalaþýðandi, og kona hans Crystal
Alswaidani, sem er 37 ára, féllust á að segja okkur sögu sína; um aðdragandann að flótta
þeirra frá Sýralandi og um fyrstu dagana í nýjum heimkynnum í Kópavogi. Þau eiga fjögur
börn; Khalil, sem er hæglátur 18 ára drengur sem stefnir á að verða forritari, Muhammed,
sem er ófeiminn 14 ára strákur sem ætlar að verða læknir þegar hann verður stór, Shifaa,
sem er 6 ára stúlka og ætlar líka að verða læknir og Ahmad, sem er 5 ára fjörkálfur. Fjölskyldufaðirinn, Ibrahim Alzuragin, hefur orðið:
„Við bjuggum í um tíu kílómetra
fjarlægð frá miðborg Damaskus,
höfuðborg Sýrlands. Ég starfaði
sem löggiltur skjalaþýðandi, kona
mín, Crystal, var heimavinnandi
og börnin gengu í leikskóla og
grunnskóla. Í tíu ár hafði ég starfað
í Sádi-Arabíu og aflað tekna til að
koma undir okkur fótunum og eiga
þak yfir höfuðið. Við vorum bara
venjuleg fjölskylda, í friði og ró.
Sjálfur tók ég aldrei þátt í neinum
mótmælum og leiddi slíkt hjá mér.
Í janúar 2013 lenti sprengja á efri
hæð hússins okkar sem splundraði
því. Hefði sprengjan fallið einni
mínútu fyrr þá hefði hún grandað
Khalil, elsta syni okkar, sem þá var
þar staddur. En sem betur fer vorum
við öll á neðri hæðinni og sluppum
lifandi. Við fluttum þá í hús foreldra minna sem stóð yfirgefið. Þau
höfðu flúið yfir til Líbanon. Þar
bjuggum við í 40 daga án hita og
rafmagns. Ekkert okkar gat komist
út vegna þess að leyniskyttur skutu
á allt sem hreyfðist. Ein þeirra næstum því hæfði mig í eitt skiptið. Við
urðum að lifa á matarskömmtum, á því sem til var í húsinu.
Margir búa enn við þetta ástand
í Sýrlandi og eru smám saman að
verða hungrinu að bráð. En okkur
tókst að komast burt á svokallað
„hlutlaust svæði“ þar sem stríðandi
fylkingar höfðu samið um að ekki
yrði tekist á. Það hélt þó ekki lengi
því átök brutust einnig þar út. Í eitt
skiptið létust 70 manns í átökum
nálægt okkur. Mér er sérstaklega
minnistæð sex ára telpa sem lét
lífið þegar sprengja féll þar sem
hún var að leik. Nokkrum mínútum
áður voru börnin mín einmitt þar.
Ég reyndi að halda vinnu í Damaskus en kona mín megnaði ekki
að vera ein með börnin á þessum
hræðilega stað og beinlínis krafðist
að við kæmum okkur í burtu. Við

Þar
bjuggum
við í 40
daga án
hita og rafmagns.
Ekkert okkar gat
komist út vegna þess
að leyniskyttur skutu
á allt sem hreyfðist.
Ein þeirra næstum
því hæfði mig í eitt
skiptið
fórum yfir að landamærunum að
Líbanon og skildum allar okkar
eigur eftir. Eina sem við höfðum
voru pappírarnir okkar og fötin
sem við vorum í. Við komum löglega til Líbanon og skráðum okkur strax hjá flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna. Í Líbanon bjuggum við í tvö og hálft ár við nauman kost. Fyrst hjá foreldrum mínum og síðan í dýru húsnæði.
Stórfjölskylda okkar konu minnar er tvístruð í mörgum löndum
en bróðir konu minnar og önnur systir enn í Sýrlandi og eru
þar í bráðri hættu. Þar geta átök
brotist út við minnsta tilefni og
ómögulegt er að fá heildstæða
mynd af ástandinu. Enginn veit
hvað mun taka þar við en ég er ekki
bjartsýnn á framtíðina í Sýrlandi.
Það var erfitt fyrir okkur að afla
lífsviðurværis í Líbanon og við
lifðum á lánum hjá vinum og ættingjum. Okkur var tilkynnt að við
gætum flutt til Íslands sem við
þáðum fegins hendi. Viðtökurnar
á Íslandi hafa verið framar vonum
og við erum ákaflega þakklát öll-

um. Okkur hefur verið mætt með
miklum hlýhug sem verður seint
fullþakkað. Ísland er frábært land
og hér býr greinilega gott fólk.
Það var strax tekið vel á móti okkur
hér í Kópavogi. Fulltrúar frá
Rauða krossinum og bænum hafa
kynnt okkur fyrir þremur stuðningsfjölskyldum sem eru okkur
innan handar. Þau hafa nú þegar
reynst okkur mjög vel og munu
aðstoða okkur við að aðlagast
lífinu á Íslandi. Sýrlendingar
eru upp til hópa opnir, félagslyndir og vilja blanda geði við
sem flesta. Strákarnir mínir og ég
geta einnig talað ensku en við viljum
öll leggja mikið á okkur til að geta

Fjölskyldan er þakklát og hrærð yfir viðtökunum. Frá vinstri: Muhammed,
Ahmad, Ibrahim, Crystal, Shifaa og Khalil.

„Flóttafólkið er jákvætt og kappsfullt.“
Margrét Arngrímsdóttir, félagsráðgjafi, er verkefnisstjóri móttöku flóttamanna. Hún segir
að það þurfi að huga að ýmsu
varðandi skipulag og framkvæmd móttöku og aðlögunar að
samfélaginu. „Nefna má félagsráðgjöf, læknisskoðanir, skólaheimsóknir, íslenskukennslu og
samfélagsfræðslu í því sambandi.
Einnig kemur að því að huga
þarf að starfsumsóknum og þá
þarf að skoða reynslu og menntun flóttafólksins.“ Margrét segir
aðlögun þeirra flóttamanna sem
eru komnir í Kópavog hafa gengið
mjög vel. „Flóttafólkið er jákvætt
og kappsfullt um að standa
sig, læra inn á íslenskt samfélag
talað íslensku. Við viljum verða
hluti af samfélaginu hér og láta
gott af okkur leiða. Okkur líður
strax vel og finnst við vera
velkomin. Hér er reyndar svolítið
kalt en við höfum gluggana opna

og læra nýtt tungumál. Þau eru
nú þegar búin að læra nokkur
orð í íslensku á eigin spýtur og
sagði til dæmis annar faðirinn
við starfsmann: „Ég tala ekki
íslensku.“ Þau eru mjög jákvæð
fyrir að koma sér fyrir í Kópavogi
og þetta hefur gengið mjög vel.
Þetta eru sterkir einstaklingar
sem sjá fyrir sér framtíð hér,“
segir Margrét. Hún segir að ungt
par muni bætast við hóp flóttamanna og setjast að í Kópavogi í
marsmánuði. „Þetta er verkefni
sem er í sífelldri þróun og er horft
til annarra sveitarfélaga sem hafa
reynsluna. Þekking er að verða til
í sveitarfélaginu sem það mun
búa að í framtíðinni.“
til að venjast veðrinu. Nágrannar okkar hafa líka tekið okkur
opnum örmum og boðið okkur
velkomin, sem er yndislegt.“

Systkinin Shifaa, sem er sex ára, og Ahmed, sem er fimm ára, eru ánægð að vera komin til Íslands.
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Atvinnulífið í Hvörfunum
Umferðin

Varasöm gatnamót
við Ögurhvarf

Þ

að heyrir til undantekninga
að starfsfólk í fyrirtækjum
við Ögurhvarf heyri ekki bíla
nauðhemla við gatnamót Ögurhvarfs og Vatnsendahvarfs.
Oft skapast algjört öngþveiti bíla
á milli klukkan 4 og 6 á daginn og
langar biðraðir myndast. Erfitt er að
beygja yfir Vatnsendaveg, þvert á
móti mikilli umferð og enn erfiðara
að komast aftur út á veginn úr
Ögurhvarfi. Starfsfólk úr fyrirtækjum í hverfinu segjast oft hafa
orðið vitni að árekstrum á þessum
gatnamótum sem sé altöluð slysa-

gildra. „Það alvarlega við þessi
gatnamót er að við höfum heyrt
að fólk veigri sér við að eiga
viðskipti við fyrirtæki í hverfinu
því það vill forðast þá teppu og
þá hættu sem þarna getur myndast,“ hafði einn verslunareigandi
á orði þegar við vorum þar á ferð
á dögunum. Karl Eðvaldsson,
deildarstjóri gatnadeildar Kópavogsbæjar, segir gatnamótin vissulega leiðinleg en lengi hafi staðið til
að vegagerðin myndi tengja Arnarnesveg við Breiðholtsbraut.
„Það verður þá aðalleiðin inn í

Kreppuhöllin

Styttist í að starfsemi hefjist
í Urðarhvarfi 8?

„Kreppuhöllin“ svonefnda, stórhýsið að Urðarhvarfi 8, sem byggð
var á árunum fyrir hrun er enn til
sölu. Í sölulýsingu segir að um sé
að ræða glæsilegt skrifstofu- og
verslunarhúsnæði sem stendur
á áberandi hornlóð sem snýr að
Breiðholtsbrautinni. Útsýnið er
fallegt og umhverfið einstakt enda
er stutt í útisvistarsvæði í Víðidal,
Elliðaárdal og við Elliðavatn. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er eignin
samtals rúmir 16 þúsund fermetrar.
309 bílastæði eru í bíla geymslu
og um 150 bílastæði eru á lóðinni.

Fimm lyftur eru í sameign en í
húsinu eru sex 2.400 fermetra
hæðir. Sú sjöunda er inndregin.
Húsið er skilgreint á byggingarstigi
og getur auðveldlega hýst stórfyrirtæki eða opinbera stofnun.
Fram kemur í Viðskiptablaðinu að
Íslandsbanki hafi fyrir rúmu ári
síðan selt eignina til fyrirtækisins
Heilsubogans. Þar kemur einnig
fram að samkvæmt ársreikningi
Heilsubogans fyrir árið 2014 hafi
kaupverðið verið 730 milljónir.
Fasteignamatið er 1.030 milljónir.
Þó húsið hafi staðið autt frá því fyrir

hrun hefur því verið vel við haldið.
Það vanti um milljarð í viðbót við
kaupverðið til að klára það. Rætt
hefur verið um að Landsbankinn
flytji höfuðstöðvar sínar í húsið, en
það þykir þó ólíklegt. Sömuleiðis
þykir ólíklegt að bæjarskrifstofur
Kópavogs flytji frá Fannborg í
Urðarhvarf 8. Helst er talið líklegt
að fjögur stórfyrirtæki og eða
stofanir deili þessu risahúsi með
sér. Vonir standa til að starfsemi
hefjist í húsinu á þessu ári.

hverfið með tengingu inn í
Víkurhvarf,“ segir Karl.
„Þegar þessari framkvæmd er
lokið þá ætti umferðin að minnka
til muna við gatnamót Ögurhvarfs
og Vatnsendahvarfs. Vegagerðin
er byrjuð að tengja Arnarnesveg
við Reykjanesbraut og vonumst
við til að hægt verði í framhaldi af
því að hefjast handa við tengingu
við Breiðholtsbraut. Hinsvegar er
ekkert fast um tímasetningu enn
sem komið er varðandi þá framkvæmd.“
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Fagleg og traust
fasteignasala
Ögurhvarfi 6 Kópavogi
Sími: 512 3400

Sími 577-6000
www.garmin.is

6

105

4

Hágæða eldhúsvörur; pottar,
pönnur, postulín, hnífapör og öll
helstu áhöld fyrir eldhúsið
Heimilistæki frá Gorenje
Progastro: Ögurhvarfi 2

7

10

4

3

5

8

9
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1

Grunnkort: Loftmyndir ehf.

Fyrirtæki og þjónusta
í Hvörfunum
6

7

Þekking er tölvudeild
yfir 300 fyrirtækja

8

9

Ljósleiðara lagnir,
tölvulagnir, öryggismyndavélar, loftnetskerfi.
Smásala/Heildsala/
Lagning/Tengingar/
Hönnun og ráðgjöf
www.pronet.is s. 540 3520

Rafmiðlun hf. er rafverktaka
og innflutningsfyrirtæki stofnað 1996.
Rafmiðlun býður heildarlausnir á sviði
rafverktöku; ráðgjöf, hönnun,
teikningar, efnisöflun og framkvæmd.
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Reynir bakari búinn að fá nóg

Íhugar að hætta rekstri vegna tjóns
sem hann segist hafa orðið fyrir
vegna skipulagsklúðurs hjá bænum
gríðarlega vinsælt. „Þessi rekstur
hefur vaxið og dafnað. Nú starfa
40 manns hjá fyrirtækinu. Þetta er
orðið býsna stór vinnustaður,“ segir
Reynir en verður síðan alvarlegur í
bragði.

Reynir Carl Þorleifsson, bakarameistari, segir umsvif sín hafa stórlega dregist
saman eftir að bærinn lokaði fyrir innkeyrslu.

R

þessum tíma voru ekkert nema
kál- og kartöflugarðar í nánasta nágrenni við Reyni bakara en fljótlega
fór að sjást í húsgrunna og iðnaðarmenn á svæðinu í kring. Þeir urðu
fastir gestir hjá Reyni og mæta
reyndar margir hverjir enn á
morgnana í kaffi og kleinu.
Það gerir líka hópur eyjamanna
en Reynir á sjálfur ættir að rekja til
Vestmannaeyja. Fyrir nokkru síðan
fékk Matís Reyni til að baka brauð
úr byggi og repjuolíu sem slegið
hefur í gegn og þá er súrdeigsbrauðið, sem er án gers og sykurs,

það hvorki vera á skipulagi né
á áætlun að opna innkeyrsluna. „Dalvegurinn var lokaður
fyrir vinstri beygjum út frá umferðaröryggi og umferðarflæði.
Það er álitið hættulegt að taka
vinstri beygjur inn eða út af
svona umferðarmiklum götum,
sérstaklega þar sem það eru
tvær akreinar í sömu átt. Út frá
þessum forsendum þá var lokað
fyrir vinstri beygjum inn og út af
Dalveg. Þar af leiðandi stendur
ekki til að breyta út frá fyrri
framkvæmdum,“ segir Karl.
Reynir bakari segir embættismenn bæjarins ekki gera sér
grein fyrir alvarleika málsins.
„Ég hef safnað nokkur hundruð
undirskriftum og talað við alla
sem mér hefur dottið í hug hjá
bænum. Það sýna allir skilning.
En, það gerist ekki neitt. Sinnuleysið er hvimleitt og fer ákaflega í taugarnar á mér. Það sem
ég vil sjá í Kópavogi í næstu
kosningum er að það verði þá
ekki eingöngu kosið í bæjarstjórn heldur verði embættismenn bæjarins einnig kosnir í
beinni kosningu. Margir hafa
setið í yfir 20 ár. Það þarf að
yngja upp til þess að opna fyrir
ferskari hugmyndir. Með því að
kjósa beint í öll embætti yrðu
menn ábyrgari gerða sinna.“

Ljósmynd Kristinn R. Ólafsson

Reyni Carl Þorleifsson, eða
„Reyni bakara,“ þarf varla
að kynna en hann hefur
rekið tvö bakarí í bænum; annað
á Dalvegi og hitt í Hamraborg, í
fjöldamörg ár. „Ég hóf þennan
rekstur árið 1994 með fjölskyldu
minni og opnaði við Dalveg því
mér leist svo vel á skipulagið
hér. Dalvegurinn var teiknaður
upp sem lífæð Kópavogs og hér
var gott að vera. Mér telst svo til
að við séum elsta fyrirtækið sem
er enn í rekstri við Kópavogsdalinn,“ segir Reynir kankvís. Á

Salan dregist saman þegar
beygju á innkeyrslu var lokað
„Umsvifin hafa aukist, jafnt og þétt,
þar til fyrir rúmu ári að bærinn lét
loka fyrir innkeyrslu á bílaplanið til
okkar fyrir umferð vestur Dalveg.
Til þess að komast til okkar, ef þú
keyrir vestur Dalveg, þarftu að
keyra fram hjá Sorpu; fara inn á
hringtorg sem kemur þar á eftir og
skipta síðan snöggt um akgrein til
að beygja inn á bílaplanið til okkar.
Fáir ökumenn vilja leggja þetta á
sig og þetta getur skapað stórkostlega hættu og árekstra sem við
höfum orðið vitni að,“ segir
Reynir og bætir við að bílaplanið
hjá honum sé að breytast í umferðargötu. Ökumenn skjótist þar

frekar inn til að stytta sér leið í
gegnum Dalveg. Slíkt skapar slysahættu. „Það virðist sem verið sé að
bíða eftir að hér verði stórslys áður
en nokkuð verði að gert. Hver á að
bera ábyrgð á því? Ég skil ekki af
hverju verið er að búa til vandamál
og slysagildru. Þetta gekk ágætlega eins og þetta var, þegar innkeyrslan var opin. Þetta eru einu
gatnamótin við Dalveg þar sem er
lokað fyrir að beygja. Í fyrra, um
leið og þetta var gert, fóru umsvifin
hjá mér að minnka. Mér reiknast
svo til að á fyrstu tíu mánuðum
síðasta árs hafi salan dregist saman
um 14 milljónir. Það munar um
minna. Það hefur oft hvarflað að
mér að loka þessu bara og hætta.“
Karl Eðvaldsson, deildarstjóri
gatnadeildar Kópavogsbæjar, segir

TAKTU SKREFIÐ!
8 VIKNA

HLAUPANÁMSKEIÐ ÞRÍKÓ

FRÍTT

HEFST MÁNUDAGINN 1. FEBRÚAR KL.17:20 Á KÓPAVOGSVELLI
Námskeiðið er fyrir alla sem vilja byrja að skokka í góðum félagsskap.
Nú er því tækifærið hvort sem þú ert alveg nýr í hlaupunum
eða að koma þér aftur í gott hlaupaform.

Æfingatímar:
Mánudagar - Kópavogsvöllur (hlaupabrautin) kl. 17:20
Miðvikudagar - Frá Sundlaug Kópavogs kl. 17:30
Laugardagar - Frá Sundlaug Kópavogs kl. 9:00

Gott er að skrá sig á facebooksíðu námskeiðsins sem finna
má undir nafninu Hlaupanámskeið Þríkó.
Ef það vakna upp spurningar þá er hægt að hafa samband
við leiðbeinendur námskeiðsins eða þjálfara hópsins, í
gegnum tölvupóst.
Steinþóra Þórisdóttir, steinthora@vistor.is
Sigurrós Hallgrímsdóttir, sigurroshallgrimsdottir@gmail.com
Ívar Trausti Jósafatsson, ivar@komaso.is

Kópavogsblaðið
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Lífið á Skjólbraut var
líflegt og
skemmtilegt

Kópavogur var nánast eins og sveit, slæmir vegir og hænur og endur á vappi þegar
Skjólbraut 7a var i smíðum árið 1960.

Kópavogsbúi dagsins

Geirlaug Egilsdóttur
á Skjólbraut
Geirlaug Egilsdóttir hefur búið við Skjólbraut frá árinu 1960 og man tímana tvenna.

Hvaðan ertu, Geirlaug?
„Ég er fædd og alin upp á Siglufirði. Kom hingað fyrst árið 1958 og
var þá nýgift Kópavogsbúa, Árna
Kristmundssyni. Þá var Kópavogur
nánast eins og sveit, slæmir vegir og hænur og endur út um allt.
Við hófum búskap í einu herbergi
hjá tengdaforeldrum mínum sem
bjuggu í litlu húsi á Skjólbrautinni
og gekk sambúðin bara vel. Árið
1960 byggðum við í samvinnu við
tengdaforeldrana húsið okkar sem
ég bý enn í. Fyrsta barnið okkar
fæddist 1960 og síðan bættist við,
urðu alls 3 drengir og ein stúlka.
Lengi vann ég úti í Reykjavík
við verslunar- og veitingastörf
en síðustu 11 árin vann ég hér á
Skjólbrautinni á Dvalarheimilinu
Skjóli að matreiða fyrir gamla
fólkið, það var yndislegur tími.“
Segðu okkur aðeins af lífinu í
Vesturbæ Kópavogs á þessum
fyrstu árum.
„Lífið hér á Skjólbrautinni var
líf-legt og skemmtilegt. Hér var
Verslunin Kópavogur með alla algengustu matvöru og eiginlega allt
milli himins og jarðar og alltaf ös
því afgreiðslan gekk frekar hægt.
Í götunni voru Sparisjóðurinn og
Sjúkrasamlagið og tengdamóðir

Árni Kristmundsson, heitinn, en hann
lést fyrir rúmum tveimur árum, og
Geirlaug Egilsdóttir á góðri stund.

mín skúraði þar en ég í Sparisjóðnum. Þá voru líka tvær blómasölukonur, þær Lilja og Guðný sem
ræktuðu sjálfar og seldu og var alltaf líf í kringum þær, þær bökuðu
líka eitt og annað og seldu. Svo var
bílaverkstæði við hliðina á okkar
húsi.
Sigurgeir bæjarfógeti bjó vestast
í götunni og bæjarstjórinn Hjálmar
bjó beint á móti okkur og alltaf var
gatan vel mokuð þegar snjóaði.
Þá var sundlaugin við enda
götunnar vinsæl frá upphafi. Ég
hef alltaf stundað sund síðan hún
var opnuð og á meira að segja fjóra
bikara frá Kópavogssundinu úr
mínum aldursflokki.
Á Borgarholtsbraut var bílaverkstæði og skósmiður og á Urðarbrautinni var matvöruverslun

hjónanna Huldu Klein og Jóhanns
Kristjánssonar sem þau stækkuðu
seinna og var mjög vinsæl. Þarna
var líka fiskbúð svo vel var séð
fyrir daglegum nauðsynjum fyrir
nágrennið.
Ekki má gleyma strætisvagnaskýlinu uppi á hálsi, það var
smátimburkofi sem var alveg sérstakur staður, alltaf troðfullur af
fólki, skýlið útkrotað og alltaf eitthvað um að vera. Ég fór alltaf í
strætó í vinnuna, allir þekktust og
hittust í vagninum og skiptust á
fréttum.“
Kópavogur var stundum kallaður
barnabærinn, hvað kemur helst
upp í hugann?
„Margir voru að byggja og flestir
með ung börn. Meðan á byggingu
hússins okkar stóð var alltaf fullt af
börnum sem komu eldsnemma á
morgnana til að hjálpa okkur við
bygginguna, þau naglhreinsuðu og
hreinsuðu timbur, röðuðu því í
stafla og sinntu ýmsum smáviðvikum Á föstudögum var útborgunardagur og þá var kannski keyptur ís á línuna eða farið í bíó eða
borgaður smá peningur. Stundum bakaði ég skúffuköku með
kókosmassa sem var mjög vinsælt.
Maðurinn minn var góður við þau

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.
Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.

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

Barnabörnin í heimsókn á Skjólbraut.

og lánaði þeim alvöru verkfæri.
Hann var svo mikill barnavinur að
þegar ég var að passa barnabörnin
hérna heima hjá mér sögðu þau
að fleiri börn spyrðu eftir afa heldur en þeim. Enda kölluðu börnin
í götunni hann vin sinn. Einn
daginn kom drengur úr götunni,
bankaði og spurði eftir vini sínum, ég svaraði að nú væri vinur
hans á spítala. Þá hugsaði drengurinn sig um og sagði svo: Ef vinur
minn deyr, ætla ég ábyggilega að
skrifa minningargrein um hann.
Synir mínir mínir voru mjög
duglegir og framtakssamir í æsku
og miklir bissnesmenn og fóru til
dæmis upp á bæjarskrifstofu og
sóttu um leyfi til að byggja kofa
niður við sjó. Lögreglan hringdi
til mín, ég kom af fjöllum, en þeir
sögðu mér að þeir myndu vakta
svæðið svo óknyttaunglingar færu
síður að skemma eða kveikja í og
kofinn fengi að vera í friði.
Margt var brallað, seldar voru
myndir fyrir Rögnvald málara í
Skólagerðinu en margir kannast
við hann. Börnin sóttust eftirað vera sölumenn fyrir hann en
mest voru þetta eftirprentanir og
voru eftirsóttar enda ekki dýrar.
Þá gerðu strákarnir mínir upp reiðhjól og seldu.
Eitt sinn kom nágrannakona
til mín og spurði mig hvor ég
ætti meira af þessu ódýra smjöri
sem synir mínir hefðu verið að

Börn Geirlaugar og Árna heitins eru,
frá vinstri: Sigríður Björg, Kristmundur,
Guðfinnur Már og Egill Örn.

selja. Þá kom í ljós að þeir höfðu
selt úr frystikistunni. Allir áttu
frystikistu og söfnuðu í hana.
Dóttir mín var líka dugnaðarforkur og stólaði ég oft á hana
þegar ég var að vinna. Hún sýndi
listir eitt sinn á hestum á hátíð á
Rútstúni. Tengdamóðir mín sem
var mjög góð kona passað krakkana oft fyrir mig. Eins skiptust við
konurnar á að passa hver fyrir aðra
ef einhver þurfti að skreppa frá.
Við áttum hunda, ekkert hundabann hér, og lengi var tíkin Táta hjá
okkur. Alltaf voru börnin tilbúin
að passa hana, hún var svo vinsæl.
Hún fór með þeim í feluleik og allir földu sig en Táta leitaði þau öll
uppi. Þegar Táta dó komu tíu börn
til að vera viðstödd jarðarförina en
þennan dag var dembandi rigning.
Við jörðuðum tíkina í garðinum
og fórum með bæn og sungum: Ó,
Jesú bróðir besti. Að lokum fórum
við inn og drukkum heitt kakó og
átum kökur og mikið var spáð í
hvað yrði um Tátu þegar hún kæmi
til Guðs.
Skjólbrautin er ein af elstu götunum í Kópavog og árið 1998 var
Skjólbrautin valin fegursta gata
Kópavogs og á ég skjal sem staðfestir það.
Ég er ánægð með þessi yndislegu
ár mín á Skjólbrautinni þar sem ég
bý enn. En fyrirtæki hafa flutt og
ýmislegt er breytt í umhverfinu.“

Gerðarsafn

Ljósmyndasýningar
í Gerðarsafni

L

jósmyndasýningar Ingvars
Högna Ragnarssonar og
Katrínar Elvarsdóttur standa
nú yfir í Gerðarsafni. Ingvar
Högni Ragnarsson sýnir ljósmyndaseríu sem hann vann í
Rúmeníu 2015. Ingvar Högni
velur sér að huga að hinu rólega
andrými hversdagsleikans í verkum sínum þar sem hann dregur
fram persónulegt sjónarhorn á
umhverfið og einstaklinginn. Um
leið afhjúpar hann flókið samspil
samfélagsins og stéttaskiptingar,
persónulegar sögur um brostna
fortíð eða framtíðarvonir.
Katrín Elvarsdóttir sýnir ljósmyndaverkið Margföld hamingja sem
hún vann í Kína á árunum 20102014. Katrín dregur upp mynd af
borg á mörkum þess hversdagslega og skáldaða með portrettmyndum af eldra fólki, náttúru

í manngerðu umhverfi, híbýlum
og fundnum skúlptúrum.
Ingvar Högni hélt fróðlega
leiðsögn um sýningu sína síðasta
sunnudag og var viðburðurinn
vel sóttur. Ingvar Högni og Katrín
munu hafa sameiginlega leiðsögn
um sýningar sína á Safnanótt,
föstudaginn 5. febrúar kl. 19.
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Aðsent

Metnaður í umhverfismálum.
Við getum

Á

bæjarráðsfundi þann 14.
janúar var samþykkt tillaga frá Vinstri grænum og
félagshyggjufólki um loftslagsmál.
Tillagan fjallar um að Kópavogur
setji sér sjálfstæð markmið í
loftslagsmálum, í anda þeirra
samþykkta sem gerðar voru á
Parísarfundinum í desember s.l.
Texti tillögunnar er svohljóðandi:
„Bæjarráð Kópavogs samþykkir
að beina því til Umhverfissviðs

Aðsent

Klúður
Birkir Jón
Jónsson.

aðstöðu.

Síðustu 18 ár hafa
Kópavogsbúar hópast í líkamsræktarstöðvar í sundlaugum Kópavogs. Þar
hefur fólk getað
stundað líkamsrækt
á mjög viðráðanlegu verði og hefur
eldra fólk sérstaklega nýtt sér þessa

Um mitt síðasta ár var ákveðið
að bjóða rekstur líkamræktarinnar
út í þriðja sinn. Þá var ákveðið að
ganga til samninga við GYM heilsu
sem hefur síðastliðin 18 ár boðið
upp á þessa þjónustu og hafa notendur þjónustunar ítrekað lýst yfir
ánægju sinni með fyrirkomulag
mála. Eftir margra mánaða stapp
var tilboð GYM heilsu metið ógilt
og meirihluti Sjálfstæðisflokks og
Bjartrar framtíðar ákvað að bjóða
verkið út í fjórða sinn. Er það byggt

og umhverfis og samgöngunefndar að meta hvort og með hvaða
hætti Kópavogsbær geti sett sér
sjálfstæð markmið m.t.t. losunar
gróðurhúsalofttegunda og minnkunar s.k. kolefnisspors, í samræmi
við þau markmið sem sett voru á
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í
París í desember síðastliðnum.“
Með samþykkt tillögunnar tekur
bærinn afar mikilvægt skref í umhverfismálum. Sveitarfélögin geta
nefnilega haft verulega mikil áhrif
á hvernig við sem þjóð stöndum
okkur í þessum efnum.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi
VGF.

á sátt sem gerð var á síðasta
kjörtímabili við Samkeppniseftirlitið að reksturinn yrði boðinn út.
Kópavogsbær hefur nú í þrígang
boðið þetta verkefni út – án árangurs. Því lögðum við til, fulltrúar
minnihlutans, að gengið yrði til
viðræðna við Samkeppniseftirlitið
með formlegum hætti til að koma
í veg fyrir að þessi endaleysa haldi
áfram. Ég tel að við höfum uppfyllt
skilyrði
Samkeppniseftirlitsins
með því að hafa boðið þetta verk
út ítrekað. Spyrja má meirihlutann
– hversu oft á að bjóða þessa starfsemi út þar til staðar verður numið? 5 sinnum eða 10 sinnum? Í þessu
vandræðaástandi hefur World Class
þegar hafið málaferli við Kópavogsbæ og nú liggur í loftinu
að GYM heilsa fari sömu leið.
Í mótun er lýðheilsustefna bæjarins. Niðurstaða þeirrar vinnu verður væntanlega sú að Kópavogsbúum standi áfram til boða að
stunda líkamsrækt á viðráðanlegu
verði. Þessi þjónusta er ómissandi fyrir stóran hluta Kópavogsbúa og því er mikilvægt að þessum
farsa fari nú brátt að ljúka og þeirri
óvissu sem um starfsemina ríkir
verði eytt hið fyrsta.

Við getum.....

Við getum með skipulagi ákveðið

að hverfi séu þannig úr garði gerð
að þau hvetji til sjálfbærni, geri
fólki auðvelt að nýta almenningssamgöngur, hjóla eða ganga. Við
getum með þéttingu byggðar
hætt að auka vegalengdir innan
bæjarins og þannig fækkað eknum
kílómetrum. Við getum haldið
áfram að leggja hjólreiðastíga
og hvetja til notkunar þeirra. Við
getum hvatt til þess í skólunum að
börnin gangi eða hjóli í skólann.
Við getum með jákvæðri starfsmannastefnu
gert
foreldrum
yngstu barnanna kleyft að ganga
með þeim í skólann. Við getum
með skipulagningu íþróttastarfs
í samvinnu við íþróttafélögin
minnkað skutlið og þannig hvatt

BRÉF TIL BLAÐSINS

Vetrarhjólreiðar
í Smárahverfi
Á

vef Kópavogsbæjar má finna
skjal um snjóhreinsun og
hálkuvarnir á göngu- og
hjólaleiðum þar sem stígum er
raðað í fjóra þjónustuflokka. Allir
stígarnir í Smárahverfi sunnan Fífuhvammsvegar eru í 3. eða 4. forgangi sem hefur gert það að verkum að þeir eru ekki mokaðir eða
sandaðir svo dögum eða jafnvel
vikum skiptir nú í vetur. Stysta
leiðin úr hverfinu á stíg með 1.
forgangi er frá 500 metrum og
allt að 1000 metrum. Það er allt
of langt að klöngrast svona langa
leið í djúpum snjó og/eða hálku
í marga daga og vikur eins og nú
hefur verið raunin, hvort sem
maður er gangandi eða á hjóli.
Ég sendi því inn ábendingu á vef
bæjarins þar sem ég lagði til að

Sigurður Haukur Gíslason, íbúi í
Smárahverfi

stígarnir í kringum Smáraskóla
og Fífuna verði settir í 1. forgang
og stígurinn frá Smáraskóla og
suður undirgöngin undir Fífuhvammsveg og upp í Smárahverfið líka eða a.m.k. í 2. forgang.

Kópavogsblaðið

til sparnaðar á kolefnaeldsneyti.
Við getum með uppsetningu
hleðslustöðva gert fólki auðveldara að nota rafmagnsbíla. Við getum með innkaupastefnu bæjarins
stuðlað að því að bærinn kaupi
frekar umhverfisvæna bíla. Við
getum í starfsmannastefnu bæjarins gert meira í því að hvetja
starfsfólk til að skilja ekki eftir sig
kolefnisspor á leið í vinnuna eða
a.m.k. minnka það.
Já við getum gert svo margt til að
sýna öðrum gott fordæmi. Bærinn
okkar getur orðið leiðandi í umhverfismálum. Þar skiptir vilji og
vinna okkar allra máli.
Við getum.

Ég skora á
bæjaryfirvöld að bæta
þjónustu við gangandi
og hjólandi vegfarendur
í Smárahverfi
Ég fékk eftirfarandi svar: „Þínar
ábendingar og tillögur hafa þegar
verið sendar gatnadeild til skoðunar.
Snjómokstur og hálkuvarnir taka
mið af aðstæðum hverju sinni,
einnig er vegfarendum nauðsynlegt að meta aðstæður að vetri til.“
Þetta er greinilega eitthvað staðlað
svar og mér í raun bent á að sleppa
því að hjóla þegar færðin er slæm.
En þetta snýst ekki bara um okkur
hjólreiðafólkið heldur líka gangandi börn á leið í skóla. Ég hef
mörgum sinnum verið vitni af
því þegar börn á leið í Smáraskóla detta í hálku á leið sinni í
skólann. Svo er bílaplanið fyrir
framan Fífuna alltaf vel sandað
en ekki gangstéttin fyrir framan.
Undarleg forgangsröðun það.
Ég skora á bæjaryfirvöld að bæta
þjónustu við gangandi og hjólandi
vegfarendur í Smárahverfi.

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

www.hsbolstrun.is
www.hsbolstrun.is
Sími 544 5750
Sími 544 5750

Formbólstrun ehf.
Formbólstrun
ehf.
Hamraborg 5 – Hamrabrekkumegin
Hamraborg
5 – Hamrabrekkumegin
200 Kópavogur
– Sími 544 5750
200 hsbolstrun@hsbolstrun.is
Kópavogur – Sími 544 5750
hsbolstrun@hsbolstrun.is

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is

BÍLVOGUR ehf.
Auðbrekku 17, 200 Kópavogi

Allar almennar viðgerðir á bifreiðum
Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is
bilvogur.is

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

Kópavogsblaðið
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Bæjarlífið í Kópavog

Myrkramessa í MK

Myrkramessuball MK var haldið í Gamla bíó í
vikunni. Rave var þema ballsins og ekki annað
að sjá að nemendur skemmtu sér vel. Þeir sem
komu fram voru DJ Jay-O, Johnny Drop, DJ Rave,
Herra Hnetusmjör og fleiri frábærir listamenn. Inga
Sjöfn Arnbergsdóttir úr ljósmyndaráði MK fangaði
stemninguna og sendi okkur þessar líflegu myndir.

Rótarý

Ferðamálin voru rædd í þaula á síðasta fundi Rótarý í
janúar. Gestur fundarins var Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri SAF, Samtaka ferðaþjónustunnar.

Benjamín Magnússon arkitekt, kynnir
tillögu að nýjum fána klúbbsins.

PIPAR\TBWA · SÍA · 160295

Helgi Ólafsson ritari og Helga Árnadóttir , framkvæmdastjóri SAF, sem var
gestur fundarins.

ÍBÚAFUNDUR
um húsnæði stjórnsýslu Kópavogs

Boðað er til íbúafundar um húsnæði stjórnsýslu Kópavogs
þriðjudaginn 2. febrúar kl. 20.00 í Salnum Kópavogi.
Dagskrá:
Bæjarstjóri Kópavogs Ármann Kr. Ólafsson ávarpar fundinn.
Fulltrúar Mannvits og Capacent kynna valkost sem starfshópur um húsnæði
stjórnsýslunnar leggur til við bæjarstjórn Kópavogs.
Kostur 1: Ráðist verði í viðhald á Fannborg 2 strax. Jafnframt verði mögulegar
breytingar á skipulagi svæðisins skoðaðar.

Fundarmenn að snæðingi á Café Atlanta.

Kostur 2: Hafnar verði annars vegar viðræður um nýtt húsnæði í Norðurturni
við Smáralind og hins vegar viðræður um nýtt húsnæði við Smáratorg.
Jafnframt verði leitað samninga um sölu á fasteignum í Fannborg
og mögulegar breytingar á skipulagi svæðisins skoðaðar.
Spurningar og umræður.

kopavogur.is
Rótarýfélagarnir Guðbergur Rúnarsson, Hallgrímur Jónasson og Jón Ögmundsson.
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Blikafréttir
Formannsspjall

Árið 2015

Þ

að er ánægjulegt fyrir okkur Blika að líta til baka
nú þegar hinar fjölmörgu
deildir innan Breiðabliks eru
að gera upp árið 2015 og farnar
að huga að aðalfundum o.þ.h.
Árangur ársins 2015 var frábær
- bæði er varðar árangur einstakra íþróttamanna og hópa.
Þar ber kannski hæst val á íþróttakonu Kópavogs en þann titil
hlaut Fanndís Friðriksdóttir og
flokkur árins var meistaraflokkur
kvenna í knattspyrnu. Margir
aðrir íþróttamenn og konur bættu
árangur sinn á árinu sem við
gleðjumst yfir.
Út frá rekstarlegum forsendum
líta uppgjörin ágætlega út en því
ber ekki síst að þakka dugnaði
stjórnarmanna sem í sjálfboðavinnu leggjast á eitt um að styðja við íþróttafólkið og skapa því
umhverfi til að bæta árangur sinn.
Ekki má heldur gleyma frábærum
starfsmönnum Breiðabliks sem
alltaf eru til staðar þegar þörf er

Hannes Strange, formaður
Breiðabliks.

á. Oft er talað um peningaleysi í
íþróttahreyfingunni og það er rétt
að meira þarf til verksins en vel er
spilað úr þeim fjármunum sem
Breiðablik fær - bæði frá Kópavogsbæ og góðum styrktaraðilum.
Kópavogsbær stendur vel við
bakið á Breiðabliki - bæði í formi
fjármagns og góðrar aðstöðu en oft
vill mikill meira.
Það fer ekki á milli mála að
það starf sem fram fer hjá Breiðabliki og öðrum íþróttafélögum er
eitthvert það áhrifaríkasta starf
sem unnið er til þess að halda
börnum, unglingum og ungu fólki

í heilbrigðum og góðum lífstíl.
Allir hafa tækifæri til íþróttaiðkunar og innan Breiðabliks eru
starfandi 9 mismunandi íþróttagreinar þannig að flestir ef ekki
allir ættu að geta fundið sér
eitthvað við hæfi - bæði stelpur
og strákar. Jafnrétti til íþróttaiðkunar er mjög mikilvægur þáttur
og Breiðablik býður upp á jafn
góðar og fjölbreyttar æfingar fyrir
bæði kynin. Kópavogsbær leggur
gríðarlega mikla áherslu á það í
öllum samskiptum við Breiðablik að tækifæri til íþróttaæfinga
séu jöfn fyrir bæði kynin - bæði
er varðar magn æfinga og gæði.
Það er mikilvægt fyrir félagið að
finna þennan stuðning bæjarins.
Í haust skapaðist umræða
vegna úrslitaleiks í Íslandsmóti
5 flokks um að stúlkur ættu ekki
jafnt aðgengi að Kópavogsvelli og
drengir. Sú umræða var á misskilningi byggð enda hvorki stefna
félagsins eða Kópavogsbæjar að
mismuna kynjum. Vegna þessa
urðu starfsmenn Kópavogsbæjar
fyrir ósanngjarnri
gagnrýni sem við hörmum.
Við lítum björtum augum á
árið 2016 - og erum sannfærð um
að það verður gott íþróttaár.

Undirritun

Landsbankinn og knattspyrnudeild Breiðabliks framlengja
samstarf sitt

N

ú á dögunum var undirritaður nýr þriggja ára samningur milli Landsbankans
og knattspyrnudeildar Breiðabliks
en Landsbankinn hefur verið dyggur stuðningsaðili deildarinnar í
fjölmörg ár.
Stuðningur Landsbankans skiptir
knattspyrnudeildina miklu máli og

styrkir áfram ölfugt uppeldis- og
afreksstarf knattspyrnudeildar sem
og að styðja við meistaraflokka
félagsins í efstu deild karla og
kvenna.
Það voru þau Borghildur Sigurðardóttir formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks og Eysteinn

Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri
knattspyrnudeildar, sem undirrituðu samninginn fyrir hönd
Breiðabliks og Guðrún Ægisdóttir,
útibússtjóri Landsbankans í Hamraborg, og Guðrún Ólafsdóttir, svæðisstjóri, sem undirrituðu samninginn
fyrir hönd Landsbankans.

VIÐURKENNING

Knattspyrnudeild
Breiðabliks fyrirmyndardeild ÍSÍ

K

nattspyrnudeild
Breiðabliks fékk endurnýjun viðurkenningar
sinnar
sem
fyrirmyndardeild ÍSÍ á Landsbankamóti Breiðabliks laugardaginn 23. janúar síðastliðinn. Það
var Sigríður Jónsdóttir ritari ÍSÍ og
formaður Þróunar og fræðslusviðs

sem afhenti forystumönnum deildarinnar viðurkenninguna á milli
leikja á mótinu. Knattspyrnudeild
Breiðabliks er afar stolt af áfanganum og ljóst að viðurkenningin
endurspeglar það góða starf sem
unnið er hjá deildinni.

Kópavogsblaðið
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KÖRFUBOLTI

Knattspyrna

Blikar semja við erlenda
leikmenn, stefnan sett
á úrvalsdeild

K

arlalið Breiðabliks hefur
samið við Bandarískan bakvörð,
Zachary
Jamarco
Warren, en hann er körfuboltaáhugamönnum að góðu kunnur

Landsbankamótið

eftir að hafa spilað með liði Skagamanna síðustu tvö leiktímabil.
Hann er einstaklega góður skotmaður og mikill skemmtikraftur á
velli sem ætti að styrkja hinn unga
leikmannahóp Breiðabliks verulega
en liðið er í hörkubaráttu um sæti í
úrslitakeppni um sæti í úrvalsdeild
að ári.
Kvennaliðið fór sömu leið og bættu
einnig við sinn unga kjarna
Bandarískum leikmanni, stúlkan
sú heitir Latavia Dempsey og eru
miklar vonir bundnar við innkomu
hennar í liðið. Eftirnafnið gæti verið
einhverjum kunnuglegt, en bróðir
hennar, Clint Dempsey, lék hjá
Tindastól á síðustu leiktíð við góðan
orðstýr.
Meistaraflokkar félagsins hafa verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár
og er næsta skref að komast í deild
þeirra bestu, það er því um að gera
að líta við í Smáranum í vetur og
hvetja liðin áfram.

KÖRFUBOLTI

Póstmót Breiðabliks
um helgina
H

Kjartan Pétur, Sigurjón Orri, Kristian Nökkvi, Alexander, Anton Fannar, Arnar Smári, Arnór Sölvi og Kári Vilberg.

elgina 22.-24.janúar hélt
Breiðablik
knattspyrnumót fyrir 5.flokk drengja í
knattspyrnu í Fífunni í Kópavogi.
Um 700 þátttakendur frá 9 íþróttafélögum kepptu í 6 styrkleikaflokkum í 12 riðlum en alls voru þetta
76 lið. Leikið var frá kl. 9 á morgnana og fram eftir degi þessa þrjá
mótsdaga. Á sunnudeginum var
leikið um sæti í riðlum og síðan
voru úrslitaleikir. Í einhverjum

N

ú um helgina fer fram hið
árlega Póstmót Breiðabliks,
en það er körfuboltamót
fyrir krakka á aldrinum 6 til 11 ára.
Mótið hefur stækkað ár frá ári og er
gert ráð fyrir ríflega 800 keppendum
í ár. Það er alltaf líf og fjör á þessum
mótum og um að gera að líta við um
helgina.

KÖRFUBOLTI

Helgi Björn Einarsson
til liðs við Breiðablik

B

reiðablik hefur borist liðsstyrkur í baráttunni um úrvalsdeildarsæti í körfubo lta
en Helgi Björn Einarsson hefur
gengið til liðs við Blika frá Hetti á
Egilsstöðum.
Helgi þekkir vel til leikmannahópsins en hann æfði með liðinu
í sumar áður en hann fluttist til
Egilsstaða. Hann er uppalinn í
Grindavík en hafði leikið um nokkurra ára skeið í úrvalsdeild með
Haukum í Hafnarfirði áður en hann
gekk til liðs við Hött.

Helgi er stór og sterkur leikmaður
sem mun án efa láta til sín taka í
teignum. Vertu velkominn í Kópavoginn Helgi Björn!

Áfram
Breiðablik!

úrslitaleikjanna var ansi mjótt á
munum og réðust einhver úrslit í
vítaspyrnukeppni. Dómgæsla var
í höndum leikmanna meistaraflokks karla í Breiðablik og var hún
algjörlega til fyrirmyndar. Úrslitaleikir mótsins voru svo dæmdir
af landsdómurum, en í styrkleikaflokki A og B dæmdu Gunnar Jarl
Jónsson og Örvar Sær Gíslason. Á
mótinu er lögð áhersla á mikilvægi
hollustu og hreyfingar og er allt

sem boðið er upp á í Fífunni þessa
helgi hollt og gott. Breiðablik landaði sigri í styrkleikaflokkum A, B,
C og D. KA í styrkleikaflokki E og
Stjarnan í styrkleikaflokki F. Það er
samdóma álit aðstandenda mótsins að vel hafi tekist til, að minnsta
kosti mátti sjá glaða stráka í
knattspyrnu og spennta foreldra og
aðstandendur á hliðarlínunni.

Vertu með allt
á einum stað
537 7000

hringdu.is

ÓTAKMARKAÐI
PAKKINN

INTERNET

FARSÍMI

HEIMASÍMI

ÓTAKMARKAÐ

ÓTAKMARKAÐ

ÓTAKMARKAÐ

GAGNAMAGN + NETBEINIR

ÓHÁÐ KERFI - SÍMTÖL/SMS/MMS

ÓHÁÐ KERFI

Taktu þátt í framþróuninni og fáðu nýja tækni til reynslu
Erum með margar gerðir og verðflokka af ReSound heyrnartækjum.
Heyrnartæki sem hjálpa þér að greina talmál, hafa framúrskarandi hljómgæði
og snjalla þráðlausa tengingu.
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* Aðgangsgjald Gagnaveitu Reykjavíkur 2.580 kr.

Fast verð eilíft áhyggjuleysi – Verð aðeins 15.000 kr.*

