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Samgöngur

Arnarnesvegur
opnar í haust
F

ramkvæmdir við nýbyggingu Arnarnesvegar frá
mislægum gatnamótun á
Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi eru á áætlun, að því er fram
kemur á vef Vegagerðarinnar.
Verkið felst í því að leggja nýjan
1,6 km langan veg frá mislægum
gatnamótum við Reykjanesbraut
og austur fyrir Fífuhvammsveg.
Framkvæmdir hófust í fyrrahaust
en verktakar eru Suðurverk og
Loftorka Reykjavík. Verkinu á að
vera lokið 1. október í haust og
umferð þá hleypt á hinn nýja veg
sem mun létta mjög á umferð um
Fífuhvammsveg. Á vegkaflanum
verða þrenn gatnamót og tvenn
steypt undirgöng. Verkefnið er

samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Kópavogs, Garðabæjar og veitufyrirtækja.
Fram kemur á vef Vegagerðarinnar að vegna verksins var þörf á
að færa háspennustrengi OR og er
því verki nú lokið. Einnig hefur verið lögð gönguleið til bráðabirgða
sem verður notuð þar til undirgöng
við væntanlegt hringtorg verða
komin í gagnið. Til að tryggja öryggi
gangandi vegfarenda var stóru röri
komið fyrir í gegnum vinnusvæðið
og liggur umferð vinnuvéla þá yfir
rörið. Þarna er nokkur umferð
gangandi, sérstaklega yngri vegfarenda á leið í og úr skóla og tómstundastarfi. Rörið sem virkar þá
eins og undirgöng var sett til að

Tónlist

Ný tónlistarhátíð í
Kópavogi tilnefnd til
tónlistarverðlauna

T

ónlistarhátíðin CYCLE, Music
and Art Festival, sem fram
fór í Kópavogi sl. sumar er tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir að vera tónlistarviðburður ársins. Hátíðin er ný og
er henni stýrt af ungu tónlistarfólki í samstarfi við Kópavogsbæ.
Hún fór að mestu fram í menningarhúsum bæjarins, m.a. í Salnum og Gerðarsafni, en einnig voru

viðburðir í Gamla Kópavogsbænum
og Gamla Hælinu. Hátíðin var
mjög vel sótt og fékk góða dóma.
Nú er verið að undirbúa næstu
CYCLE hátíð sem mun fara fram
í október í Kópavogi á þessu ári.
„Hátíðin er til marks um þær
nýju slóðir sem við erum að feta
í menningarstarfi í bænum og
samræmist vel nýrri menningar-
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koma í veg fyrir gangandi umferð
á vinnusvæðinu sjálfu og til að
gangandi þyrftu ekki að leggja á
sig stóran krók. Einnig er skólabíll
á morgnana kl. 7:50 við torgið á
Þorrasölum og leggur hann af stað
kl. 8:00. Sprengivinna er í gangi
sem alltaf er óþægileg fyrir þá sem
næstir búa en komið hefur verið
fyrir mælum á nokkrum húsum
til að fylgjast með því að styrkur
sprenginga standist útboðsskilmála og hefur styrkurinn verið vel undir þeim mörkum, að
sögn Vegagerðar. Mælar eru og
færðir á milli húsa til að fá sem
besta mynd af því sem er að gerast. Vinnan við undirgöng gengur
einnig vel en búið er að steypa
plötu við undirgöng við Reykjanesbraut en reiknað með að því verki
ljúki í vor en framkvæmdirnar við
undirgöng við Þorrasali fara í gang
í apríl mánuði.
Lengi hefur staðið til að tengja
Arnarnesveg við Breiðholtsbraut
og létta þar með um muna um umferð í efri byggðum bæjarins. Ekki
er búið að full hanna þá leið og
óljóst er um tímasetningu á þeirri
framkvæmd.

Framkvæmdir eru í fullum gangi við Arnarnesveg.

stefnu, sem hvetur okkur til að
blanda saman mismunandi listgreinum, nýta vel nálægð ólíkra
menningarhúsa, starfa með ungu
listafólki og fara með listina út í
almenningsrými,“ útskýrir Arna
Schram, forstöðumaður menningarmála í Kópavogi.

Á döfinni

Allir á
Bókasafnið

Hátíðin leiddi saman stórstjörnur úr listaheiminum eins og Ólaf
Elíasson, Gjörningaklúbbinn og
Simon Steen-Andersen og rísandi
stjörnur eins og Eyvind Gulbrandsen, strengjasveitina Skark og slagverkstríóið Pinquins. Auk fjárframlags úr lista- og menningarsjóði
hlaut hátíðin fjölmarga erlenda
styrki.
Í rökstuðningi dómnefndar um
hátíðina segir: „Afar metnaðarfull
og spennandi listahátíð þar sem
sjónum var beint að tengslum
tónlistar, hljóðlistar, gjörningalistar, myndlistar og arkitektúrs í
samtímanum. Hátíðin átti í frjóu
samtali við áhorfendur og gesti
og var flutningur í hæsta gæðaflokki. Á meðal fjölmargra magnaðra
viðburða sem þar áttu sér stað má
nefna þverfaglega tónlistargjörninginn Mirror’s Tunnel, samstarsverkefni Ólafs Elíassonar myndlistarmanns, tónskáldsins Páls
Ragnars Pálssonar og strengjasveitarinnar Skark, hljóðgöngu
Christinu Kubisch og verkið
Diptych eftir Þráin Hjálmarsson
tónskáld og myndlistarmanninn
Sigurð Guðjónsson.”
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Cycle er afar metnaðarfull og
spennandi listahátíð.

Stjórnendur hátíðarinnar eru:
Guðný Guðmundsdóttir, Fjóla
Dögg Sverrisdóttir og Tinna Þorsteinsdóttir.

ú eru allir laugardagar fjölskyldudagar í menningarhúsunum í Kópavogi. Síðastliðinn
laugardag var fjölskyldudagurinn
í Bókasafninu. Boðið var upp á að
perla og þangað komu krakkar með
foreldrum sínum og perluðu heilu
listaverkin, sem voru svo straujuð
og hægt að taka með heim. En það
er fleira um að vera í Bókasafninu. Safnanótt var föstudaginn 5.
febrúar með miklu fjöri og alls
konar viðburðum fyrir börn og
fullorðna. Jón Björnsson heldur
erindi um þessar mundir og verður
hið síðasta fimmtudaginn 18.
febrúar. Jón talar þá um skrín og
helga dóma. Næsta fimmtudag
þar á eftir, 25. febrúar, hefst ný erindaröð í safninu, þar sem talað
verður um dauðann, og er það
fyrsta erindið af fjórum, sem úrvals
fyrirlesarar flytja, einn hverju sinni,
til og með 17. mars.

Næsta blað kemur út 12. mars
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 9. mars

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.
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Kópavogsbúi dagsins

Myndi vilja læsa bæjarstjórn
inni á Tónlistarsafni Íslands
í einn dag

Þ

orvaldur Víðsson, Kópavogsbúi dagsins hér í blaðinu fyrir
mörgum dögum síðan, tilnefndi Ingunni Hildi Hauksdóttur
sem Kópavogsbúa dagsins í dag.
Fjölskylda: „Þröstur Þorbjörnsson,
gítarleikari og tónlistarkennari er
sambýlismaður minn og stjúpdóttir mín er Daney Rós Þrastardóttir, menntaskólanemi. Foreldrar
mínir eru Soffía Georgsdóttir, lyfjatæknir og Haukur Reynir Ísaksson,
stýrimaður og síðar sendibílstjóri
á Sendibílastöð Kópavogs. Ég á
fjögur yndisleg eldri hálfsystkini,
það er mikill fjársjóður að vera litla
barnið í hópnum.“
Gæludýr: „Við erum svo lánsöm
að hafa tvær eðal kisur á heimilinu,
það er hinn 19 ára gamli Bangsi og
svo sprelligosinn hún Mona Lisa
sem er hálfs árs gömul og heldur
þeim gamla í formi með endalausri stríðni og uppátektarsömum
eltingarleikjum.“

Aðalfundur Sögufélags Kópavogs
Sögufélag Kópavogs heldur aðalfund í sal Kópavogsskóla
sunnudaginn 21. febrúar kl. 13:00. Auk venjulegra
aðalfundarstarfa munu nokkrir af fyrstu nemendum
Menntaskólans í Kópavogi segja frá upphafsárum skólans
í Kópavogsskóla þar sem hann bjó við mikil þrengsli.
Þetta verður áhugaverður og skemmtilegur fundur.
Allir velkomnir, stjórnin.

Starf: „Píanókennari við Tónlistarskólann í Kópavogi og meðleikari
við Tónlistarskólann í Reykjavík.
Orgelleikari við Landakotsspítala
þar sem ég spila og syng tvo sunnudaga í mánuði. Að auki starfa ég
sem píanóleikari með nokkrum
kammerhópum í klassískri tónlist
og leik um það bil ferna tónleika á
ári.“

Ingun Hildur Hauksdóttir, Kópavogsbúi dagsins.

Leyndir hæfileikar: „Líklega trúa
því fáir sem þekkja mig í dag en ég
er ansi góð í fótbolta þó ég hafi nú
aldrei komist á samning!“
Hvaða frægu persónu hefur þér
verið líkt við? „Svínku í Prúðuleikurunum, en það var nú fyrir
löngu síðan og ég held að fólk sem
þekkir mig í dag geti varla tengt
þarna á milli, þvílík rólegheitamanneskja sem ég er orðin.“
Besta fríið: „Öll frí eru besta fríið.
Síðast áttum við Þröstur yndislega viku í Barcelona sumarið 2015,
dásamleg borg. Sunnudagseftirmiðdagsganga í Fossvogsdalnum
getur einnig verið á við nokkra daga
frí. Á vissum árstíma fær maður að
hlusta á nærandi söng fuglakórsins
í skógræktinni við Svartaskóg alveg
endurgjaldslaust!“
Fallegasti staður Kópavogs:
„Það er fjaran fyrir botni Fossvogs,
ég gæti hreinlega tjaldað þar á
sumrin. Þar er fjölskrúðugt fuglalíf
á vorin og haustin, merkilega rólegt
þarna miðað við nálægðina við
stóru umferðaræðarnar í kring.“

Hvað ætlaðir þú að gera þegar
þú yrðir stór? „Ég ætlaði mér að
verða hestakona, hver veit hvað
gerist í ellinni.“

Hvað myndir þú gera ef þú mættir
fá að ráða öllu í Kópavogi í einn
dag: „Ég myndi byrja á því að læsa
alla bæjarstjórnina inni í Tónlistarsafni Íslands í heilan dag, ásamt
þeim Jóni Hrólfi og Bjarka. Þar
fengju þau að kynnast starfseminni og þeim ómetanlega auð sem
safnið er. Á meðan myndi ég setja
safnið í óafturkræfanlegan forgang
í menningarstefnu bæjarins. Safnið er algerlega ómetanlegt hvað
arf okkar íslendinga snertir, okkur
ber rík skylda til að sinna því sem
slíku.“

Mesta afrek í lífinu: „Þau forréttindi að fá að starfa við það sem
stendur hjarta mínu næst, tónlistina.“

Hvað er best og hvað mætti betur
fara í Kópavogi:
„Það er gott að búa í Kópavogi, það
er alveg satt. Mikið er gert fyrir íþrót-

Búseta: „Við Þröstur, Daney Rós
og kisur búum í Víðigrund 5 hér í
Kópavogi.“

Kettirnir Bangsi og Mona Lisa kúra með
eiganda sínum.

tasamfélagið í bænum. Það mætti
hinsvegar hlúa meira að tónlistaruppeldisstarfinu. Þá er ég að tala
um Tónlistarskólann í Kópavogi,
sem eingöngu er staðsettur á einum stað miðsvæðis og þjónustar því engan veginn nemendur í efri byggðum bæjarfélagsins, til dæmis í Salahverfi og
Kórahverfi. Þar vantar sárlega útibú Tónlistarskólans í Kópavogi.
Þar með næðist jafnrétti í aðgengi barna í bæjarfélaginu að tónlistarnámi. Ég veit mörg dæmi
þess að börn hafa gefist upp í tónlistarnámi sínu vegna fjarlægðar á
milli heimilis og skóla.“
Hvað ætlar þú að gera
um helgina? „Það er þorrablót hjá
stórfjölskyldunni hans Þrastar,
hann á hvorki meira né minna en
12 systkini.“
Hvað veitir þér innblástur, orku
og andagift?
„Það er tvímælalaust starfið mitt í
tónlistarkennslunni, ég dýrka nemendur mína. Þau kenna mér svo
ótalmargt og ég geri mitt besta til
að miðla til þeirra hversu göfug
tónlistin er og hversu nauðsynleg hún er til að eiga fallegt samfélag okkar á milli. Mér finnst líka
óendanlega gefandi að knúsa og
kjassa kisurnar okkar, ég spjalla við
þær um allt milli himins og jarðar
þegar enginn heyrir til.

Kópavogsblaðið
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Besti ís sem ég hef
fengið. Mæli með
ísbíltúr á Joylato í
Kópavogi

Hef aldrei áður skrifað
review um stað, en ég er
bara ástfangin af þessum
... mæli sérstaklega með
kókosbase ísnum með
saltaðri karamellu

Kynning

Hamingjan er í lífræna,
bragðgóða og holla ísnum frá
Joylato í Laufbrekku
V

iðskiptavinir lofa ísinn frá
Joylato í hástert á Facebook
síðu fyrirtækisins. Óhætt er að
segja að um óvenjulega ísbúð sé að
ræða því áherslan er öll á hollustu og
næringu, án þess að fórna bragði eða
upplifun. Joylato, sem mætti þýða
sem „hamingjuís,“ opnaði í fyrra að
Laufbrekku 30 (Dalbrekkumegin)
í sama húsi og heilsuverslunin
Mamma veit best. Hvítur sykur er
ekki notaður hjá Joylato og heldur
ekki gervi-, litar- eða sætuefni. Allt
hráefni sem notað er í Joylato ísa
kemur beint úr náttúrunni. Ófitusprengd kúamjólk kemur frá Rjómabúinu Erpsstöðum. Jarðaberin koma
frá Sólbyrgi og eru ræktuð án eiturefna. Aðalbláberin eru tínd í íslenskri
náttúru. Kókósmjólk, möndlumjólk
og kasjúmólk eru lífrænar og búnar
til á staðnum. Meira að segja ískexið,
sem stungið er í ískúlurnar, er lífrænt
og glútenlaust. Hér er meðal annars
hægt að fá ís sem er bólgueyðandi,
bætir minni og léttir lund.

Bragðgóður ís sem fyllir
fólki vellíðan

Pranava Rúnar Gígja, stofnandi
og eigandi Joylato, segir að flestir
sem smakkað hafa Joylato ís finnist hann einstaklega bragðgóður en
jafnframt fyllir hann fólki vellíðan.
„Hver ís er búinn til frá grunni. Hjá
okkur er aldrei á boðstólum ís sem
búið er að geyma í frysti. Við bjóðum
einnig upp á lífrænt kaffi, lífrænt
heitt súkkulaði, indverskt chai, affo-

gato og lífrænt hrásúkkulaði og lífrænar tröfflur. Við notum ekki tilbúin ísblöndunarefni eða önnur
efni sem búin eru til í verksmiðjum.
Við notum alvöru lífræn hráefni og
fljótandi köfnunarefni til að hræra
saman hvern skammt, en með þeirri
aðferð myndast engir ískristallar
heldur verður ísinn silkimjúkur.“
Það er ævintýralegt að fylgjast með
ísgerðinni og heimsókn í Joylato
verður þannig að einstakri upplifun.
„Við viljum að fólk fái bæði upplifun
og hollustu í hverri heimsókn. Ísinn
okkar er nefnilega hollur og fólki
líður vel þegar það borðar hann,“
segir Pranava Rúnar.

Hugmyndafræðin

Þegar komið er inn í Joylato er ljóst að
ekki er um venjulega ísbúð er að ræða.
Myndir af andlegum meisturum
eru yfir afgreiðsluborðinu, þeirra
á meðal: Sri Chinmoy, Sri Aurobindo, Sri Ramakrishna, Ramana
Maharshi, Swami Vivekananda og
Krishna. Pranava Rúnar tilheyrir Sri
Chinmoy friðarhreyfingunni svonefndu en hugmyndafræði hennar
byggir meðal annars á hamingju,
innri gleði og að láta gott af sér leiða.
„Það er einmitt það sem við erum
að gera hér. Sri Chinmoy-miðstöðin
styrkir góðgerðarstarf um allan heim
ásamt því að bjóða upp á mörg frí
námskeið í hugleiðslu, styrkja friðarhlaupið um allan heim og margt
fleira,“ segir Pranava Rúnar. „Ís var
reyndar Sri Chimnoy ofarlega í huga

sem sagði oft að ís væri sannkallaður
gleðimatur sem veitir fólki hamingju, innblástur og barnslega gleði.
Hann samdi meira að segja þrjú
lög um ís,“ segir Pranava Rúnar og
hlær. „Sjálfur fékk ég innblásturinn
að þessum stað árið 2008 þegar ég
hljóp friðarhlaup Sri Chinmoy umhverfis Ástralíu og svo aftur árið 2014
þegar ég hljóp frá Uluru í Ástralíu
til Canberra. Hugmyndin var alltaf
að mótast innra með mér í gegnum
árin. Ég hef lengi starfað í heilsugeiranum og langaði að sameina
þetta tvennt, ásamt andlegri leit
minni. Ég vildi búa til hollan og
bragðgóðan ís. Nafnið „Joylato“er
sameinað orð úr „joy“ eða „gleði“
og „gelato“ eða „ís“ og það er einmitt
það sem við erum að gera hér í Laufbrekku. Hamingjan er í ísnum.“
Ice cream, ice cream, ice cream,
ice cream! You are my heart’s sweetness-fulfilled dream. You halve my
mind’s melancholy; You make my life
once more jolly.
-Sri Chinmoy
Joylato ísbúðin er við Laufbrekku 30
(Dalbrekkumegin) í sama húsi og
heilsuverslunin Mamma veit best.
Opið er alla virka daga, utan miðvikudaga, frá klukkan 12 – 21. Miðvikudaga er lokað. Á laugardögum er
opið frá 12 – 21, sunnudaga er opið
frá 13 – 21. Nýr matseðill er kynntur á
fimmtudögum með nýjum bragðtegundum. Sjá nánar: joylato.is

Ótrúlega góður
ís og besta kaffi á
höfuðborgarsvæðinu
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Kristján Guðmundsson,
fyrrverandi bæjarstjóri,
fór mikinn í ræðustól.

203
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ER 203

íbúaFUNDUR

Tilfinningaþrunginn
íbúafundur um flutning
bæjarskrifstofa

T

il snarpra orðaskipta kom á íbúafundi í síðustu viku
um flutning bæjarskrifstofunnar. Segja má að skilin
hafi orðið skörp á milli þeirra sem eldri eru og þeirra
sem eru yngri; þeirra sem vilja vernda sögu og hefðir
og þeirra sem kalla eftir hagræðingu og betra flæði á
milli starfsdeilda. Engum hefur dulist undanfarið að flutningur bæjarskrifstofunnar úr Fannborg hefur verið pólitískt
sprengjuefni í bænum og deildar meiningar eru um það
innan flokka í bæjarstjórn.

Snyrtistofan Meyjan
Linda Björk snyrtifræðingur býður
upp á snyrtimeðferð fyrir alla.
15% afsl. fyrir eldriborgara
mánudaga, þriðjudaga og
miðvikudaga.
Opið: Mán, þri, og mið, kl. 9-17
Fim 11-20 og fös 9-16

Tímapantanir
í síma:

785 3448
Verið velkomnar.
Meyjan snyrtistofa
Hólmaseli 2,
109 Reykjavík
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Á íbúafundi í Salnum í síðustu viku
var farið yfir skýrslur frá Mannvit
og Capacent um mögulega flutning
bæjarskrifstofanna. Fundargestir
í Salnum voru um 140 talsins og
virtust flestir þeirra sem tóku til
máls langt frá því vera sáttir um að
flytja bæjarskrifstofurnar. Sumir
töluðu að um hreinan áróðursfund
væri að ræða. Engu væri líkara en
verið væri að kynna ákvörðun sem
búið væri að taka. Sjónarmiðin
voru æði mörg og hér verður gerð
tilraun til að stikla á stóru á því sem
fram fór á fundinum.

Bæjarstjóri trúði ekki
hversu illa var komið fyrir
Fannborg

Í inngangsræði sinni rakti Ármann
Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, meðal
annars ástæður þess af hverju
hann teldi það vera rökrétt að
flytja. „Viðhaldsþörfin er mikil....
Ég trúði ekki í fyrstu hversu illa var
fyrir komið fyrir á fjórðu hæð Fannborgar. Við leituðum til hlutlausra
verktaka og fengum hjá þeim ráðgjöf. Þeir mátu að það myndi kosta 200 milljónir að gera við. Síðan
það mat var gert hefur vísitala hækkað og ef við metum kostnað við
flutninga og annað sem þessu fylgir
þá er þetta nær 300 milljónum
núna,“ sagði Ármann og bætti við
að leitað hafi verið til Mannvits
sem komst að þeirri niðurstöðu að
hagkvæmast væri að flytja bæjarskrifstofurnar. Í kjölfarið var skipaður starfshópur bæjarfulltrúa og
starfsmanna bæjarins. Fannborgin
var þá auglýst og hugmyndir
ræddar um nýtingu svæðisins.

Úttekt Mannvits
Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
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Einar Ragnarsson, Jón Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Hilmarsson hjá Mannvit unnu úttekt
um kosti og galla við flutninga
frá Fannborg. Í máli Einars kom
meðal annars fram að samtals
væru bæjarskrifstofurnar 4.710
fermetrar. Það gera 31,8 fermeter

Með
Nokkur rök sem mæla
með flutningi bæjarskrifstofa:

- Bæjarskrifstofurnar í Fannborg eru í þremur húsum, á
samtals átta hæðum
- Lélegt vinnuflæði er á milli
deilda og nýtingin á húsnæðinu er mjög léleg
- Ekkert viðhald hefur verið á
bæjarskrifstofunum í 6-7 ár
- Þær eru farnar að mígleka og
mygla er farin að gera vart
við sig
- Varlega áætlað nemur kostnaðaráætlun endurbóta um
600 milljónir
- Bindandi tilboð er komið 		
í húsnæðið upp á
700 milljónir
- Hægt er að selja byggingareiti í Fannborg fyrir um 600
milljónir
- Þetta réttlætir kaup 		
á nýju húsnæði undir
skrifstofurnar, í Norðurturni
Smáralindar, upp á 1,5
milljarð.
fyrir hverja starfsstöð. Útreikningarnir voru dregnir í efa af fundargesti sem sagði reikningsskekkju
vera upp á 1.550 fermetra í skýrslu
Mannvits. Rýmisþörf væri því mun
minni og myndi breyta öllu reikningsdæminu, útreikningum og
tölum sem hafa verið nefndar. Jón
Þór Gunnarsson hjá Mannvit sagði
að allt hefði verið rýnt í þaula hjá
fyrirtækinu en hann myndi fara
aftur yfir þetta. Einar Ragnarsson
hjá Mannvit ítrekaði þó að hægt
væri að vera með 30% minna skrifstofuhúsnæði og ná þannig fram
sparnaði með því að nýta fermetrana betur. Þannig mætti lækka
rekstrarkostnað til lengri tíma.
Óbeini ábatinn væri bætt vinnuaðstaða; meiri ánægja í starfi, ein
sameiginleg móttaka sem myndi
gera þjónustu við íbúa markviss-

ari, bætt aðgengi fatlaðra og böð
og búningaaðstaða fyrir starfsfólk. „Þrátt fyrir að kaupverð nýs
húsnæðis sé hærra en söluverð
Fannborgar og byggingarréttar þá
vega aðrir þættir þyngra, eins og
til að mynda 150 milljóna króna
lægri rekstrarkostnaður á ári og
sparnaður í endurbótum á Fannborg sem talinn er nema um 600
milljónum á næstu 6 árum,“ sagði
Einar og bætti því við að þétting

Gegn
Nokkur rök sem mæla
gegn flutningi bæjarskrifstofa:

- Það kostar engar 600
milljónir að gera við Fannborg, sá kostnaður er
gróflega ofmetinn
- Spurningamerki við alla
tölulega framsetningu
- Eru byggingareitir eftir í 		
Fannborg til að selja? Fæst
það verð sem lagt er upp 		
með?
- Engin samstaða er um
málið innan bæjarstjórnar
- Festa og sagnfræðileg heild
í því að binda söguna
við upprunann og hafa
bæjarskrifstofurnar
áfram á þeim stað 		
þar sem þær voru fyrst
- Nágrannasveitarfélög eru
með sína stjórnsýslu miðsvæðis og flytja hana ekki
í burtu
- „Eins og að flytja Alþingi í
Kringluna.“
byggðar á Fannborgarreit myndi
auka framboð íbúðarhúsnæðis.
Aukið útsvar gæti veitt bænum um
100 milljónir á ári í auknar tekjur.

Rýnivinna íbúa

Hólmfríður
Árnadóttir
hjá
Capacent kynnti rýnivinnu íbúa
bæjarins. Gert var 290 manna tilviljunarúrtak á aldrinum 18-75
ára. 24 íbúar, 12 karlar og 12 konur,
voru fengin í rýnivinnuna. Niðurstaða hópsins var meðal annars að
núverandi aðstaða í Fannborg væri
óviðunandi og að þjónusta myndi
eflast við að flytja bæjarskrifstofurnar. Betra aðgengi yrði þá fyrir
fatlaða, flutningar hefðu jákvæð
áhrif á starfsfólk og starfsanda og
myndu skila sér í aukinni skilvirkni.
Nefnt var í rýnihópnum að Fannborg væri ekki lengur miðsvæðis
í Kópavogi og væri það ekki fyrir

Kópavogsblaðið
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„Peningalegt rugl og
glæfraspil.“

Kristján Guðmundsson, sem var
bæjarstjóri Kópavogs árin 1982 til
1990, kvaddi sér hljóðs og hélt tilfinningaþrungna ræðu. „Það voru
fengnir 24 íbúar í rýnivinnu fyrir
alla íbúa bæjarins sem telja yfir 30
þúsund manns. Það er lítið hlutfall og getur varla talist áreiðanlegt,“ sagði Kristján. „Það er engin
samstaða innan bæjarstjórnar fyrir
þessu máli og enginn meirihluti.
Ég minnist þess ekki að bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar leiði
andstæðar fylkingar í sama málinu. Björt framtíð er líka klofin. Þetta er pattstaða. Öll saga og hefðir
Kópavogs eru sprottin upp frá
þessu svæði. Þetta er peningalegt
rugl, glæfrarspil og loftfimleikar
miðað við núverandi aðstæður.
Sveitarfélagið má ekki við þessu
núna, þar sem það er nú þegar við
150% skuldamörkin og þarf að lúta
handleiðslu í fjármálum. Verðið á
Norðurturni er 470 þúsund á fermeter þegar við vitum að hægt er
að fá um 200 þúsund á fermeter

jónir að laga Fannborg en 600 milljónir hafa þegar farið í jarðhæðina.“
Ármann Kr. Ólafsson svaraði
forvera sínum í embætti og sagði
þetta gott dæmi um jarðhæðina
sem fór langt fram úr áætlun.
Framkvæmdir þar áttu að kosta
330 milljónir að núvirði en endaði
í 540 milljónum. „Semsagt, bara
jarðhæðin kostaði þetta. Nú er
kominn tími á endurbætur á annarri og þriðju hæð.
Loftræstingarkerfið, lagnir og fleira
er komið á tíma. Áætlaður viðgerðarkostnaður í allt þetta er 600
milljónir. Þá á eftir að taka húsið
í gegn að utan auk matsals og
sturtuaðstöðu. Áætluð viðgerð á
Héraðsskjalasafni var 55 milljónir
en sú tala endaði í 116 milljónum.
Það er búið að leggja mikið undir að
fá sjónarmið íbúa og ég efast um að
nokkurt mál hafi verið undirbúið
jafn vel. Ég geri enga athugasemd
við að ekki séu allir bæjarfulltrúar
sammála í þessu máli. Það eru
mismunandi sjónarmið sem trufla
mig ekki...Þetta er alls ekki pólitískt
mál heldur erum við frekar að tala

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri.

Fundargestir í Salnum.

húsið upp á þá upphæð sem rennur
út um næstu mánaðarmót. Afgangurinn yrði fjármagnaður með
lausafé bæjarins. „Við myndum
kaupa tilbúið húsnæði þar sem
innréttingar væru inni í kaupverðinu. Kaupum allt á X verði en
óvissuþættirnir yrðu minni ef farið
yrði út í að byggja nýtt.“ Benjamín
Magnússon, arkitekt, kvaddi sér
hljóðs og vildi halda í hefðirnar.
„Ráðhús á að vera á þeim stað
þar sem það var byggt fyrst. Það
er festa í því og ákveðin sagnfræði
sem bindir söguna við upprunann.
Þetta er hægt að sjá í löndunum í
kringum okkur og víða í Evrópu.“

flesta íbúa bæjarins. Af þeim sem
tóku afstöðu í rýnihópnum var afgerandi meirihluti fyrir því að flytja.

Óvissa að byggja nýtt

Ármann var spurður af hverju búið
væri að ýta út af borðinu hugmynd
um að deiliskipuleggja Fannborgarreitin upp á nýtt og byggja
þar nýtt ráðhús bæjarins. Hann
svaraði að óvissuþættir í því væru
of margir. Spenna væri komin á
vinnumarkað, laun færu hækkandi
og ekki væri þess virði að taka þá
áhættu. „Það tekur að jafnaði 3-5
ár að byggja. Byggingarkostnaður
getur aukist á þeim tíma. Við
skulum minnast þess að 70% af
byggingum hins opinbera fara
fram úr áætlunum. Það er minni
óvissa að kaupa nýtt húsnæði og fá
afhent, allt tilbúið,“ sagði Ármann.

Rannveig Guðmundsdóttir.

„Kópavogur er hér“

Söguleg staða gleymist

Guðmundur Oddsson, sem var
bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins í
Kópavogi til marga ára, sagðist
vera gáttaður að heyra þessa
framsetningu. „Eruð þið með of
mikið af húsnæði? Þá bara seljið
þið eitt húsið,“ sagði Guðmundur
og bætti því við að hin sögulega
staða stjórnsýslunnar í Kópavogi
hefði gleymst í þessari umræðu.
„Það er algjörlega fáránlegt að
fara með stjórnsýslu bæjarins
í einhverja sjoppu. Það gengur
ekki upp,“ sagði Guðmundur og
uppskar lófaklapp fundargesta.
Einar Ragnarsson hjá Mannvit
ítrekaði að stórir hlutar núverandi
aðstöðu í Fannborg, eins og gangar og kaffiaðstaða nýtast illa. Það
væri meiri hagkvæmni að flytja.
„Varðandi kostnað þá er veruleg
áhætta fólgin í því að hefja endurbætur á Fannborg sem vinda síðan
auðveldlega upp á sig þegar ný og
ný viðhaldsverkefni koma í ljós.“ Ármann bætti því við að stjórnsýslan
í Fannborg væri í þremur húsum
og á átta hæðum. „Sjálfum finnst
mér þetta yndislegur staður og
þykir vænt um Hamraborgina.
Ég horfi á þetta út frá vinnuflæði
mismunandi sviða og deilda þar
sem þjónusta við bæjarbúa verður
betri. Ef það verður niðurstaðan
í bæjarstjórn að vera áfram í
Fannborg þá ætla ég ekki að gráta
það,“ sagði Ármann og bætti því
við að það væri í lýðheilsustefnu
bæjarins að hvetja starfsmenn til
að ganga og hjóla í vinnu og sjálfsagt að koma til móts við þarfir þess
um búninga- og sturtuaðstöðu.

Þóra Elfa Björnsson.

Fulltrúar frá Capacent og Mannvit sátu fyrir svörum ásamt bæjarstjóra.

í öðru húsnæði. Ég minni á að öll
nágrannasveitarfélög eru með
miðbæjarkjarna með ráðhús. Það
er eins og ráðgjafar bæjarstjórnar
hafi ekki komið áður í Kópavog.
Norðurturn er á jaðri byggðar
Kópavogs við Garðabæ og langfæstir fara þangað gangandi,“ sagði
Kristján og bætti þessu við: „Um
langan tíma var Gunnar Birgisson
hér ráðandi. Hann sagði mér að
hann hefði skoðað flutning bæjarskrifstofa með embættismönnum
árin 2004 og 5. Þetta datt fljótlega út
af borðinu því það var engin glóra
í þessu. Það kostar bara 250 mill-

hér um vinnustað stjórnsýslunnar.
Fjölmennið sækir í Smárann, það
sýna tölur verslana á svæðinu.“

„Ráðhús á að vera á þeim
stað þar sem það var byggt
fyrst.“

Þóra Elfa Björnsson spurði hvort
taka ætti lán fyrir þessum flutningum og hvort lagt yrði til hliðar fyrir
viðhaldsframkvæmdum sem yrðu í
framtíðinni. Ármann svaraði því til
að hann gerði ráð fyrir að bærinn
fengi strax greitt fyrir Fannborg
af kaupanda, sem yrði um 700
milljónir. Komið hefði fram tilboð í

Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrverandi ráðherra og bæjarfulltrúi
í Kópavogi til margra ára, steig
í pontu og sagði bæjarskrifstofurnar vera pólitíska ásýnd
bæjarins. „Gerði þið ykkur grein
fyrir hversu mikið þessi fundur
virkar áróðurskenndur,“ spurði hún
fundargesti. „Allt sem hér er sagt
er eins og þegar sé búið að taka
ákvörðun. Mér finnst þetta óþægileg umræða eins og hún er sett
fram. Það vantar að sinna viðhaldi
á stofnunum og nánast á hverju
einasta heimili eftir hrun,“ sagði
Rannveig og bætti þessu við: „Fyrir
áratugum varð til sú framtíðarsýn
að ásýnd Kópavogs væri hér.
Kópavogur er hér. Nú er verið að
þétta byggð og byggja í Auðbrekku,
af hverju eru þá ekki skrifstofurnar hér áfram? Er það bara peningamál hvar bæjarskrifstofurnar eru?
Ármann var til svara og sagði meðal
annars að þetta væri langt frá því
einungis peningamál, þetta snérist
líka um hagræði og skilvirkni. „Ég
get ekki hundsað viðhorf starfsfólks...það eru mörg rök sem mæla
með flutningi. Það verður betra
flæði á milli deilda sem skilar sér
í betri þjónustu við bæjarbúa.“ Ármann var þá spurður hvað mælti
gegn því að efna til íbúakosningar
um flutning bæjarskrifstofanna.
„Þetta mál er ekki þess eðlis...þetta
er búið að vera í eitt ár í málsmeðferð hjá bæjarstjórn. Þetta er
flóknara mál en svo að hægt sé að
stilla þessu upp í íbúakosningu,
sem einföldu staðsetningarmáli. Við erum kosin í bæjarstjórn til
að taka ákvarðanir. Við erum að
taka stórar ákvarðanir um milljarða framkvæmdir; um byggingu
íþróttahúsa, skólabyggingar og
fleira. Fyrir mig er þetta bara ein
slík ákvörðun.“

Benjamín Magnússon.

Samþykktir bæjarstjórnar
Á fundi sínum 9. febrúar
samþykkti bæjarstjórn þrjár
tillögur frá Samfylkingu og VGF
um húsnæði stjórnsýslu bæjarins:
1: „Bæjarstjórn samþykkir
að fresta tillögu starfshóps
um húsnæðismál stjórnsýslu
Kópavogsbæjar. Jafnramt felur
bæjarstjórn umhverfissviði
Kópavogsbæjar að kanna kostnað við að byggja ráðhús sem
verður hannað fyrir stjórnsýslu
Kópavogsbæjar á lóð bæjarins
sem er fyrir framan menningar- og tómstundarmiðstöðina
Molann að Hábraut 2, gegnt
Gerðarsafni og Salnum að
Hamraborg 4 og 6.“
2: „Bæjarstjórn Kópavogs
samþykkir að fram fari
ítarleg athugun á kostum
þess og göllum að nýta hús
Kópavogshælis (nánar tiltekið,
gamla Holdsveikraspítalann teiknaðann af Guðjóni
Samúelssyni) sem fundarsal bæjarstjórnar og móttökurými Kópavogsbæjar, auk
mögulegrar aðstöðu fyrir bæjarfulltrúa eða aðra starfsemi.“
3: „Bæjarstjórn Kópavogs
samþykkir að komi til sölu á
eignum og/eða byggingarétti á
Fannborgarreit að neðangreint
verði sett í forgang:
-Samstarf við byggingarsamvinnufélög sem bjóða minni íbúðir
á hagstæðu verði fyrir fólk sem
er að kaupa sitt fyrsta húsnæði
-Samstarf við leigufélög sem vilja bjóða upp á minni og ódýrari
íbúðir á leigumarkaði
-Bygging félagslegra íbúða 40 af
hundraði þess byggingarréttar/
seldra eigna skal varið í samræmi við ofangreinda kosti.“
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Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 551 1100

Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 552 2525
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Bæjarlind 16, 2 hæð
201 Kópavogur
Sími: 537 7701
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Grunnkort: Loftmyndir ehf.

Fyrirtæki og þjónusta í

Vertu einstök
eins og
Smart –jólaföt,

fyrir smart skvísu
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stærðir 38-52
Stærðir 38-52

Ef þú færð það ekki hér þá
þarftu ekki á því að halda
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 564 0035
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Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
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201 Kópavogur
Sími: 544 2350

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 571 5464
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Fjölbreytt
þjónusta

Nýjar víddir í flísum
Opið á laugardögum frá 11 til 15

í Bæjarlind og Funalind

Bæjarlind 4, S: 554-6800, www.vidd.is
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Bæjarlind og Funalind
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Engin gildistími á kortum
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 552 3355

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 552 3355
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ónsalir
Bæjarlind 12
201 Kópavogur
Sími: 534 3700

Funalind 2
201 Kópavogur
Sími: 554 1985
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kynning

Waldorfskólinn byggir
í Sóltúninu í Reykjavík

Félagsstarf

Rótarydagurinn
27. febrúar
2016

R

Í Waldorfskólanum er lagt upp úr eigin rannsóknarvinnu nemenda og upplifun þeirra á námsefninu.

W

aldorfskólinn
Sólstafir,
sem starfað hefur í Reykjavík um árabil, er staðsettur í Sóltúni 6, miðsvæðis í borginni.
Starfið er mótað eftir aðferðafræði
waldorfstefnunnar sem er alþjóðleg
skólastefna. Skólinn er sjálfstætt
starfandi almennur grunnskóli og
nemendur hans eru á aldrinum 6-16
ára og koma af öllu höfuðborgarsvæðinu. Waldorfstefnan byggir á
heildrænum kennsluaðferðum sem
miða að því að laða fram áhugasama
og skapandi nemendur með frumkvæði og sjálfstæða hugsun.

ótarýhreyfingin barst til
Íslands árið 1934 þegar
Rótarýklúbbur Reykjavíkur
var stofnaður. Nú starfa 31 rótarýklúbbur á Íslandi og félagarnir eru
rúmlega 1200. Klúbbarnir hafa innan vébanda sinna einstaklinga sem
vilja láta gott af sér leiða með þátttöku í ýmsum alþjóðlegum mannúðarmálum, og verkefnum til
hagsbóta fyrir nærsamfélögin á
starfssvæðum klúbbanna.
Í Kópavogi var Rótarýklúbbur
Kópavogs, stofnaður árið 1961, en
síðan hafa tveir aðrir klúbbar verið
stofnaðir. Rótarýklúbburinn Borgir
árið 2000 og Rótarýklúbburinn
Þinghóll árið 2009. Þessir klúbbar
eru nú starfandi með samtals 160
félagsmenn og eru upplýsingar um
þá á vefsíðunni rotary.is.
Rótarýfélagar leggja áherslu á að
kynnast viðfangsefnum hinna
ýmsu starfsstétta og bæta við þekkingu sína. Félagar í klúbbunum
hafa tækifæri að fræðast um
athyglisverða hluti og ræða um þá
á fundum. Vandaðir fyrirlestrar
um mikilvæg mál á öllum sviðum
þjóðlífsins eru aðdráttarafl, sem,
ásamt öðru, laðar fólk til þátttöku.
Rótarý er þó annað og meira en
fræðsla á fundum og uppbyggjandi

verkefni í næsta umhverfi klúbbanna. Félagsskapurinn er öflug
alþjóðahreyfing sem starfar í meira
en 200 löndum og hefur á að skipa
1,2 milljónum félaga. Þessi sívökula hreyfing, lætur mannúðarmál
til sín taka framar öðru. „Þjónusta
ofar eigin hag“ eru einkunnarorð hennar. Til þátttöku í Rótarý
velst fólk, sem styður umbætur
í þágu bágstaddra og gerir það
m.a. með föstu fjárframlagi sínu
til aðgerða innanlands og utan.
Árangurinn birtist í markvissu
starfi Rótarýsjóðsins, sem hefur
unnið að útrýmingu lömunarveiki
í heiminum og berst fyrir umbótum í heilbrigðismálum og fræðslumálum í þróunarlöndum. Friðarmál eru ofarlega á baugi. Sjóðurinn
hefur styrkt 11 Íslendinga til framhaldsnáms í friðarstarfi við erlenda
háskóla. Að námi loknu hafa þeir
unnið á átakasvæðum erlendis.
Ungmennastarf Rótarý er mjög
öflugt og taka íslenskir framhaldsskólanemar þátt í nemendaskiptum
við
önnur
lönd.
Rótarýhreyfingin á Íslandi hefur
ennfremur veitt ungu og efnilegu tónlistarfólki styrki til framhaldsnáms.

Rauði krossinn

Skyndihjálparapp Rauða
krossins sjálfsagður búnaður

Skólinn stækkar

S

Framkvæmdir eru að hefjast við
fyrsta áfanga nýrrar skólabyggingar Waldorfskólans í Sóltúninu. Á
næsta skólaári gefst því tækifæri til
þess að bjóða marga nýja nemendur velkomna í fyrsta bekk. Opnað hefur verið fyrir umsóknir fyrir
næsta skólaár. Skólinn stefnir að
því að byggja nýja skólahúsnæðið
í nokkrum áföngum og þessi fyrsti
áfangi kemur til með að hafa, auk
skólastofa, tveggja deilda leikskóla.
Arkitekt og yfirhönnuður nýju
skólabyggingarinnar er Sigríður
Sigþórsdóttir.

Skapandi skólastarf

Í Waldorfskólanum er lagt upp
úr eigin rannsóknarvinnu nemenda og upplifun þeirra á námsefninu. Námsgreinarnar eru kenndar í nokkurra vikna lotum yfir veturinn til að hægt sé að nálgast

Kópavogsblaðið

námsefnið frá mörgum sjónarhornum og kafa djúpt í viðfangsefnin. Bæði framsetning og úrvinnsla námsefnis er listræn og
vinna nemendur sínar eigin vinnu-

MARGRÉT EIR

SYNGUR LÖG LINDU RONSTADT
SALURINN KÓPAVOGI 19.MARS KL 20:00
HLJÓMSVEIT VIGNIR SNÆR, HANNES FRIÐBJARNARSON

JÖKULL JÖRGENSEN OG ANDRÉS THOR
SÉRSTAKUR GESTUR

GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR
MIÐASALA Á SALURINN.IS OG TIX.IS

bækur í öllum fögum. Útinám,
vettvangsnám og sam þætting
námsgreina eru nýtt á margvíslegan
hátt. Erlend tungumál eru kennd
í skólanum frá fyrsta bekk og yngri nemendur læra á blokkflautu.
Einnig er tónlist ofin inn í daglegt
starf skólans. Í skólanum eru ekki
hefðbundin próf og heimavinna
yngri nemenda er í lágmarki. Þessir
kennsluhættir gera nemendum
kleift að nýta sína eigin skapandi
krafta á allan mögulegan hátt í
náminu og styrkir þá í sjálfstæðum
og listfengum vinnubrögðum.
Skólastefnunni fylgja vistvæn umhverfissjónarmið og er boðið upp
á lífrænt grænmetisfæði í hádeginu
auk þess sem það hráefni sem notað er í skólanum er eins vandað og
umhverfisvænt og kostur er.

kyndihjálparapp Rauða krossins hefur fengið frábærar
viðtökur um allt land síðan
það fór í loftið fyrir rúmlega tveimur árum. Hafa nú ríflega 31.000
manns sótt forritið sem þegar hefur sannað gildi sitt því dæmi eru
um að appið hafi hjálpað fólki að
bregðast rétt við neyð.
Appið er ókeypis og ólíkt flestum smáforritum er því ætlað að
gera notendur hæfari til að bjarga
mannslífum. Þetta er gert með
einföldum leiðbeiningum um
hvernig fólk eigi að bregðast við
og beita skyndihjálp ef fólk veikist
eða slys ber að höndum. Í appinu
geta notendur skoðað myndbönd, prófað þekkingu sína, og ef
um neyðarástand er að ræða náð
beinu sambandi við Neyðarlínuna.
Upplagt er að nýta annars dauðan
tíma meðan beðið er í röð í búðum,
setið í strætó, eða nota kaffitímann
og frímínútur til að kíkja á appið og
rifja upp skyndihjálpina. Hægt er

að nálgast appið á vefsíðu Rauða
krossins skyndihjalp.is
Þó tæknin sé góð kemur skyndihjálparappið þó ekki í alfarið í stað
námskeiða. Deildir Rauða krossins
víða um land bjóða uppá fjölbreytt
námskeið í skyndihjálp. Kópavogsdeild er engin undantekning. Þar
eru haldin fjölbreytt námskeið
í skyndihjálp. Á síðasta ári voru
290 manns sem tóku námskeið í
skyndihjálp af einhverju tagi en
boðið er upp á almenn skyndihjálparnámskeið, börn og umhverfi sem er ætlað börnum sem
gæta barna, slys og veikindi barna
sem hentar foreldrum og öðrum
sem sinna ungum börnum og svo
námskeið í sálrænum stuðningi.
Einnig er hægt að fá námskeið fyrir
fyrirtæki og stofnanir og er þá tími
og staðsetning samkomulagsatriði.
Skyndihjálp: Vandað og hagnýtt
4 klst. námskeið í skyndihjálp
fyrir almenning. Á námskeiðinu
eru kennd rétt viðbrögð í neyð og
endurlífgun. Markmiðið er að geta
veitt fyrstu hjálp þegar á reynir.
Næstu námskeið í Kópavogi: 17.
febrúar, 30. mars, 27. apríl og 25.
maí.
Börn og umhverfi: Námskeið
sem er sérsniðið fyrir börn sem
gæta barna. Þau fá góða fræðslu
um árangursrík samskipti, aga,
umönnun og hollar lífsvenjur, leiki
og leikföng. Lögð er áhersla á slysavarnir og algengar slysahættur og
veitt ítarleg kennsla í skyndihjálp.
Næstu námskeið: 7. mars, 4. apríl,
9.maí og 23. maí.
Slys og veikindi barna: Sérsniðið
fyrir foreldra og aðra umönnunaraðila ungra barna. Það er farið
yfir varnir gegn slysum og orsakir slysa almennt, þroska barna
og slys sem tengjast aldri barna.
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu tagi.
Nánar í síma 5704060 og einnig
kopavogur@redcross.is.

Kópavogsblaðið
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Sátt um framtíðar Málið
endalausa
fyrirkomulag

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs Kópavogs (BF).

Ö

llum má vera ljóst að
bæjarskrifstofur Kópavogs
eru í óheppilegu húsnæði í
dag á átta hæðum í Fannborg 2, 4
og 6. Fyrirkomulag húsnæðisins er
úrelt og leiðir til mikils óhagræðis
og sóunar og kallar jafnframt á
mikinn rekstrar- og viðhaldskostnað til framtíðar. Á íbúafundi
sem haldinn var í Salnum í síðustu
viku var farið yfir gögn sem liggja
fyrir og greiningu á stöðu mála.
Mér fannst ég skynja það á fundarmönnum að slíkar upplýsingar
ættu að víkja fyrir tilfinningalegum
rökum um staðsetningu bæjarskrifstofanna. Mótmæltu menn

flutning úr Fannborginni m.a.
vegna sögulegrar tengingar við
gamla félagsheimilið. Andstæðingum flutninga hefur einnig verið tíðrætt um nauðsyn þess að
sveitarfélagið eigi sérstakt ráðhús.
Sjálf virði ég þessi sjónarmið þó ég
telji ekki að starfsemi Kópavogsbæjar þarfnist sérstaks ráðhús
sem minnir mig á úrelt viðhorf til
valdhafa. Fyrir mér á Kópavogsbær fyrst og fremst að veita fyrsta
flokks þjónustu þeim íbúum sem
kjósa að búa í bæjarfélaginu og
gera það með hagkvæmum hætti. Í mínum huga er ekki hægt að
reka bæjarfélag í dag með því að
skipta faglega unnum greiningum
og úttektum út fyrir tilfinningarök
eins og þeim að Kópavogur sé í
Hamraborg en ekki í Smáranum.
Allar greiningar hafa leitt okkur að
þeirri niðurstöðu að það er óhagkvæmt að vera áfram í núverandi
húsnæði þar sem þakrennur eru
nú innanhúss en ekki utan vegna
leka.
Á síðasta bæjarstjórnarfundi
samþykkti ég tillögu sem kom
fram um að bæjarfulltrúar fengju
upplýsingar um hagkvæmni þess
að bygga ofaná bílastæðahús
við Ásbrautina og fresta um leið
ákvörðun um flutning fram á næsta
bæjarstjórnarfund. Ég er alls ekki
hrifin af þeirri hugmynd m.a.
vegna skuggamyndunar og skorts
á bílastæðum en ég stend ekki
í vegi fyrir því að fólk fái upplýsingar. Það gerði ég í nafni sáttar
um framtíðarfyrirkomulagið þar
sem málið þarf að leiða til lykta á
skynsömum nótum.

aðsent

Líða börn
í Kópavogi skort?
V

elferðarsviði Kópavogsbæjar
hefur verið falið að skoða
gögnin
sem
UNICEF
lagði til grundvallar rannsókn
á högum barna og skili skýrslu
til bæjarstjórnar Kópavogs um
hversu mörg börn í Kópavogi
líði efnislegan skort og verulegan skort og sundurliði hann
á sama hátt og gert er í skýrslu
UNICEF. Ákvörðun um þessa vinnu
var tekin á fundi bæjarstjórnar í
janúar þar sem undirritaður hafði
framsögu um skýrslu UNICEF um
barnafátækt á Íslandi og lagði til
að þessi mál yrðu skoðuð hér í bæ.
Meðflutningsmenn voru Margrét
Friðriksdóttir og Sverrir Óskarsson
bæjarfulltrúar
Sjálfstæðisflokks
og Bjartrar framtíðar. Gögnin sem
rannsökuð voru í skýrslu UNICEF
komu úr viðauka við lífskjararannsókn Evrópusambandsins en
hún er lögð fyrir heimili á Íslandi
á hverju ári. Árin 2009 og 2014
var sérstökum viðauka bætt við
þar sem upplýsingum um stöðu
barna var safnað sérstaklega.
Upplýsingarnar voru því til staðar
þegar vinna við greininguna hófst,
þær höfðu hinsvegar ekki verið
greindar með þessum hætti áður.

Sviðin sem skoðuð voru eru:

Næring; Hvort börn fái ávexti eða
grænmeti daglega og a.m.k. eina
kjöt, fisk eða grænmetismáltíð á
dag.
Klæðnaður; Eigi föt sem enginn
annar hefur átt, eigi tvenna skó sem
passa.
Menntun; Geti tekið þátt í ferðum
og viðburðum á vegum skólans,
og hvort þau séu með aðstöðu til
heimanáms.

Karen E. Halldórsdóttir.

N

ú erum við að reyna, ég segi
reyna að leiða til lykta hvar
við ætlum að hafa húsnæði
undir stjórnsýslu Kópavogs. Eftir margra mánaða vinnu, tíma og
fjármagn sem eytt hefur verið í að
greina skynsamlegustu kostina var
komið í veg fyrir að ákvörðun yrði
tekin á síðasta bæjarstjórnarfundi.
Niðurstöður starfshóps um málið
voru alveg skýrar, það þótti ekki
skynsamlegt í ljósi þess þensluástands sem er í þjóðfélaginu og
þess bráðavanda sem steðjar að
húsnæði stjórnsýslunnar að fara í
byggingu ráðhús. Það þótti einsýnt
að best væri að annað hvort gera
upp núverandi húsnæði eða setjast
að samningaborði við annanhvorn
þegar byggðan turninn í Kópavogi.
Haldin var íbúafundur og keyptur rýnihópur til þess að kynna
og greina þessa kosti enn frekar.
En málið var tafið enn og aftur
svo hægt væri að kanna illa hugsaða
hugmynd þess efnis að troða 3000
fm bygginu á bílastæði Molans.
Ofan í kverkarnar á menningarlíði skort á sviði húsnæðis. Þröngbýli er oftast ástæða þess að barn
telst líða skort á þessu sviði. Gera
má ráð fyrir að í kringum 3.400
börn líði skort hvað varðar félagslíf. Algengasta ástæðan er sú að
barnið getur ekki boðið vinum
sínum heim til að borða eða leika
við. Á árinu 2009 var ekkert barn
sem skoraði yfir 4 atriði á listanum.
Á árinu 2014 voru börn sem skoruðu á allt að sjö atriðum á listanum sem spurt var um og er það
mikið áhyggjuefni.

Hvað segir skýrslan okkur
um húsnæðismarkaðinn?

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

Upplýsingar; Hvort viðkomandi
hafi aðgengi að tölvu og sjónvarpi
á heimilinu.
Húsnæði; Býr við þröngbýli, fleiri
en tveir um eitt herbergi, hefur ekki
aðgengi að baðkeri, sturtu, salerni
og hvort næg dagsbirta berist inn
um gluggana á húsnæðinu.
Afþreying; Á ekki bækur sem
henta aldri, á ekki leiktæki, leikföng eða íþróttaútbúnað til að nota
utandyra. Á ekki leikföng til að leika
sé með innandyra.
Félagslíf; Getur ekki haldið upp
á afmæli eða önnur tímamót í lífi
sínu. Getur ekki boðið vinum sínum heim til að leika við eða borða
með.
Alls var spurt um 12 atriði bæði
árin og þau atriði lögð til grundvallar skýrslu UNICEF. Skorti tvö
af þessum atriðum er barn talið
búa við skort, skorti þrjú af þessum atriðum er barn talið búa við
verulegan skort.
Í ljós kemur að gera má ráð fyrir
því að tæplega 9.000 börn á Íslandi

Staða almennings á húsnæðismarkaði hefur breyst undanfarin
ár. Í skýrslunni kemur fram að
árið 2007 voru u.þ.b. 82% heimila
á Íslandi í eigin húsnæði en árið
2013 voru það 72%. Árið 2007 voru
18% heimila á leigumarkaði en árið
2013 hafði hlutfallið hækkað upp í
28%. Þeim hefur því fjölgað mjög
sem eru á leigumarkaði.
Greining UNICEF leiðir í ljós
talsverða breytingu til hins verra
hjá þeim börnum sem eiga foreldra
á leigumarkaði.
Árið 2009 bjuggu 6,6% barna
á leigumarkaði við skort en árið
2014 hafði þetta hlutfall tæplega þrefaldast og var komið upp í
19%. Þegar litið er til annarra sviða
sést að þar skiptir einnig miklu
máli hvort foreldrar barna eiga
sitt eigið húsnæði eða eru á leigumarkaði. Börn þeirra sem eru á
leigumarkaði búa við umtalsvert
meiri skort en börn þeirra sem búa
í eigin húsnæði.
Hægt að álykta um húsnæðismarkaðinn, hann er orðinn
leigendum of dýr sem veldur
skorti á öðrum sviðum. Ljóst er
að þörf er á átaki í þessum málaflokki. Húsnæðisskýrsla Kópavogsbæjar gerir ráð fyrir að 4.5 %
af nýbyggingum í fjölbýli verði
félagslegt húsnæði. Hugsanlega
er þetta of lág tala, hugsanlega þarf
að gera átak í málaflokknum og
hækka það hlutfall tímabundið til

húsunum, kirkjunni,
safnaðarheimilinu og þeim íbúum sem
þegar búa þétt við húsið. Alger farsi
og sett fram til þess að tefja málið.
Að mínu mati tel ég ekki
skynsamlegt í nútímasamfélagi
að ráðast í að reisa einhverskonar minnisvarða um valdastofnun Kópavogs sem helst ætti að
einbeita sér að því að veita góða
þjónustu frekar en að vera reisa
veggi utan um sjálfa sig. Við
erum bara að tala um hús, vinnustað sem veitir Kópavogsbúum
þjónustu sem á henni þurfa
að halda. Gæði þjónustunnar skiptir mun meira máli heldur en táknmynd stjórnsýslunnar.
Afstaða mín
til málsins er
fjárhagsleg og hugsuð til langs
tíma. Vissulega er hún umdeild,
en umdeildar ákvarðanir taka oft
langan tíma að sanna gildi sitt.
Ég sé fyrir mér að Fannborgarreiturinn muni frekar efla nágrenni
sitt með íbúabyggð heldur en
þurru stjórnsýsluhúsnæði sem
lokar kl 17. Það er hægt að skipuleggja hann og verðleggja á þann
veg að flutningur skrifstofunnar í
annað húsnæði verður ekki klafi
á bæjarsjóði til langs tíma. Alls
ekki. Helsti ábatinn er samt að loks
gæti verið hægt að græða þetta bil
sem skilur að vestur og austurbæ
Kópavogs með fallegri íbúabyggð
sem mun efla nágrenni sitt.
Mér hefur verið bent á að ég taki
ekki tillit til tilfinningalegra þátta
sem lúta að Fannborgarreitnum.
Það má vel vera að það sé rétt en
ég spyr; væri ég trúverðug sem
bæjarfulltrúi ef ég byggði mínar
ákvarðanir á tilfinningingalegu
svigrúmi fárra, frekar en þeim
fjárhagslega ábata og framtíðarsýn
sem flutningur gæti haft í för með sér!
Ég mun að sjáflsögðu una hvaða
niðurstöðu sem fæst í þetta mál,
eina sem ég vil er að þessu máli fari
að ljúka svo að óviðunandi vinnuaðstæður verði færðar í rétt horf
sem fyrst.
að ná yfir vandamálið. Enn fremur
að bæta í hvað varðar hugmyndir
um smærri og ódýrari íbúðir til
kaups eða leigu.
Þekking á stöðu mála er grundvöllur aðgerða. Því kemur fram þessi
tillaga um sérstaka skoðun þessara

Sigurvegarar

Vatnsendaskóli
sigrar í samkeppni
á vegum ASÍ

Lilja Hrönn Ö. Hrannarsdóttir,
Sandra Ósk Björnsdóttir og Þorbjörg
Arna Jónasdóttir

Á

dögunum tók 10. Bekkur í Vatnsendaskóla þátt
í samkeppni á vegum
Alþýðusambands Íslands vegna
100 ára afmæli samtakanna
þann 12. mars 2016. Af því tilefni
efndu samtökin til samkeppni á
meðal nemenda í 10. bekkjum
grunnskóla sem ber heitið ASÍ
100 ára – Réttindabarátta í heila
öld þar sem meginþemað var réttindi og skyldur á vinnumarkaði.
Markmiðið með keppninni var
að hvetja til umræðu og auka
skilning ungmenna á ýmsum
lykilatriðum í 100 ára sögu
verkalýðshreyfingarinnar. Vatnsendaskóli tók þátt og var unnið
að verkefnunum í lífsleiknitímum. Sigurvegarar keppninnar
urðu þær Sandra Ósk Björnsdóttir, Lilja Hrönn Ö. Hrannarsdóttir og Þorbjörg Arna Jónasdóttir úr Sortulyngi en verkefni þeirra snéri að launajafnrétti og settu þær upp útvarpsþátt
sem fjallaði um efnið. Verðlaunaafhendingin verður svo á
afmælishátiðinni í Hörpu þann
12. mars.

mála í Kópvogi. Þannig getur bæjarstjórn fengið upplýsingar um
stöðu mála í bænum. Er staðan
betri eða verri en annarstaðar? Í
framhaldinu verður hægt að grípa
til aðgerða.

Safnanótt

Sköpunargleði
í Molanum

Það var líf og fjör í Molanum að venju á Safnanótt þar sem krakkar fengu útrás
fyrir sköpunargleði og jazzistar djömmuðu langt fram á nótt, svo nokkuð sé
nefnt.
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Gluggar og glerdeildin

Áhugamannadeild
Spretts fer af stað
með látum

S

unna Sigríður Guðmundsdóttir og Fífill frá Feti tryggðu
sér sigurinn í Furuflísarfjórgangi í Gluggar og Gler deild
Spretts í vikunni með 6,77. Þau
voru efst eftir forkeppni og gulltryggðu sér svo sigurinn með
glæsilegri sýningu í úrslitum. Birta
Ólafsdóttir og Hemra frá Flagveltu
riðu sig upp í 2. sætið, en þær
komu í 5.-6. sæti inn í úrslitin.
Birgitta Dröfn Kristinsdóttir og
Hlýri frá Hveragerði urðu í 3. sæti.
Stigahæsta liðið var lið Kælingar
ehf. og hlutu þau liðaplattann í

kvöld. Þétt var setið á bekkjunum í
Samskipahöllinni og mikil stemming var í salnum.

Úrslitin urðu eftirfarandi:

1. sæti: Sunna Sigríður Guðmundsdóttir - Kæling / Fífill frá
Feti 6,77
2. sæti: Birta Ólafsdóttir - Austurkot/Dimmuborg / Hemra frá Flagveltu 6,63
3. sæti: Birgitta Dröfn Kristinsdóttir - Barki / Hlýri frá Hveragerði
6,47
4. sæti: Jón Steinar Konráðsson -

Vetrarleikar

Fyrstu vetrarleikar
Spretts 2016

F

yrstu vetrarleikar Spretts fara
fram sunnudaginn 14.febrúar
kl.13:00 og verða þeir haldir í
Samskipahöllinni.
Boðið verður upp á keppni í
eftirtöldum flokkum í þessari röð:

Á döfinni

Annað keppniskvöld Gluggar
og Gler deildarinnar er keppni í
Trec. Allir eru hvattir til að mæta
og fylgjast með þessari nýju
keppnisgrein, fimmtudaginn 18.
febrúar kl. 19:00. Frítt inn.

Pollar (9 ára og yngri) – teymdir
Pollar (9 ára og yngri) – ríða sjálfir
Börn (10-13 ára)
Unglingar (14-17 ára)
Ungmenni (18-21 árs)
Konur II - minna keppnisvanar
Karlar II - minna keppnisvanir
Heldri menn og konur (50 ára +)
Konur I - meira keppnisvanar
Karlar I - meira keppnisvanir
Opinn flokkur (karlar og konur)
Mótið er ætlað skuldlausum
félagsmönnum í hestamannafélaginu Spretti. Hver keppandi
má aðeins skrá í einn flokk og eru
félagar hvattir til að sýna metnað
við skráningu í flokka.

Kæling / Veröld frá Grindavík 6,43
5. sæti: Þorvarður Friðbjörnsson Margrétarhof/Exporthestar / Forni
frá Fornusöndum 6,37
6. sæti: Gísli Guðjónsson Appelsínliðið / Vigdís frá Hafnarfirði 6,30
7. sæti: Hrafnhildur Jónsdóttir Mustad / Kraftur frá Keldudal 6,23
8. sæti: Gunnhildur Sveinbjarnardóttir - Barki / Skjálfti frá Langholti
6,17
9. sæti: Rósa Valdimarsdóttir Mustad / Íkon frá Hákoti 6,10
10. sæti: Rúnar Bragason - Toyota
Selfossi / Krás frá Árbæjarhjáleigu
II 6,07
11. sæti: Játvarður Jökull Ingvarsson - Margrétarhof/Exporthestar /
Von frá Seljabrekku 6,03
12. sæti: Sigurður V. Ragnarsson Kæling / Garpur frá Skúfslæk 6,00
13-15 Helena Ríkey Leifsdóttir Appelsínliðið / Faxi frá Hólkoti
5,97
13-15. sæti: Arna Snjólaug Birgisdóttir - Dalhólar / Dásemd frá
Dallandi 5,97
13-15. sæti: Saga Steinþórsdóttir Mustad / Myrkva frá Álfhólum 5,97
16. sæti: Ragnhildur Loftsdóttir Toyota Selfossi / Gammur frá
Seljatungu 5,93
17. sæti: Petra Björk Mogensen Barki / Sigríður frá Feti 5,90
18. sæti: Ástríður Magnúsdóttir Austurkot/Dimmuborg / Pála frá
Naustanesi 5,87
19-20. sæti: Guðrún Margrét Valsteinsdóttir - Appelsínliðið / Léttir
frá Lindarbæ 5,80
19-20. sæti: Rakel Natalie Kristinsdóttir - Vagnar & Þjónusta / Vænting frá Skarði 5,80
21. sæti: Katrín Sigurðardóttir Mótanefnd áskilur sér rétt til að
sameina flokka ef ekki er næg
þátttaka í einhverjum þeirra.
Vetrarleikarnir verða þriggja móta
röð þar sem verðlaunað er fyrir
hvert mót, auk þess sem keppendur safna stigum úr öllum þremur
mótunum og verða stigahæstu
knaparnir í hverjum flokki
verðlaunaðir á síðasta mótinu. Um
er að ræða miða á Stóðhestaveisluna sem haldin verður 9. apríl
ásamt farandbikar sem gefinn er af
styrktaraðila.
1.sæti gefur 10 stig
2.sæti gefur 8 stig
3.sæti gefur 6 stig
4.sæti gefur 4 stig
5.sæti gefur 2 stig
1 stig fæst fyrir allla þá sem taka
þátt
Skráningargjöld eru eftirfarandi:
pollar frítt, börn 500 kr, unglingar
1000 kr og aðrir flokkar 1500 kr.
Skráning fer fram á milli 11 og 12
á mótsdag og boðið verður upp á
vöfflur á vegum Kvennadeildar.
Sprettarar vonast til að sjá sem
flesta á sunnudaginn 14. febrúar.
Frítt inn.

Samskip er aðalstyrktaraðili Spretts

Vagnar & Þjónusta / Klakkur frá
Blesastöðum 2A 5,73
22. sæti: Fjölnir Þorgeirsson Kerckhaert-Málning / Framsýn frá
Oddhóli 5,70
23. sæti: Valka Jónsdóttir Norðurál/Einhamar / Þyrla frá
Gröf I 5,60
24-25. sæti: Sigurður Sigurðsson
- Kerckhaert-Málning / Frigg frá
Leirulæk 5,53
24-25. sæti: Stefán Hrafnkelsson Garðatorg & ALP/GÁK / Sólargeisli
frá Kjarri 5,53
26-28. sæti: Viðar Þór Pálmason Margrétarhof/Exporthestar /
Freyja frá Vindheimum 5,50
26-28. sæti: Óskar Pétursson Team Kaldi bar / Feykir frá Ey I
5,50
26-28. sæti: Brynja Viðarsdóttir Vagnar& Þjónusta / Vera frá
Laugabóli 5,50
29-30. sæti: Sif Ólafsdóttir Norðurál/Einhamar / Eldur frá
Einhamri 2 5,47
29-30. sæti: Ulrika Ramundt Dalhólar / Dáð frá Akranesi 5,47
31-34. sæti: Aníta Lára Ólafsdóttir
- Garðatorg & ALP/GÁK / Nn frá
Fremra-Hálsi 5,43
31-34. sæti: Halldóra Baldvinsdóttir - Kerckhaert-Málning /
Tenór frá Stóra-Ási 5,43
31-34. sæti: Guðmundur Jónsson
- Poulsen / Máttur frá Miðhúsum
5,43
31-34. sæti: Árni Sigfús Birgisson Team Kaldi bar / Sóley frá Feti 5,43
35-36. sæti: Kristján Gunnar
Helgason - Austurkot/Dimmuborg
/ Hagrún frá Efra-Seli 5,40
35-36. sæti: Sigurður Grétar Halldórsson - Team Kaldi bar / Hugur
frá 5,40

Kópavogsblaðið

37. sæti: Edda Sóley Þorsteinsdóttir - Dalhólar / Selja frá
Vorsabæ 5,37
38-39. sæti: Anna Berg Samúelsdóttir - Garðatorg & ALP/GÁK /
Vörður frá Akurgerði 5,23
38-39. sæti: Sigurður Arnar Sigurðsson - Norðurál/Einhamar /
Darri frá Einhamri 2 5,23
40. sæti: Þorbergur Gestsson Heimahagi / Stjörnufákur frá
Blönduósi 5,13
41. sæti: Sóley Möller Kerckhaert-Málning / Bjarmi frá
Garðakoti 5,10
42. sæti: Ari Björn Thorarensen Poulsen / Kerfill frá Dalbæ 5,03
43. sæti: Sigurður Helgi Ólafsson - Heimahagi / Lilja frá
Ytra-Skörðugili 4,87
44-45. sæti: Jóhann Ólafsson Heimahagi / Frosti frá Hellulandi
0,00
44-45. sæti: Ófeigur Ólafsson Poulsen / Hrani frá Hruna 0,00

Staðan í liðakeppninni

Stig - Lið
121 Kæling
110 Barki
109 Mustad
100 Appelsínliðið
96 Margrétarhof/Export hestar
88 Toyota Selfossi
83 Austurkot/Dimmuborg
72 Vagnar & Þjónusta
59 Dalhólar
48 Norðurál/Einhamar
46 Team Kaldi bar
45 Garðatorg & ALP/GÁK
44 Kerckhaert/Málning
21 Poulsen
11 Heimahagi

Veislusalur Spretts
Veislusalur Spretts er fallegur salur við jaðar Heiðmerkur.
Hann tekur allt að 200 manns í sæti. Tilvalinn salur fyrir öll
tækifæri. Facebook síða: Veislusalur Spretts
Veislusalur@sprettara.is
Sími: 696 5747

30%
Málningardagar

afsláttur af
allri málningu
11.-15. febrúar

Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða
sambærilega vöru auglýsta ódýrari annars staðar,
innan 20 daga, endurgreiðum við þér mismuninn og
10% af honum að auki! Sjá nánar á www.byko.is

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land
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Kópavogsblaðið

HK fréttir
Samningur

Handbolti

Nýr samningur Ákamót HK 2016
við Íslandsbanka H
elgina 5. – 7. Febrúar fór
fram hið árlega Ákamót
í handbolta í umsjón
Barna- og unglingaráðs handknattleiksdeildar HK.
Á mótinu voru margar framtíðarstjörnur íþróttarinnar að stíga sín
fyrstu skref á handknattleiksvellinum en mótið er fyrir
iðkendur á aldrinum 8-10 ára.

S

íðastliðin laugardag, 6.febrúar
var undirritaður nýr samningur við Íslandsbanka. Íslandsbanki hefur undanfarin ár verið
aðalstyrktaraðili félagsins.
Samningurinn er að þessu sinni
til tveggja ára. Skrifað var undir
samninginn í Kórnum þegar

stærsta handknattleiksmótlandsins
fór fram helgina 5.-7. febrúar sl.
Á myndinni eru þau Hólmfríður
Einarsdóttir Markaðsstjóri Íslandsbanka - Lilja Pálsdóttir útibússtjóri
Íslandsbanka - Sigurjón Sigurðsson formaður HK og Magnús Gíslason varaformaður HK.

Mótið í ár var haldið í íþróttahöllinni Kórnum og leikið var á 4
völlum í einu. 153 lið skráð til
leiks. 97 strákalið og 56 stúlknalið. Drengirnir spiluðu á föstudegi og laugardegi en stúlkurnar
á sunnudeginum.
Iðkendur í 6. og 5. flokkum félagsins sáu um sjoppuna og önnur
skipulagsatriði með foreldrum

sínum, en þeir flokkar eru á
leiðinni í kepnisferð erlendis
sumarið 2017.

allir séu virkir þátttakendur sem
fá jákvæða upplifun af mótinu og
íþróttinni. Skoruð mörk í leik-junum eru ekki talin og í lok móts
standa allir uppi sem sigurvegarar og fá verðlaunapening og
mótsgjafir.

Ákamótið er haldið árlega í minningu Þorvarðar Áka Eiríkssonar
fyrrum formanns HK. Mótið fór
fyrst fram í íþróttahúsinu Digranesi
í febrúar 1996 og voru þátttakendur
þá á milli 500 og 600 krakkar. Mótið
hefur vaxið með hverju árinu. Nú,
þegar mótið er haldið í 20. skipti
eru þátttakendur orðnir um 900 og
er það fjölmennasta handboltamót
landsins.
Á Ákamótinu er spilað eftir
svokölluðum minniboltareglum. 4
leikmenn eru inná í einu í hverju liði
og spilað er með mjúkbolta. Áhersla er á gleði og skemmtun og að

Fótbolti

TM-mótið í Kórnum

H

elgina 30.-31.janúar sl. hélt
HK/Víkingur knattspyrnumót undir merkjum TM í
Kórnum. Vel tókst til og skemmtu
1200 keppendur sér mætavel.
Mótið var haldið fyrir, 5., 6., 7. og
8. flokk kvenna. Leikið var í 5. og 6.
flokki á laugardeginum og svo 7. og
8. flokki á sunnudeginum. Spilað
var með hraðmótssniði þannig að
hvert lið fyrir sig keppti 4 leiki á um
það bil þremur klukkustundum.
Vel tókst til, allar tímasetningar
stóðust og ekki annað að heyra á
leikmönnum og aðstandendum
þeirra en að þeir væru vel glaðir
með sinn hlut.
Svona mót verður hins vegar
ekki gott, raunar hvorki fugl né
fiskur, ef ekki kæmi til stór hópur
sjálfboðaliða sem leggi sín lóð á
vogarskálarnar. Úti í 12 stiga frosti
stóðu starfsmenn mótsins báða

Á meðan Ari Már Heimisson, þjálfari,
fylgist með reimar Ragnar Mar
Sigrúnarson, takkaskóna á Kristjönu
Ásu Þórðardóttur.

dagana og liðsinntu og leiðbeindu
ökumönnum um bílastæði; hellt
var upp á ótalin fjölda lítra af kaffi
og fundnir til svaladrykkir, smurðar
samloku og kaffibrauð borið á borð
í margkílóavís sem öllu voru gerð
góð skil af mótsgestum. Vangar
þeirra leikmanna sem eftir óskuðu
voru stimplaðir með merki félags
þeirra, leikir voru dæmdir og
verðlaun voru veitt.
Í þessum verkum stóðu aðstandendur og leikmenn HK/
Víkings, HK og Víkings og meðlimir
umsjónarráðs HK/Víkings auk
annarra velunnara og starfsmenn
TM. Þeim skal færð hinn allra besta
þökk fyrir samstarfið alla helgina.
Af hálfu HK/Víkings skal það sagt
að gleðilegt er að fá að starfa með
svo góðum hópi.

Efnilegar fótboltastelpur í HK stilltu sér
upp í skemmtilega liðsmynd eftir mót.

Bandý

Opnar æfingar í
bandý hjá HK

Í

slenska landsliðið í bandý tók
í fyrsta sinn þátt í Heimsmeistaramóti þegar liðið tók þátt í
undanriðli sem fram fór í Nitra
í Slóvakíu dagana 3.-7. febrúar.
Liðið dróst í mjög erfiðan riðil,
meðal annars gegn Svíum sem eru
núverandi heimsmeistarar. Eins
og við var að búast voru fyrstu þrír
leikirnir, gegn Rússlandi, Slóvakíu
og Svíþjóð mjög erfiðir, enda lið
þeirra gríðarsterk. Liðið lærði mjög
á þeim leikjum og sýndi það með
góðum sigri á Frökkum í fjórða
leik. Þreyta og reynsluleysi sagði til
sín í fimmta leik gegn Belgíu sem
tapaðist þrátt fyrir jafnan og spennandi leik allt þar til um 10 mínútur
voru eftir af leiknum. Liðið endaði
í fimmta sæti í riðlinum og komst
því ekki áfram í lokakeppnina sem
fram fer í desember. Árangurinn

er eftirtektarverður því liðið var
sett á laggirnar í fyrra og hafði
aðeins einu sinni áður tekið þátt í
móti. Þjálfari landsliðsins er Elmar
Guðbrandsson en hann hefur búið
nánast alla sína tíð í Svíþjóð og hefur viðamikla reynslu af bæði leik og
þjálfun í bandý. Hann spilaði þar
um árabil í efstu deild og starfar í
dag sem bandýþjálfari. Landslið

Íslands í bandý er samsett af reyndum leikmönnum sem spilað hafa
í Skandinavíu, flestir í Svíþjóð, og
leikmönnum sem spila á Íslandi.
Bróðurparturinn eru leikmenn
frá HK enda HK með öflugustu
bandýdeild landsins. Liðið var sett
á laggirnar í byrjun árs 2015. Úrtakshópur var kallaður saman og
æfingar haldnar í hverri viku. Þrjár
æfingabúðir voru haldnar þar sem
allir leikmenn í undirbúningshópnum komu saman og æfðu.
Loks var þátttakan í æfingamótinu
með USA og Serbíu mjög mikilvægur þáttur í undirbúningnum.
Ástæður þess að liðið var stofnað
var vonin um að verkefnið vekti
athygli og yki vitund almennings
um að hægt væri að æfa bandý sem
keppnisgrein auk þess að hvetja
innlenda leikmenn áfram og veita
þeim háleitt markmið til að stefna
að.
Bandýdeild HK er öflugasta
bandýdeild landsins með opnar
æfingar fyrir iðkendur frá 6 ára
aldri. Öllum er frjálst og velkomið
að koma og prófa. Æfingatöflu
deildarinnar er hægt að finna á
hk.is

Deildir innan HK

Dans

Knattspyrna

Borðtennis

Blak

Taekwondo

Bandý

Handbolti
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Stöðutaka
á Facebook

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

BÍLVOGUR ehf.
Auðbrekku 17, 200 Kópavogi

Allar almennar viðgerði á bifreiðum.
Sérhæfum okkur í viðgerðum á VW,
Skoda og Mitsubishi.
Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is
bilvogur.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Óskar Eiríksson

Mér finnst Hafnarfjörður fallegur
bær. Hef búið þar siðan 2003 og
verið mjög ánægður. Síðustu ár
hefur hinsvegar allt farið niður
á við að mínu áliti. Heilbrigðisþjónustan er orðin vægast sagt
slök, maður fær mjög ólíklega tíma
á þeim 5 mín kl 8 um morguninn
sem maður hefur til að panta.
Þegar síðan kemur að snjóhreinsun þá hefði í allan vetur verið
miklu betra að að vera á lélegum
malarvegum en truntast á þessum
klaka sjóvegum sem ALDREI eru
hreinsaðir!! Gangstéttar eru bara
alls ekki og ég meina ALLS EKKI
hreinsaðar. Keyrði síðan í gegnum Kópavog á leið í vinnu nú í
morgun og þar var búið að moka
nánast hverja einustu gangstétt og
jafnvel betur en götur. Allt á fullu
við að hreinsa snjó. Langaði að
skipta um bæjarfélag.

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133
Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is

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

Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 445 4404
klinik.is

Gísli Baldvinsson

Fyrr frýs í helvíti en að brú verði
klesst yfir voginn. Allar mælingar
sýna að engin stytting vegalega
eða tímalega vinnst.

Æfingasalur Klínik: 2.900 kr. á
mánuði eða 34.800 kr. árskort
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
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Verðlaun

Lýsing í Kópavogi
verðlaunuð
S
krautlýsing á Fífuhvammsvegi milli Smáratorgs og
Smáralindar hlaut Íslensku
lýsingar-verðlaunin árið 2015.
AlmarGuðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, afhenti
verðlaunin við athöfn í Perlunni
6. febrúar í tengslum við Alþjóðlegt ár ljóssins og Vetrarhátíð.
Verkið var unnið að frumkvæði
Kópavogsbæjar sem setti saman
hönnunarteymið til vinna að því
að lýsa brúarmannvirkið að degi
og skapa fallega ásýnd að kvöldi.
Lagt var upp með að lífga ásýnd
en jafnframt mátti ekki draga úr
umferðaröryggi. Þess má geta að
lýsingin breytist eftir árstíma, tíma
dags og viðburðum. Dæmi um það
er þegar lýst var í frönsku fánalitunum eftir hryðjuverkin í París og í
bleiku í bleikum október. Hönnun
verksins,
„Skrautlýsing
brúar

við Fífuhvammsveg“, var í höndum Þórdísar Rósu Harðardóttur,
lýsingarhönnuðar, og sérfræðinga
frá Jóhanni Ólafssyni & Co., verkfræðistofunni Eflu, Rafgeisla og
Flúrlömpum. Lýsingabúnaðurinn
í brúarmannvirkinu er frá OSRAM.
Dómnefnd valdi skrautlýsinguna úr sjö tilnefningum. Í rökstuðningi hennar segir meðal
annars: „Á haganlega hátt hefur
lýsingahönnuðinum tekist að veita
birtu inn í rýmið með lausn sem
er í senn spennandi, sveigjanlega
og nútímaleg. Síbreytilegt sjónarspil með margbreytilegan staðaranda þar sem birta og skuggar
leika saman. Ljósaspil sem kemur
sífellt á óvart.“ Lýsingin verður
framlag Ísland til Norrænu
lýsingarverðlaunanna sem afhent
verða á Íslandi haustið 2016.

Lýsingin í brúnni við Fífuhvammsveg var verðlaunuð í vikunni.

Una María Óskarsdóttir

Kærleikur er verulega fallegt ljóð
eftir Héðinn Unnsteinsson úr bók
hans Vertu úlfur. Hann er tilnefndur til bókmenntaverðlauna
og vonnandi vinnur hann.
Kærleikur
Hann rennandi tifar sem lækur í laut
er leiftrandi bugar frá sérhverri þraut
Hans friður og stilla þér falla í skaut
en finnirðu í vatninu tilvistarbraut
Kærleikselfina krjúptu við
kenndu strenginn bjarta.
Eigin sálar opna hlið,
elskaðu af öllu hjarta.

Kópavogsblaðið
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m síðustu helgi fór fram fjölmennasta ungmennamót í hnefaleikum sem haldið hefur
verið. 42 keppendur víðsvegar af landinu á
aldrinum 10-15 ára tóku þátt á mótinu. Dæmt er út
frá kunnáttu og stjórn í hringnum og öll þung högg
bönnuð.
Keppendur úr Hnefaleikafélagi Kópavogs stóðu sig
með prýði og hlaut Emin Kadri, 13 ára, bronsviðurkenningu fyrir góðan árangur enn hann hefur tekið
þátt í yfir þrjátíu keppnum.
Fimm hnefaleikafélög tóku þátt á mótinu; Hnefaleikafélag Hafnafjarðar, Hnefaleikafélagið Æsir, Hnefaleikafélag Akranesar og Hnefaleikafélag Kópavogs
sem stóð fyrir mótinu.

www.gerdarsafn.is

Gerðarsafn
Kópavogur
Art Museum

Opið alla daga frá 11 – 17.
Lokað á mánudögum.
Frítt á miðvikudögum.

Hamraborg 4

200 Kópavogur

