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Kópavogsblaðið
Nýjar leiðir í húsnæðismálum

Þverpólitísk sátt um leiðir í
húsnæðismálum í Kópavogi

S

tefnumarkandi leiðir í húsnæðismálum í Kópavogi
voru kynntar í gær. Þverpólitískum starfshóp var falið að
greina stöðu á húsnæðismarkaði og vann í framhaldi tillögur að nýjum leiðum í húsnæðismálum bæjarins. Starfshópinn skipa Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, Margrét Friðriksdóttir, Sjálfstæðisflokki, Theodóra S. Þorsteinsdóttir, Bjartri framtíð, Pétur Hrafn
Sigurðsson, Samfylkingu, Ólafur
Þór Gunnarsson, Vinstri grænum og Kristinn Dagur Gissurarson,
Framsóknarflokki.
Markmið tillagna hópsins er að
ýta undir virkari leigumarkað
hér á landi, byggingu minni og
ódýrari íbúða og tryggja skilvirk félagsleg úrræði fyrir þá
sem þurfa að sækja slíka þjónustu til sveitarfélagsins. Ármann
Kr. Ólafsson, bæjarstjóri segist
stoltur af vinnu starfshópsins
og ánægður með niðurstöðuna.
„Tillögurnar eru raunhæfar og
skynsamlegar, í þeim er leitast
við að koma á móts við þarfir
þeirra sem hafa átt erfitt með að
kaupa eða leigja húsnæði, meðal
annars vegna lítils framboðs,“
segir Ármann. Á meðal þess sem
lagt er til er að Kópavogsbær beiti
sér fyrir byggingu á litlum og

ódýrum íbúðum og stuðli að lausnum fyrir þá sem eru að kaupa
sitt fyrsta húsnæði með 90% lánveitingu í samvinnu við byggingarverktaka og/eða fjármálafyrirtæki.
Auk þess er lagt til að Kópavogsbær bjóði upp á íbúðir til leigu með
kaurétti, sem myndi vara í fimm ár,
og leigjendum í félagslega kerfinu
standi til boða að kaupa húsnæði
sem þeim hefur verið úthlutað.
Í skýrslu starfshópsins er farið yfir
stöðuna á húsnæðismarkaði, bæði
almennum markaði og félagslega
kerfinu, lagðar til stefnumarkandi
leiðir og kynnt útfærsla á þeim.

Uppbygging í félagslega
íbúðakerfinu auðvelduð
með lagabreytingu

Mælst er til þess að leiguhúsnæði
í eigu sveitarfélaga verði undanþegið ákvæðum 64. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, með
sama hætti og leiguskuldbindingar frá ríkissjóði. Með fyrrgreindu ákvæði er sveitarfélögum,
sem eru með yfir 150% skuldahlutfall, settar skorður við frekari skuldsetningu. Ákvæðið hamlar því að
Kópavogsbær geti farið í uppbyggingu á félagslegu húsnæði þar
sem bænum er almennt óheimilt
á grundvelli laganna að skuldsetja
sig frekar.

segja fólki upp leigu ef tekjur þess
fara yfir viðmiðunarmörk. Eftir
því sem tekjur fólks færu hækkandi þeim mun minni yrði hinn
félagslegi stuðningur og þá í formi
hækkandi leigu.

Fjölgun félagslegra íbúða

Kópavogsbær gæti staðið að
byggingu á félagslegum íbúðum
þar sem markmiðið yrði að byggja
vel hannaðar og litlar íbúðir, þar
sem fermetrafjöldi væri vel nýttur.
Slíkt myndi skila sér í lægri byggingarkostnaði og þar með lægri
leigu.

Fyrstu íbúðakaup

Mynd:Hreinn Magnússon

Fulltrúar allra flokka í Kópavogi hafa
sameinast um tillögur í húsnæðismálum.

Félagslegar íbúðir til kaups

Leigjendum í félagslega íbúðakerfinu bjóðist að kaupa húsnæði
sem því hefur verið úthlutað á
hagstæðum kjörum fari tekjur þess
yfir viðmiðunarmörk. Rétturinn
til að vera í félagslegu húsnæði er
bundinn við tekjur fólks og samkvæmt gildandi reglum ber að
segja því upp húsnæði sé farið
yfir ákveðin tekjumörk. Í stað þess
að grípa til uppsagna verður leigjendum boðið að kaupa húsnæðið
með 5% útborgun eigin fjár, 80%
láni hjá fjármálafyrirtæki og 15%
verðtryggðu, vaxtalausu viðbótarláni frá Kópavogsbæ.
Þrepaskipt leiga
Kópavogsbær setji reglur um
þrepaskipta leigu í stað þess að

Kópavogbær beiti sér fyrir byggingu á litlum og ódýrum íbúðum
og stuðli að lausnum fyrir þá sem
eru að kaupa sitt fyrsta húsnæði
með 90% lánveitingu í samvinnu við byggingarverktaka og/
eða fjármálafyrirtæki.

Fjölgun íbúða á leigumarkaði

Kópavogbær leiti eftir samstarfi við lóðarhafa/leigufélag á almennum markaði til að bjóða
upp á minni og ódýrari íbúðir á
leigumarkaði.

Kaupleiguíbúðir og eignar
íbúðir

Kópavogsbær bjóði upp á íbúðir
til leigu með kauprétti, sem myndi vara í 5 ár. Hluti leigunnar gæti
þannig nýst upp í kaup á eigninni
ef kaupréttur væri nýttur innan
þess tíma. Þá stæði einnig til boða
að fólk keypti búseturétt í íbúð
með 5-10% eigin fjár framlagi og
leigði síðan íbúðina af Kópavogsbæ.

Stuttar fréttir

Samkór Kópavogs kemur
fram með Karlakór Reykjavíkur

Í

dag, laugardaginn 10. október
klukkan 14, heldur Karlakór
Reykjavíkur, eldri félagar, 50 ára
afmælistónleika í Guðríðarkirkju.
Á efnisskánni eru íslensk sönglög
eftir Sigvalda Kaldalóns, Jón Ásgeirsson og fleiri. Gestakór að þessi
sinni verður Samkór Kópavogs,
sem er blandaður kór og var stofnaður 1966. Kórinn verður því 50 ára
á næsta ári. Stjórnandi kóranna er
Friðrik S. Kristinsson.

KK og Maggi
Eiríks í Salnum

K

K og Magnús Eiríksson
verða með tónleika í Salnum 31. október nk. Farsælt samstarf þeirra hefur varað
í ríflega þrjátíu ár við miklar
vinsældir tónlistarunnenda. Hafa
þeir verið reglulegir gestir í Salnum
og munu að þessu sinni flytja
sitt allra besta efni, lög úr lagasafni hvors ann-ars auk sameiginlegra lagasmíða. Með þeim á
sviðinu
verða
píanóleikarinn
Eyþór Gunnarsson og trymbillinn Benedikt Brynleyfsson.
Óhætt er að lofa frábærri kvöldstund.

Eyvör seldist upp

E

ivör Pálsdóttir verður gestur Jóns Ólafssonar í tónleikaröðinni Af fingrum fram
núna í október. Fyrri tónleikarnir
seldust upp og hefur verið blásið
til aukatónleika 30. október. Á tónleikunum mun Eivör fara í gegnum
feril sinn og áhugavert lífshlaup
sitt auk þess að flytja lögin sem alla
langar til að heyra. Spjalltónleikar
þessir með Eivöru eru einstakur
viðburður sem lyftir upp anda
þeirra sem mæta til leiks með sinn
opna huga og tónlistaráhuga.

Óttarr Proppé
útnefndur
Heiðurspolli

Gamla myndin

Hvað, hvar og hvenær?

Eru rennurnar
stíflaðar hjá þér?
Hafðu þá samband við okkur
Hreinsun og háþrýstiþvottur
á rennum og niðurföllum
Sími: 6988448
www.rennur.is

Myndin sem við birtum núna
er úr safni blaðsins Voga, tekin
í Hamraborg, líklega á níunda
áratug síðustu aldar. Skipulag
miðbæjarsvæðis Kópavogs sem
síðar hlaut nafnið Hamraborg hófst
1970 á sama tíma og Gjáin var grafin og Kópavogsbúum þar með hlíft
við umferð Hafnarfjarðarvegarins.
Við þetta voru þó ekki allir sáttir,
því 8. janúar 1972, rúmri viku
eftur opnun vegarins um Gjánna, sendu fulltrúar 46 fyrirtækja
í Kópavogi bréf til bæjarráðs þar
sem kvartað var yfir lélegri tengingu gatnakerfis Kópavogs við nýja
veginn. Í kringum Gjánna var unnið hörðum höndum að byggingu nýs miðbæjar Kópavogs og var
haldin hugmyndasamkeppni um

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

hann í kjölfar samþykktar aðalskipulags 1970. Markmiðum
hennar var lýst svo í kynningarbæklingi sem varðveittur er á
Héraðsskjalasafni
Kópavogs:
„Í miðbænum á að myndast
byggðarkjarni, sem fullnægi eðlilegum þörfum kaupstaðarins
fyrir húsrými til stjórnsýslu,
menningarstarfsemi, skemmtana, verzlunar og almennra
viðskipta.“ Allar upplýsingar um
myndina eru vel þegnar, hafa
má samband við Héraðsskjalasafn Kópavogs, Digranesvegi 7
(gamla
pósthúsinu)
milli
kl. 10 og 16 alla virka daga, í
síma 544 4711 eða á netfangið
gunnarmh@kopavogur.is.

Á

aðalfundi Bjartrar framtíðar
í Kópavogi var Óttarr Proppé útnefndur heiðurspolli
Kópavogs. Ástæðan var sú að Óttarr svaraði nýðþungri spurningu
í Útvari um Kópavogi hárrétt. Var
gerður góður rómur að þessari
útnefningu og fékk Óttarr glæsilegan Pollapönk galla frá Henson
í Kópavogslitunum afhentan.
Óttarr var klökkur að útnefningunni lokinni og þakkaði fyrir sig
með hjartnæmri ræðu.

Næsta blað kemur út 24. október
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er 19. október

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.

SALURINN
T Ó N L I S TA R H Ú S K Ó PAV O G S

LÍTTU INN Í HÁDEGINU
Sex fjölbreyttir hádegistónleikar veturinn 2015 -16
Allir tónleikarnir eru kl. 12:15-12:45

Miðaverð
1.500 kr.
Fernir tónleikar
í áskrift á
4.000 kr.

Guðrún Birgisdóttir
Leiðir fjölbreytta og
vandaða dagskrá

Undraheimur bassethornsins
14. október 2015

Jólin alls staðar
2. desember 2015

Um ást

17. febrúar 2016

Skært lúðrar hljóma
18. nóvember 2015

La vie en rose
20. janúar 2016

Hönd í hönd – jazz og klassík
16. mars 2016

Hamraborg 6, 200 Kópavogi - Miðasala í s: 44 17 500 - www.salurinn.is, salurinn@salurinn.is

Líttu inn í Salinn og njóttu fagurra tóna í hádeginu
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Flutningar bæjarskrifstofa

Laugardagsfundir
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
Laugardagsfundir
Stjórn Sjálfstæðisfélags Kópavogs minnir á
Sjálfstæðisfélag
Kópavogs
laugardagsfundi.
Ficia
quas dolut rat volor am et
estem aturendio

ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut
Þeir eru haldnir í Hlíðasmára 19 og hefjast kl.
voluptur
re volupictur volut ariam liquiae
10:00.
sincium
velit
maio
illabo
am et
alitestem
aut utatquam
es
Ficia
quas
dolut
ratlaugardags
volor am
aturendio
Fundarefni
hvers
má finna
á xdkop.is
sintota
cusam
in
consequi
odis
sanduciusam.
ex
dolorporsíðu
am ex
et omni cusciatur
aut
og et
Facebook
Sjálfstæðisfélags
Kópavogs.
voluptur re volupictur volut ariam liquiae
Allir velkomir
– gott
kaffiam
og alit
veitingar
á staðnum.
sincium
velit maio
illabo
aut utatquam
es
Stjórn
minnir
félagsmenn
á
félagsgjöldin,
þau
sintota cusam in consequi odis sanduciusam. eru
forsenda þess starfs sem félagið stendur að.
Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

Sex tilboð hafa
borist í Fannborg

S

tarfshópur, sem skipaður var
vegna fyrirhugaðra flutninga
bæjarskrifstofa frá Fannborg, hefur ekki lokið störfum en
hópurinn átti að skila af sér tillögum

í lok september. Í hópnum sitja auk
Páls Magnússonar, bæjarritara, og
Steingríms Haukssonar, sviðsstjóra umhverfissviðs; Ármann Kr.
Ólafsson, Karen Halldórsdóttir
og Sverrir Óskarsson sem fulltrúar úr meirihluta í bæjarstjórn
og þau Birkir Jónsson og Ása
Richardsdóttir úr minnihluta.
Áheyrnarfulltrúi úr minnihluta
er Arnþór Sigurðsson. Sex tilboð

hafa borist frá áhugasömum kaupendum á Fannborginni, samkvæmt
heimildum Kópavogsblaðsins. Verið er að skoða fimm möguleika á
húsnæði sem bærinn getur keypt
eða leigt fyrir utan að byggja nýtt
stjórnsýsluhús.
Starfshópurinn
kannar alla möguleika um verð,
stærð, staðsetningu, notagildi og
hagkvæmni og mun skila af sér
skýrslu á næstu tveimur vikum.

Björgunarbátur

Tímamót í björgunarmálum –
Fyrsti sérsmíðaði björgunarbáturinn á Íslandi afhentur

Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

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

Kristján Maack, formaður Hjálparsveitar skáta í
Kópavogi og Björn Jónsson, framkvæmdastjóri Rafnar.
Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

R

afnar ehf á Kársnesi afhenti
um síðustu mánaðarmót
Hjálparsveit
skáta
í
Kópavogi nýjan 11 metra leitar- og
björgunarbát en um algjör tímamót
er að ræða, enda er þetta fyrsti sérsmíðaði björgunarbáturinn
á Íslandi frá upphafi. Báturinn,
sem hlotið hefur nafnið Stefnir, byggir á byltingarkenndri
hönnun og hefur mikla þýðingu
fyrir björgunar- og leitarstarf við
landið. „Stefnir boðar tímamót
í björgunarstarfi, enda er þetta í
fyrsta sinn sem björgunaraðilar á

Íslandi fá björgunar- og leitarbát
sem er sérsmíðaður á Íslandi. Þeir
bátar sem hingað til hafa verið verið til staðar, hafa komið notaðir til
landsins, helst frá Bretlandi. Sá
yngsti er nú 17 ára og sá elsti 37
ára og munar um minna að fá nú
sérhæfðan og splunkunýjan bát,“
segir Kristján Maack, formaður
Hjálparsveitar skáta í Kópavogi.
Björn Jónsson, framkvæmdastjóri
Rafnar ehf segir bátinn vera fyrsta
leitar- og björgunarbát í Leiftur
seríu fyrirtækisins en hann hefur
verið hannaður og prófaður í sam-

Nordic built cities

Kársnes í alþjóðlegri
samkeppni

Mynd/ONNO ehf.
Kársnes er eitt af sex þéttbýlissvæðum á Norðurlöndum sem valið hefur verið í
alþjóðlega samkeppni um skipulagsmál.

A

lþjóðlegri
samkeppni,
Nordic
Built
Cities
Challenge, um áskoranir
á sex þéttbýlissvæðum á
Norðurlöndum var hleypt af
stokkunum í vikunni. Kársnes í
Kópavogi er eitt af svæðunum
sem valin voru til þátttöku í
keppninni. Þar er viðfangsefnið
að
bæta
tengingar
milli
þróunarsvæðisins og annarra
hluta
höfuðborgarsvæðisins
og auka þannig sjálfbærni
byggðarinnar. Auk Kársness
voru valin til þátttöku Sege Park í
Malmö, Tryggve Lies Plass í Osló,
Hans Tavsens Park og Korsgade

í Kaupmannahöfn, Runavík í
Færeyjum og Kera iðnaðarhverfið
í Espoo í Finnlandi. Áskoranir á
svæðunum eru af ýmsum toga,
frá aðlögun að loftslagsbreytingum til vistvænna samgangna og
endurnýtingar efnis úr bæjarrýminu, en eiga það sameiginlegt
að vera mikilvægar á Norðurlöndunum og á heimsvísu. Keppnirnar
á svæðunum sex eru alþjóðlegar og
öllum opnar og hver þátttakandi getur tekið þátt í fleiri en einni keppni.
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri
segir skemmtilegt að Kársnes
sé
viðfangsefni
alþjóðlegrar
keppni. „Í Kópavogsbæ ríkir mikill

vinnu við Hjálparsveitina. „Hann
nær 40 hnútum og hefur sæti fyrir
6 og hægt er að koma fyrir tveimur
sjúkrabörum. Þetta er vonandi
bara fyrsta skrefið í að efla til muna
öryggi við strendur landsins með
endurnýjun björgunarbátaflotans,“
segir Björn.
Rafnar ehf afhendi Landhelgisgæslunni fyrir skömmu nýjan
strandgæslubát, en hann gerir
Landhelgisgæslunni
kleift
að
bregðast við aðstoðarbeiðnum á
grunnslóð með skjótari hætti.
metnaður í skipulagsmálum og
uppbyggingu. Þátttakan í samkeppninni endurspeglar það
og er einkar jákvætt að svæðið
hafi verið valið til að vera með
í þessari metnaðarfullu samkeppni,“ segir Ármann. Birgir Sigurðsson, skipulagsstjóri
hjá Kópavogsbæ tekur í sama
streng og segist vonast eftir góðri
þátttöku í keppninni. „Hún er
tækifæri jafnt fyrir áhugafólk og
sérfræðinga úr hópi til dæmis
verkfræðinga, arkitekta, skipulagsfræðinga og nemenda til að
láta ljós sitt skína og hafa áhrif á
þróunina á Kársnesi sem er mjög
spennandi svæði sem býður
upp á mikla möguleika,“ segir
Birgir. Dómnefnd velur allt að
fjórar tillögur úr fyrra þrepi til
þátttöku í seinna þrepi. Höfundar
tillagnanna sem valdar eru í fyrra
þrepi fá andvirði um 4,5 milljóna
íslenskra króna til að vinna
tillögur sínar áfram. Að loknu
seinna þrepi er ein tillaga valin
og hún verðlaunuð með 250.000
norskum krónum, andvirði tæpra
3,8 milljóna íslenskra króna.
Nordic Innovation hyggst einnig
verðlauna tillögurnar sem valdar
eru í öllum keppnunum og hefur
til þess 1,2 milljónir norskra króna, andvirði rúmlega 18 milljóna
íslenskra króna.
Nánari upplýsingar og samkeppnislýsingar fyrir svæðin sex
er að finna á heimasíðu Nordic Built Cities Challenge, nordicbuiltcities.org/thechallenge/
Nánari upplýsingar um Kársnesið
er að finna á vef Kópavogsbæjar.
Skilafrestur tillagna er 17. desember 2015.
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KÓPAVOGSTÚN 3
Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri

60+
AFHENDING
AFHENDING
ÍN
ÓVEMBER
Í DESEMBER

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

Dæmi VERÐDÆMI
um skipulag:

Íbúð 405
– 3ja
íbúð
303, 2 herb. 64,9 m2 með innréttingum.
herbergja
Í eldhúsinnréttingu er innfelld uppþvottavél.

VERÐ: 28.900.000 KR.
Glæsilegar og
Glæsilegar
og vandaðar
vandaðar2ja-2ja
2ja–3ja
herbergja
íbúðirvið
viðKópavogstún
Kópavogstún
herbergja íbúðir
33
fyrir
ára og
og eldri,
eldri,í í66hæða
hæðalyftuhúsi.
lyftuhúsi.
fyrir 60 ára
Flestar
með stæði
stæðiííbílageymslu.
bílageymslu.Stutt
Stutt
Flestar með
íí samgönguæðar
og alla
allaþjónustu
þjónustus.s.
s.s.
samgönguæðar og
sundlaug,
banka,
bókasafn
ofl.
Íbúðirnar
sundlaug, banka, bókasafn ofl. Íbúðirnar
verða
nóvember2015,
2015,fullfullverða afhentar
afhentar í ídesember
búnar
vönduðumsérsmíðuðum
sérsmíðuðum
búnar með
með vönduðum
innréttingum.
Flísar
á
salerni
þvottainnréttingum. Flísar á salerni ogogþvottahúsgólfi
en
án
annarra
gólfefna.
húsgólfi en án annarra gólfefna.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
Verð gildir til 15. September.
PIPAR\TBWA • SÍA

Verð gildir til 15. október.

www.kopavogstun.is

Íbúð 501 – 3ja
herbergja

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík
fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

www.javerk.is
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Við sem
höfum
unnið við
hönnun skoðum
hvað virkaði og hvað
virkaði ekki og af
hverju virkuðu ekki
hlutirnir

Pálmi Einarsson, iðnhönnuður og hugmyndasmiður.

Viðtalið

„Íbúar í Kópavogi geta orðið
skuldlausir á örfáum árum.“

H

ugmyndin um samfélagsbanka skaut nýlega upp
kollinum þegar Frosti Sigurjónsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, lagði til að Landsbankinn yrði
rekinn sem slíkur. Bankinn yrði þá í eigu ríkisins sem myndi
skila lágmarks arðsemi og væri leiðandi í því að halda vaxtamun
og bankakostnaði niðri. Stjórnmálaflokkurinn Dögun hefur haft
samfélagsbanka á stefnuskrá sinni þar sem áhersla er lögð á að
arður af starfsemi hans myndi renna aftur til bankans sem yrði
nýttur til að lækka vexti viðskiptavina eða samfélagslegra verkefna. Hugmyndasmiðurinn Pálmi Einarsson, sem er fæddur og
uppalinn í Kópavogi, vill taka skrefið lengra; að Kópavogsbær,
fyrirtæki í bænum og bæjarbúar stofni saman samfélagsbanka
og leggi þangað inn allar tekjur og njóti ávaxtanna í sameiningu
til að greiða niður skuldir.
Pálmi Einarsson talar í lausnum. Enda var hann í um 20 ár
hönnuður, verkefna- og þróunarstjóri hjá Össuri í spelku- og
stoðtækjadeild fyrirtækisins áður
en hann söðlaði um og stofnaði
Geislar hönnunarhús árið 2012.
Fyrirtækið sinnir hönnunarráðgjöf ásamt því að hanna og framleiða yfir 100 eigin vörur, módelleikföng og gjafavörur sem seldar
eru í verslunum víðs vegar um
landið. Pálmi var einn af þeim sem
komu að stofnun flokks Pírata í
Kópavogi og hefur sterkar skoðanir
á fjármálakerfi heimsins. „Eitt allra
stærsta vandamál samtímans bæði
hér á landi og erlendis er spilling
stjórnmálamanna og í banka- og
peningakerfi heimsins,“ segir Pálmi
alvörugefinn. „Persónulega efast ég
um að bankar á Íslandi og annars
staðar séu í raun lögleg fyrirtæki
þar sem þú getur ekki lengur lifað
án þess að vera með bankareikning. Launin þín og allar
greiðslur til og frá samfélaginu
fara í gegnum banka. Ef svo er
þá eru vextir og önnur gjöld sem
einkabankar rukka fyrir „þjónustu“ sína ekkert annað en skattur.
Ef einkafyrirtæki geta krafist þess
að fólk borgi þeim skatta erum við

illa stödd. Það er hins vegar orðinn
raunveruleiki og hefur sú staðreynd kostað okkur öll gríðarlega fjármuni svo ekki sé talað um
áhrifin á heilsu fólks.“
Hver ætti útfærslan og ávinningur
af samfélagsbanka að vera?
„Hugmyndin af samfélagsbanka á
rætur sínar að rekja til bankahrunsins bæði hér sem og erlendis. Eftir hrun fóru margir að velta því
betur fyrir sér hvernig einkabankar
og eða peningakerfið okkar virkar.
Bankar framleiða ekkert, engar
vörur og skapa engin raunveruleg
þrívíð verðmæti vegna þess að
tölur á pappír eru ekki verðmæti.
Það er nokkuð ljóst að við lifum
ekki á pappír. Þá fer fólk að spyrja
hvernig á því standi að einstaklingar geti fengið „einkaleyfi“ á að
búa til peninga úr engu. Þá verður
lítið um önnur svör en að svona sé
þetta bara. Við sem höfum unnið
við hönnun horfum vanalega á
nokkra þætti þegar við hönnum
eitthvað nýtt. Við skoðum fortíðina;
hvað virkaði og hvað virkaði ekki og
af hverju virkuðu eða virkuðu ekki
hlutirnir. Síðan er farið af stað og
reynt að koma með nýjar lausnir
sem virka betur en það sem áður

var prófað. Við lærum sem sagt af
reynslunni. Til eru nokkrar gerðir
af samfélagsbönkum en sennilega
er North Dakota bankinn frægasta
dæmið eða sænski JAK bankinn.
En þar sem peningakerfi heimsins
er allt meira og minna tengt saman
og mjög erfitt virðist vera að breyta
því þá hef ég sjálfur lagt til að

Ef þú deilir
arði þessa
einkabanka
niður á hvert mannsbarn í Kópavogi
þá eru það um 770
þúsund á hvern
einstakling
sveitarfélög stofni sína eigin banka.
Þá mætti reka á nákvæmlega sama
hátt og aðrir einkabankar eru
reknir í dag nema að arðurinn
myndi skiptast niður á viðskiptavini bankans en ekki örfáa eigendur.“
Hvernig myndi slík skipting líta út?
„Ég get tekið sem dæmi að árið
2013 skilaði íslenskur einkabanki
23 milljörðum í arð og hafði afskrifað skuldir upp á 550 milljarða.
Í Kópavogi búa um 30 þúsund
manns og ef þú deilir arði þessa
einkabanka niður á hvert mannsbarn í Kópavogi þá eru það um
770 þúsund á hvern einstakling.
Á mínu heimili eru 5 manneskjur.
Það væri fín uppbót fyrir okkur, á
hverju ári, ef við gefum okkur að
viðskiptavinir þessa umtalaða
einkabanka væru 30 þúsund
talsins,“ segir Pálmi. „Ég vil taka
það fram að ef þú tekur afskriftirnar sem þessi sami einkabanki
gerði árið 2013, sem voru 550 mill-

jarðar þá eru það um 18,3 milljónir á haus. Það myndi þýða að
íbúar í Kópavogi yrðu skuldlausir
á örfáum árum ef þeir bara tækju
sig saman og stofnuðu sinn eigin
banka og myndu reka hann með
sama rekstarfyrirkomulagi og
þekkist í dag. Eini munurinn yrði
að það væru fleiri hluthafar sem
væru um leið viðskiptavinir bankans. Þeir myndu fá arðinn skipt
á milli sín sem er í mínum huga
sanngjarnt þar sem arðurinn er
tilkominn með veltu einstaklinga
og fyrirtækja.“
Er þetta raunhæft, myndi þetta
ganga upp? Yrði þetta fyrirkomulag
ekki ávísun á sovéska spillingu?
Risavaxinn banki í eigu margra.
Hver á að stjórna honum?
„Það er svo einkennilegt að spilling virðist oft grassera í ríkis- eða
sveitarfélagsrekstri. Hjá einkareknum fyrirtækjum fer hins vegar
mjög lítið fyrir því. Sjálfur tel ég að
við eigum að horfa til einkafyrirtækja, hvernig þau eru rekin og
reyna að læra af því og tileinka
okkur sambærilegt rekstrarform.
Með tilkomu internetsins væri
hægt að vera með alla eigendur bankans í stjórn fyrirtækisins sem geta þá tekið þátt í þeim
ákvörðunum og markmiðum sem
stjórnendur bankans setja,“ segir
Pálmi og útskýrir hugmyndina
betur. „Ef þú ert með bankareikning í banka, þá ertu einnig
með heimabanka sem er aðgengilegur á netinu. Til þess að tryggja
að þú sért eingöngu með aðgang
að þínum bankamálum þá ertu
með öryggislykil. Vel væri hægt að
setja upp svæði á heimabanka þar
sem markmið bankans væru listuð
og gefa síðan eigendum bankans
tækifæri á að kjósa hvaða markmið
þeir væru sammála um og einnig til
að forgangsraða verkefnum.
Eigendur og stjórn gætu einnig

ráðið stjórnendur með rétta reynslu, mentun og þekkingu til að reka
fyrir okkur bankann. Reksturinn
ætti að geta verið það gagnsær að
hvaða eigandi sem er gæti fylgst
með gangi mála og haft áhrif á
stjórnunina. Ef viðskiptavinur
er með gögn um að einhver
stjórnandi sé að gera eitthvað sem
gæti talist til spillingar eða glæps
væri hægt að „flagga“ viðkomandi
starfsmann og leggja fram gögn,
málinu til stuðnings. Ef meðeigendur eru sammála um brot starfsmanns þá er það eina sem þarf að
gera er að „líka“ við „flaggið“ eða
ekki. Ef meirihluti eigenda, eða
hvaða % atkvæða sem eigendur
telja sé sú rétta er náð, yrði viðkomandi umsvifalaust vísað úr
starfi og staðan auglýst laus til
umsóknar. Ef eigendur fá að kjósa stjórn og einnig koma að ráðningu stjórnenda ætti að vera hægt
að tryggja að bankinn væri rekinn
samkvæmt uppsettum markmiðum, rétt eins og er í flestum
öðrum einkafyrirtækjum.“
Hver hafa viðbrögðin verið við þessari hugmynd?
„Viðbrögðin hafa ekki látið á sér
standa og margir farnir að skoða
og tala um þennan möguleika.
Það er mjög athyglisvert í umræðunni hérna heima vegna þess að
bankarnir voru einkavæddir strax
aftur eftir hrun eða seldir á miklum
afslætti. Núna er farið að tala fyrir
því að einkavæða Landsbankann,
eina bankann sem er enn í eigu
þjóðarinnar. Ég verð furðu lostinn þegar ég heyri slíkt. Ef fólk sér
ekki að það voru gerð mistök með
einkavæðingu bankanna sem fyrst
borguðu eigendum sínum stjarnfræðilegar upphæðir í arð, töpuðu
svo stjarnfræðilegum upphæðum
landsmanna og skuldsettu börn
okkar langt fram í tímann, þá er
eitthvað verulega mikið að í stjórn
landsins. Að gera sömu mistökin
tvisvar án þess svo mikið sem
reyna að laga það sem áður fór úrskeiðis hlýtur að teljast ámælisvert.
Ef um ásetning er að ræða ætti
umsvifalaust að víkja þeim úr
ábyrgðarstöðum sem sinna þeim
fyrir okkar hönd,“ segir Pálmi og er
heitt í hamsi. „Hvernig sem bankar
verða í framtíðinni þá er eitt alveg
klárt. Samkvæmt þeim tölum sem
ég hef heyrt þá skuldar heimurinn
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allur um 40 trilljónir dollara. Allur
heimurinn er 40 trilljónir dollara í
skuld og skulda þeim sem eru með
einkaleyfi á að búa til peninga.
Þetta er rugl. Ef þú ert mínus
40 trilljónir í yfirdrætti og eini
staðurinn sem býr til nýja peninga er hjá þeim sem þú skuldar þá
liggur það í hlutarins eðli að
skuldin verður ekki greidd. Þá
hlýtur að vakna sú spurning
hvernig eigum við að stunda
viðskipti okkar á milli með það sem
við framleiðum. Peningavandamál
heimsins verður ekki að mínu mati
leyst á Íslandi. Þess vegna hef ég
einfaldlega lagt til að hafa fleiri
eigendur að bankanum sem þá
geta ákveðið hvort arðurinn er
tekinn út, lækki vexti eða afskrifi
skuldir. Sem dæmi þá ætti að vera
mjög einfalt mál fyrir Kópavogsbæ
að stofna sinn eigin banka og nota í
höfuðstól innkomu sveitarfélagsins
sem kemur í formi fasteignagjalda
og fleira en samkvæmt skýrslu bæjarins voru tekjurnar árið 2013 um
20 milljarðar. Síðan myndi sveitarfélagið biðja fólkið sem þar býr að
koma í viðskipti við sig í stað einkabanka sem er í eigu örfárra aðila.“
Auk samfélagsbanka hefur þú
einnig verið að kynna hugmyndina
um „Edengerða Íslands“ Í hverju
felst hún?
„Ég fór að ræða þetta til að benda
á þau tækifæri sem við Íslendingar
höfum þegar kemur að auðlindum
okkar og þar sem mér persónulega
hefur fundist mjög illa farið með
þær og lítið skila sér til eigenda
þeirra. Hugmyndin snýst um að
nota betur þær auðlindir sem við
eigum eins og rafmagn, heitt og
ferskt kalt vatn. Í stað þess að selja
orkuna á heildsöluverði sem
hingað til hefur skilað mjög litlum arði til barna okkar þá hef ég
lagt til að við framleiðum matvæli
úr orkunni. Eftirspurn eftir matvælum mun ekki minnka og nú
þegar við erum að fá 1-2 milljónir
gesta á ári hverju til landsins sé ég
mikið tækifæri í því að við snúum

okkur að matvælaframleiðslu í
stórum stíl, eins og frændur okkar
Danir. Ef þeir gestir sem hingað
koma gætu valið á milli vínberja sem ræktuð eru hér með íslensku vatni eða innfluttra er ég ekki í
nokkrum vafa um hvað flestir
myndu velja. Ef rétt er staðið að
sáningu þá ættum við að fá daglega eða vikulega uppskeru af
hvaða mat sem er og virði uppskerunnar yrði gríðarleg þar sem
einungis væri um að ræða startkostnað í byggingum sem hýsa
ætti framleiðsluna. Þær væri hægt
að afskrifa á fáum árum,“ segir
Pálmi og heldur áfram. „Ef þú ert
með gróðurhús fellur til töluvert af
grænum úrgangi en hann er hægt
að nota í áburð en einnig til að
rækta lirfur sem laxa- og silungaseiði nærast á. Seiðunum yrði
síðan sleppt í hafbeit en mjög góð
reynsla er af slíkum sleppingum
hér á landi til dæmis í Rangá en
þar skila sér um 2-4% af slepptum
seiðum sem fullvaxta laxar um það
bil ári eftir sleppingu. Þar sem lirfur
eru aukaafurð úr gróðurhúsi þá
kostar mjög lítið að rækta þær en í
dag kostar eitt stykki laxaseiði um
130 krónur. Ef við gefum okkur að
3% komi til baka sem stálpaður
lax um það bil ári eftir sleppingu
og þú sleppir 2 milljónum seiða
þá ætti um 90 tonn af ferskum,
náttúrulegum, laxi að skila sér
rúmlega ári síðar. Ef verðið er 1.500
krónur á kíló þá gerir það 135 milljónir. Hafa ber í huga að 2 milljónir
seiða er ekki mikið. Það gæti verið töluvert meira. Þau seiði sem
ekki skila sér til baka fara ekki til
spillis heldur er eitthvað annað í
náttúrunni sem fær það sem æti.
Úrgangurinn úr flökuninni færi
síðan aftur í moldu/áburð/lirfu
ræktun en roðið sjálft gæti farið í
annað, til dæmis minjagripi. Ég
hef einnig lagt til að tengja dvalarheimili aldraðra við slíkar framleiðslur. Tilvalið væri að bjóða
öldruðum og öryrkjum að taka þátt
í rekstrinum og eða vera með svæði
til eigin ræktunar. Hótel- og veit-

ingarekstur ásamt ferðaþjónustu og ráðstefnuhaldi er einnig
eitthvað sem hægt væri að tengja
við slíkar framleiðslur en sjálfur
tel ég okkur Íslendinga geta orðið
leiðandi á þessu sviði á örfáum
árum og framleitt allt það sem
okkur langar til og flutt umfram
framleiðslu úr landi með miklum
arði. Slíkar framleiðslur gætu vel
stutt við „Inspired by Iceland“
markaðsátakið. Við, sem meðvitaðir einstaklingar, verðum að
hætta að hugsa bara fjögur ár fram
í tímann og gera áætlanir sem ná
yfir lengri tíma þar sem hugsunin
snýr að því að skila betra búi til
afkomenda okkar en gert hefur
verið.“
Hverjar eru þá helstu hindranir í
veginum?
„Í dag eru helstu hindranirnar
aðgerða- og skilningsleysi stjórnvalda fyrir tækifærunum sem þarna
liggja. Stjórnvöld gætu beitt sér
fyrir því að þeir sem framleiða
matvæli fái sama verð á heitu
vatni og raforku og stóriðjan
fær. Ef stjórnvöld eru tilbúin að
borga úr eigin vasa tugi milljarða
svo erlendir aðilar geti sett hér upp
kísil- eða álframleiðslur út um allt
land ætti alveg eins að vera hægt
að setja nokkra milljarða í matvælaframleiðslur. Ég hef lagt til
að sveitarfélög eignist slíkar verksmiðjur og veiti þannig atvinnu- og
fæðuöryggi á sínu svæði fyrir íbúa
og eigendur sína. Helstu hindranir
fyrir samfélagsbanka virðist fyrst og
fremst vera skilningleysi og spilling
þegar kemur að virkni banka og
því hlutverki sem þeir gegna í samfélögum.“
Lumar þú á fleiri hugmyndum sem
vert er að greina frá?
„Framleiðsla á iðnaðarhampi er
eitthvað sem ég hef tengt við Edengarðana en hægt væri að fá bændur landsins í lið með okkur og fá
þá til að framleiða iðnaðarhamp.
Iðnaðarhampur er að ryðja sér til
rúms víða um heim í dag en hér

áður fyrr var þetta eitt allra besta
hráefni sem völ var á. Hér á Íslandi er enn til fyrirtæki sem heitir
Hampiðjan sem vann reipi og
striga úr rússneskum hampi.
Þegar olía og plast, unnið úr olíu,
fór að ryðja sér til rúms drógst
notkun
iðnaðarhamps
mikið
saman og var á endanum bannaður. Í dag er talið að iðnaðarhampur sé tíu sinnum verðmætari
uppskera en korn og hafa nú
nokkur fylki í Bandaríkjunum leyft
iðnaðarhamp aftur. Hampurinn
er síðan notaður í umbúðir, pappír, föt, málningu, olíur og plast
og er listinn nánast ótæmandi.
Íslenskir bændur gætu því drýgt
tekjur sínar í framtíðinni með ræktun á iðnaðarhampi en hann mætti síðan nota í umbúðir fyrir það
sem framleitt væri í gróðurhúsunum. Einnig tel ég sanda landsins
upplagða fyrir hampræktun. Á
Mýrdalssandi hefur uppgræðsla
með lúpínu gengið mjög vel og
er þar kominn fínn jarðvegur. Þar
væri gaman að plægja niður í sandinn og prófa að rækta hamp í þeim
jarðvegi. Ég tel að svarti sandurinn
gæti haldið ágætis hita á jarðveginum og því gæti hampur eða
annað vaxið vel á þessum stöðum,
þar sem búið er að koma jarðvegi af stað með lúpínuræktun,“
segir Pálmi og gerir hlé á máli sínu.
„Ég vil taka það skýrt fram að ég
tel mig ekki hafa lausnir á öllum
okkar vandamálum, síður en svo,
en það sem ég hef hins vegar lært
á því að starfa í einkageiranum er
að vandamál eru varla til því einhvers staðar er einhver sem kann
og veit. Með tilkomu internetsins
ertu með allar lausnir heimsins í
hendi. Það eina sem þarf til að nálgast þær er örlítill tími og fjármunir til að ráða fólk sem ráðgjafa og
eða starfsmenn til að leysa málin.
Ég tel sjálfur að ef við viljum sanngjarnara og betra samfélag verðum
við sjálf að taka meiri þátt. Til þess
að það sé hægt verðum við að nýta
nútímaþekkingu og samskiptamáta. Internetið gerir okkur kleift

FORVARNARVIKA

FÉLAGSMIÐSTÖÐVA KÓPAVOGS
DAGSKRÁ
12.10.2015

14.10.2015

MÁNUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

KYNHNEIGÐ, TRANS
OG INTERSEX

FÍKN

- Pizza og gos til sölu
- Páll Óskar – Hugleiðing
- Samtökin 78

- Arnór Sveinn Aðalsteins.
fyrirliði Breiðabliks.
- Bíó - Basketball Diaries
popp og gos í boði
- Bólufreðinn og útúr
spíttaður
- Útmeð’a

Bæði kvöldin fara fram í félagsmiðstöðinni Pegasus í Álfhólsskóla
Dagskrá byrjar bæði kvöldin klukkan: 19.00 og stendur til 22.00
Fríar rútur frá þinni félagsmiðstöð upp í Pegasus

að taka þátt með því að „líka við“
eða „líka ekki við“ færslu. Þegar
lýðveldið var stofnað árið 1944 var
ekki tæknilega framkvæmanlegt að
allir tækju þátt og var því ákveðið
að kjósa fulltrúa fjöldans til að fara
með málefni mismunandi hópa og
það hefur skilað okkur hingað. En
betur má ef duga skal. Á næsta ári
er lýðveldi Íslands 72 ára og sé ég
vel fyrir mér að stýring og stjórnun
samfélaga færist yfir á netheima
þar sem allir geta tekið þátt í þeim
ákvörðunum sem þarf að taka og
fylgst með því sem stjórnendur
samfélagsins eru að gera. Núverandi þjóðaratkvæðargreiðsluform
er eins úrelt eins og hægt er að
hugsa sér. Að halda slíkar atkvæðagreiðslur er gríðarlega dýrt.
Ef sett yrði upp vefsíða þar sem
hægt væri að skrá sig með rafrænu
skilríki ætti að vera hægt að gera
þjóðaratkvæðargreiðslur ódýrari.
Ísland myndi henta mjög vel í tilraunir með slíkt fyrirkomulag. Eins
og ég áður sagði þá er eiginlega ekkert sem ekki er hægt að leysa. Það
eina sem vantar er einhvers konar
kerfi sem gerir fólki kleift að taka
þátt.“
Nú tókst þú þátt í stofnun Pírata í
Kópavogi en hefur þú hugsað þér að
blanda þér eitthvað meira í stjórnmál?
„Það eru komnar hugmyndir um
að taka þátt í næstu forsetakosningum og erum við að kanna
áhuga fólks á því og hvort stuðningur fyrir því sé til staðar. Það sem ég
myndi leggja upp með, ef af verður,
myndi snúa að sjálfbærni landsins svo og að koma landinu í átt
að beinu lýðræði þar sem nútíma
samskiptatækni er nýtt. Sjálfur tel
ég okkur Íslendinga vera vel í stakk
búna til að leiða slíkar breytingar
á heimsvísu. Þegar kemur að langtímamarkmiðum okkar Íslendinga
þá þarf fjöldinn að fá að koma að
þeirri markmiðagerð. Það er fjöldinn sem veit og kann allt.“
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Hver var hvar
Mk lífið

Stuð á Tyllidögum í MK

Tyllidagar er árlegur viðburður í upphafi skólaárs í
Menntaskólanum í Kópavogi. Þemað í ár er sveitin
með öllu því sem þar þrífst. Ljósmyndanefnd MK
var með myndavélarnar á lofti og sendi okkur þessar
skemmtilegu myndir.

Anna Diljá Jónsdóttir tekur sig vel út með brúsann.

Sumir skelltu sér beint í þvottabalann.

Heiðar Örn Helgasson, Karen Helenudóttir og Aron Breki
Halldórsson létu fara vel um sig.

Kristín Rós Sigurðardóttir, Rannveig Bára Bjarnadóttir, Eyrún Ósk
Alfreðsdóttir og Guðný Lind Þorsteinsdóttir.

Halla Kristín Jónasdóttir fann sig vel í hlöðunni.

Jökull Jónas, Jóhann Hannesson og Arnþór Darri Bjarkason.

Halla Kristín Jónasdóttir, Eva Rós Eyjólfsdóttir og Baldvin Ari
Jóhannesson í góðu stuði.

Andri Stefán Bjarnason með rolluna.

Gamla fréttin

Vatnsendamálið

H

ún lét ekki mikið yfir sér,
fréttin á blaðsíðu 10 hér
í Kópavogsblaðinu sem
birtist í janúar árið 2007. Greint
var frá því að bæjarstjórn hefði
samþykkt eignarnám á hluta
Vatnsendajarðarinnar við Elliðavatn og greitt Þorsteini Hjaltested 2,2 milljarða auk sérbýlislóða fyrir. Framhaldið þekkja flestir en samkvæmt dómi Hæstar-

MK-ingar skemmtu sér vel í sundlaugapartíi á Tyllidögum.

réttar frá því í mars síðastliðnum er
Þorsteinn Hjaltested ekki eini réttmæti erfingi landsins að Vatnsenda. Fram kom á Vísi.is í síðustu viku að mál sem erfingjarnir
höfða gegn Kópavogsbæ verði skipt
upp í tvo hluta.
Um miðjan september skar dómari
við Héraðsdóm Reykjaness úr
um að í fyrstu verði fjallað um

greiðsluskyldu bæjarins og í
kjölfarið upphæð skaðabótakröfu erfingjanna. Frávísunarkröfu Kópavogsbæjar var hafnað. Erfingjarnir fara fram á
sjötíu og fimm milljarða í skaðabætur frá Kópavogsbæ vegna
eignarnáms í landi Vatnsenda
á árunum 1992-2007, að því er
heimildir vísis.is herma.
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2

3

30 fríar sjónvarpsrásir frá Thor Telecom
Fylgdu Feris inn í framtíðina

Vinnum fyrir öll tryggingafélög

Dalvegi 16b
201 Kópavogi
Sími: 510 0500

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

4

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 580 1200

Dalvegur 22
sími 570 9238

7
3

2

6

4

1

5
8

Grunnkort: Loftmyndir ehf.

Fyrirtæki og þjónusta
við Dalveg
5

6

7

8

RAFVÖRUR ehf

Dalvegi 16c. 201 Kópavogur Kt:470987-1119 S: 568-6411
rafvorur@rafvorur.is
www.rafvorur.is
Stofnað 1975

Dalvegi 2
201 Kópavogi
Sími: 564 5070

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

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

Dalvegi 10
201 Kópavogur
Sími: 560 2500
www.kostur.is
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Lindakirkja

Yfirheyrslan

Kópavogsbúi
mánaðarins

Bréf til blaðsins

Tólf sporin - Andlegt ferðalag Sundlaug

L

angar þig til eða
þarftu að taka
aðeins til í lífi
þínu? Þá eru Tólf sporin gott verkfæri. Þau
eru ætluð fullorðnu
fólki af báðum kynjum.
Boðið verður upp á Tólf spora
starf í Lindakirkju í vetur. Fyrsti
opni fundurinn var 5. október
en hinir tveir verða mánudagana
12. og 19. október n.k. kl. 20.00.
Þá gefst tækifæri til að kynna sér
hvernig sporin tólf eru unnin í kirkjunni.
Fundirnir verða vikulega og er
farið yfir efni sem leiðir inn í sporin á fyrstu þremur fundunum en

á fjórða fundi þ. 26.
október 2015 verður
hópunum lokað og
ekki bætt við fleira
fólki að þessu sinni. Þó
að starfið sé opið fram
á fjórða fund er talið
mikilvægt fyrir þá sem það geta að
vera með í öllu undirbúningsferlinu.

Kópavogs

Kirkjan býður þátttakendum upp
á þetta starf þeim að kostnaðarlausu utan þess að þeir þurfa að
kaupa sér vinnubókina Tólf sporin—Andlegt ferðalag sem fæst í
Kirkjuhúsinu á Laugavegi. Auk
þess er lagt til smáræði í kaffisjóð á
hverjum fundi.

TENNIS

Þjálfunarnámskeið í tennis
Hilma Sól Friðriksdóttir er nýkjörinn formaður Nemendafélags
Menntaskólans í Kópavogi. Við fengum hana til að svara nokkrum
laufléttum spurningum.
Nafn: Hilma Sól Friðriksdóttir
Aldur: 19 ára
Starf: Ruby Tuesday
Hvers vegna MK? Af því að ég
representa Kópavog.
Foreldrar: Bryndís Hilmarsdóttir
og Friðrik Ottósson
Systkini: Aþena Mist Friðriksdóttir
Gæludýr: Ég á nokkrar vinkonur
sem ég hef hemil á
Hjúskaparstaða: Einhleyp.
Börn: Ekki ennþá.
Heimili: Lautasmári 25.
Hvað er þér efst í huga:
Tyllidagaball NMK.
Áhugamál: Ferðast, slaka á og
vera í góðum vinahóp.

Uppáhalds bíómynd og af
hverju: Lords of dogtown.
Hún er bara frábær í alla staði.
Það sem fólk veit ekki um mig:
Ég er með merkilega ljóta putta
og ég geng ekki í sokkum.
Mesta afrek í lífinu: Formaður
NMK.
Bestu kaupin: Ferð til Amsterdam.
Verstu kaupin: Neftóbaksdolla.
Uppáhalds staður í Kópavogi:
Spot í Kópavogi.
Hvað er best í Kópavogi: Það er
gott að búa í Kópavogi.
Hvað má laga í Kópavogi:
Fækka hringtorgum og fjölga
tjaldsvæðum.
Lífsmottó: Það er betra að vera
seinn og sætur heldur en fljótur
og ljótur.

Frá vinstri: Jón-Axel Jónsson leiðbeinandi, Birkir Gunnarsson (TFK), Hinrik
Helgason (TFK), Ingimar Jónsson (TFG), Magnús Gunnarsson (TFK), Davíð
Ármann Eyþórsson (TFG), Ragna Sigurðardóttir (TFK), Grímur Steinn Emilsson
(TFK), Jón Kjartan Jónasson (Fjölni), Helgi Þór Jónasson (formaður TSÍ), Hrvoje
Zmajic Þróunarstjóri Evrópska Tennissambandsins.
Fyrir miðju frá vinstri: Soumia I. Georgsdóttir og Sandra Dís Kristjánsdóttir úr
Tennisfélagi Kópavogs.

T

ennisíþróttinni vex fiskur um
hrygg í bænum. Nýverið lauk
umfangsmiklu þjálfaranámskeiði í Tennishöllinni í Kópavogi.
Um var að ræða tvær þjálfaragráður
viðurkenndar af Alþjóðatennissambandinu (ITF). Annars vegar
var það svokölluð „Play Tennis“
gráða, sem ellefu þjálfarar stóðust,
og hins vegar svokölluð „ITF Level
1“ gráða, sem er talsvert umfangsmeiri gráða, en einungis 5 þjálfarar luku þeirri gráðu. Námskeiðið
var skipulagt af Jóni Axel Jónssyni,

yfirþjálfara Tennisfélags Kópavogs
í samvinnu við Tennissamband
Íslands með aðstoð frá sérfræðingum Alþjóða tennissambandsins.
Grunnurinn að góðum spilurum
og öflugri tennismenningu felst að
miklu leyti í vel menntuðum þjálfurum. Með framangreindu hafa
Tennissamband Íslands og Tennisfélag Kópavogs því tekið stórt stökk
í menntun tennisþjálfara hérlendis
sem mun án efa skila töluverðum
árangri í framtíðinni og styrkja starf
Tennisfélags Kópavogs.

B

úningsklefar í sundlaug
Kópavogs eru löngu sprungnir hvað varðar skólasund
og svo er örtröð í þeim sérstaklega á sumrin og oft um helgar.
Kópavogsbær setur hundruð milljóna í íþróttamannvirki og ætti því
að geta lagt fram fjármagn til að
gera upp gömlu búningsklefana
sem eru ekki í notkun og fyllast
bara af drasli. Þessir klefar væru
mjög góðir fyrir unglinga sem vilja
ekki fara í sund af því að þá verða
þeir að standa við hlið annarra í
sturtunni og eiga erfitt með það.
Í gömlu klefunum eru skilrúm
sem er strax mikið betra fyrir þessa einstaklinga og einnig marga
útlendinga sem eru ekki vanir að
baða sig með öðrum. Eldri borgarar koma í hópum í laugina,
sem er gott fyrir heilsu þeirra. Oft
mynd-ast þá örtröð í klefunum og
sturtunum, sem verður til þess að
skólabörn komast seinna ofan í
laugina í sundtíma.
Hægt væri að dreifa álaginu ef
gömlu klefarnir væru teknir í
notkun. Ég skora á bæjaryfirvöld
að veita nú fjármagn til að gera upp
þessa klefa og klára þetta glæsilega mannvirki sem sundlaugin er,
öllum þeim fjölda sem sækja laugina til hagsbóta. Það mundi leysa
ýmsan vanda.
Ásdís Ólafsdóttir, íþróttakennari.

Gerpla

Frábær árangur
á Evrópumótinu í
áhaldafimleikum
keppendur sem höfðu öðlast þátttökurétt.

Fimleikastelpur úr Gerplu náðu
frábærum árangri.

Í

slensku landsliðin í áhaldafimleikum karla og kvenna kepptu á
Norður Evrópumóti í Írlandi um
síðastliðna helgi. Í liðakeppninni á
laugardeginum náði kvennaliðið
frábærum árangri og lenti í þriðja sæti. Úrslit á áhöldum voru á
sunnudeginum og átti Ísland sex

Norma Dögg Róbertsdóttir úr
Gerplu og Irina Sazonova úr Ármanni náðu þeim frábæra árangri að sigra sitt áhaldið hvor. Norma
Dögg á stökki með einkunnina 13,762 og Irina á tvíslá með
einkunnina 13,325. Ísland átti svo
annað sætið á stökkinu líka en
hún Sigríður Hrönn úr Gerplu var
hársbreidd á eftir Normu Dögg
með einkunnina 13,712. Irina stóð
sig einnig vel á gólfinu og lenti í
3. sæti með einkunnina 13,1. Eyþór
Örn Baldursson úr Gerplu náði
frábærum árangri á stökki og lenti í
þriðja sæti með einkunnina 13,225.
Norma Dögg Róbertsdóttir keppti
einnig á gólfi og Martin Bjarni úr
Gerplu keppti til úrslita á stökki þar
sem hann var einu sæti frá verðlaunapalli. Árangur Martins Bjarna
verður að teljast mjög góður þegar
litið er til þess að hann er aðeins
14 ára gamall og var að keppa í
fyrsta sinn með fullorðins landsliði
Íslands.
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MARKAÐS
DAGAR

Gerðu alveg hreint ótrúleg kaup!
Mikið úrval af vörum frá 50 krónum og upp í 1500 krónur.
Töluvert af öðrum vörum á stórlækkuðu verði. Bætum við nýjum vörum daglega.
ÞAÐ BORGAR SIG AÐ LÍTA VIÐ Á MARKAÐINN

byko.is

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

800 kr.
500 kr.

50 kr.

600 kr.

1000 kr.

1500 kr.

400 kr.

300 kr.

100 kr.

200 kr.

í öllum
m
u
n
u
l
s
r
ve
BYKO
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Aðsent

Ríkir verða
ríkari

B

ilið milli hinna fáu ríku einstaklinga á Íslandi og annara Íslendinga eykst hratt.
Á síðasta ári högnuðust ríkustu
10% þjóðarinnar um 138 milljarða og fengu þannig í sinn hlut
tæplega helming af eignarmyndun allra landsmanna. Er það
þannig sem við viljum að skiptingin verði í þjóðfélaginu? Viljum
við fámenna ofsaríka yfirstétt á Íslandi? Margt í stefnu og framkvæmd ríkisstjórnar Sjálfstæðis-

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

Mæðrarstyrksnefnd

Kæri lesandi

M

ig langar að segja þér í
stuttu máli frá vel földu
leyndarmáli sem staðsett er á jarðhæð að Fannborg 5 í
Kópavogi. Þar er rekin lítil búð með
allskonar notuðum varningi t.d.
skór, fatnaður, bækur, búsáhöld og
mikið af fötum í öllum stærðum.
Þessi búð er aðeins opin á
þriðjudögum milli klukkan 16 og
18. Reyndar er þarna allt gefins
nema fatnaðurinn en þú getur
komið og fyllt innkaupapoka af
fötum og borgað aðeins þúsund
krónur. Þá er hægt að næla sér

Sími:
Sími:588
588 9705
9705
www.skautaholl.is
www.skautaholl.is

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
Breiðabliks
Breiðabliks

Breiðabliks
ER
ER 200
ER

200

í brauð og grænmeti á meðan
birgðir endast. Þessi litla búð er
hluti af starfsemi Mæðrastyrksnefndar Kópavogs sem hefur
starfað óslitið frá árinu 1968. Hún
er rekin af tveimur kvenfélögum
sem bæði starfa í Kópavogi; Freyja,
félag framsóknarkvenna og Kvenfélag Kópavogs. Nefndin er að engu
leyti tengd öðrum mæðrastyrksnefndum á landinu þó þær starfi
á sama grunni. Við nefndina starfa
að jafnaði 12 konur sem allar gefa
vinnu sína. Bæjarbúar og aðrir eru
duglegir að koma með fatnað og
annan varning til endurnýtingar, en
þessi starfsemi byggist eingöngu á
Opnunartímar:
Opnunartímar:
Mánud.
Mánud.Opnunartímar:
Þriðjud
Þriðjudog
ogMiðvikud.
Miðvikud.
12:00
12:00
tiltil15:00
15:00
Mánud.
Þriðjud
og Miðvikud.
Fimmtudaga
Fimmtudaga
12:00
til 15:00
12:00
12:00tiltil15:00
15:00
og
og17:00
17:00tiltil19:30
19:30
Fimmtudaga
Föstudaga
Föstudaga
12:00 til 15:00
og 17:00 til 19:30
13:00
13:00tiltil19:30
19:30
Föstudaga
Laugardaga
Laugardaga
og
ogtilSunnudaga
Sunnudaga
13:00
19:30
13:00
13:00tiltil18:00
18:00
Laugardaga og Sunnudaga
Skólar
Skólarog
ogsérhópar:
sérhópar:Mánudag
Mánudagtiltilföstudags
föstudags
13:00 til 18:00
10:00
10:00tiltil15:00
15:00

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER
HK
HK

HK
ER
ER 203
ER

203

flokks og Framsóknarflokks bendir
í þessa átt. Ríkisstjórn ríka fólksins
virðist því vera réttnefni. Lykilatriðin í jafnaðarstefnunni er réttur alltra til heilbrigðisþjónustu og
skólagöngu án tillits til efnahags.
Þetta virðist sjálfsagt mál á Íslandi dagsins í dag, en er það ekki
í raun. Stærstur hluti tekna ríkis og
sveitarfélaga fer í þessa tvo málaflokka. Með lækkun skatta á ríkasta hóp samfélagsins lækka tekjur
ríkisins og möguleikar á fjármögnun á þessari grunnþjónustu eru
takmarkaðir. Næsta skref ríkisstjórnarinnar verður svo að auka
gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustuna og taka upp skólagjöld.
Gegn því munu jafnaðarmenn
berjast.

velvilja einstaklinga
sem hugsa til þeirra er minna mega
sín. Einnig njótum
við velvildar margra fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu.
Bakaríin í Kópavogi
gefa afgangsbrauð
mánudagsins sem
við ýmist sækjum
til þeirra eða komið
er með, síðan mæta
sjálfboðaliðar sem
eru fram á kvöld
að pakka þeim í smærri einingar.
Þá förum við snemma á þriðjudagsmorgnum til Sölufélags garðyrkjumanna og sækjum grænmeti til að gefa á úthlutunartíma.
Á opnunartíma geta þeir sem eiga
lögheimili í Kópavogi og eru efnalitlir sótt um styrk til matarkaupa í
stórmörkuðunum. Leggja þarf fram
búsetuvottorð og staðgreiðsluyfirlit
en nefndin metur styrkveitingu á
forsendum þessara gagna. Einnig
höfum við veitt fermingarstyrki
til barna efnaminni fjölskyldna í
Kópavogi. Ekki má heldur gleyma
jólaaðstoðinni sem ávalt er fastur
liður. Í nóvember ár hvert sendum
við út styrkbeiðni til allra fyrirtækja í Kópavogi. Mörg þeirra hafa
stutt okkur dyggilega í áraraðir.
Ef ekki væri fyrir velvild svo margra þá væri engin starfsemi. Ekki
má gleyma Kvennakór Kópavogs
sem hefur styrkt okkur dyggilega
með Hönd í hönd tónleikunum,
einnig Lions- og Kiwanis og
erum við þakklátar öllum þessum aðilum. Á opnunartíma á
þriðjudögum myndast oft löng röð
því spurnir berast út að við gefum
þá brauð og grænmeti og verðum
við varar við fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu. Við opnun er því
oft mikill hasar. Á sama tíma tökum
við á móti fatnaði og næstum öllu
til endurnýtingar nema stórum
húsgögnum. Við bjóðum ykkur
endilega að kíkja þá við og skoða
litla leyndarmálið í Kópavogi.
Fyrir hönd mæðrastyrksnefndar
Kópavogs:
Anna Kristinsdóttir, formaður
Kt 500197 2349
reiknr. 536-05-403774

AÐSENT

Forvarnarvika félagsmiðstöðva í Kópavogi

F

orvarnarvika félagmiðstöðva
Kópavogs hefst mánudaginn
12. október n.k. Dagskrá forvarnarvikunnar bíður upp á fróðleg
og áhugaverð erindi er tengjast
kynhneigð og fíkn. Um tveggja daga prógramm er að ræða og
verða fyrirlestrarnir báða dagana
í félagsmiðstöðinni Pegasus í Álfhólsskóla á milli kl. 19:00 – 22:00.
Mánudaginn 12. október verður
fjallað um „Kynhneigð, trans og
intersex“. Dagskráin hefst kl. 19.00
með pizzu og gosi sem selt er á
vægu verði. Þá mun Páll Óskar
Hjálmtýsson vera með hugleiðingu
og á eftir honum munu tveir jafningjafræðarar á vegum Samtakan-

na 78 sjá um fyrirlestur og umræður.
Miðvikudaginn 14. október verður
fjallað um “ Fíkn“. Arnór Sveinn
Aðalsteinsson fyrirliði Breiðabliks
mun fjalla um mikilvægi heilbrigðs
lífstíls. Sýnd verður kvikmyndin
„Basketball Diaries“ og boðið
samhliða upp á popp og gos.
Eftir myndina leiðir Guðrún Dóra
Bjarnadóttir læknir og doktorsnemi
umræður og í lokin kynnir Hjálmar
Karlsson, verkefnasjóri hjá Rauða
krossi Íslands, forvarnarverkefnið
„Útme´ða.“
Arna Margrét Erlingsdóttir,
verkefnastjóri Frístunda- og
forvarnadeildar Kópavogs.

tímamót

Eigendaskipti á snyrtistofu Jónu

U

m síðustu mánaðarmót
urðu eigandaskipti á snyrtistofu Jónu í Hamraborg.
Snyrtifræðingarnir
Aðalbjörg
Níelsdóttir og Díana Harpa Ríkardsdóttir, sem hafa starfað þar
til margra ára, tóku við af Jònínu
Hallgrímsdóttur sem hefur rekið

stofuna til fjölda ára. Jónina mun
þó starfa þar áfram. Stofan býður
upp á alla almenna snyrtingu og
fótaaðgerðir fyrir konur og karla,
auk þess að selja gæða snyrtivörur.
Stofan er staðsett í hjarta Kópavogs
að Hamraborg 10 á 2. hæð.

Á döfinni

Áhugaverðar
sýningar í Anarkíu

L

augardaginn 17. október kl.
15 opnar Kristín Tryggvadóttir sýninguna Gáttir
í Anarkíu, listasal í Kópavogi.
Verkin á sýningunni eru monoprint eða einþrykk, en í nokkrum
þeirra heldur þó leikurinn áfram
með blandaðri tækni í samtali
við prentið. Gáttir vísa til ólíkra
heima, hugar eða veruleika.
Kristín Tryggvadóttir er ein
þeirra listamanna sem standa
að Anarkía listasal og á að baki
fjölda einka- og samsýninga hérlendis og erlendis. Sýningin GÁTTIR stendur til 8. nóvember.

Landslag hugarfarsins

Á sama stað og á sama tíma,
laugardaginn 17. október kl. 15,
opnar Sólrún Halldórsdóttir myndlistarsýninguna Landslag hugar-

Kristín Tryggvadóttir, listakona.

farsins í Anarkíu. Verkin á sýningunni eru olíuverk unnin á árinu
2015. Þetta er 8. einkasýning
Sólrúnar, en hún hefur sýnt
bæði hérlendis og erlendis. Hún
hefur auk þess tekið þátt í fjölda
samsýninga, verið sýningarstjóri
fyrir Myndlistafélag Kópavogs,
þar sem hún hefur setið í stjórn
frá stofnun félagsins.
Sýningin Landslag hugarfarsins
stendur til 8. nóvember.
Anarkía listasalur er til húsa að
Hamraborg 3 í Kópavogi (aðkoma
að norðanverðu). Þar er opið kl.
15-18 alla daga nema mánudaga.
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Þjónusta við Kópavogsbúa

Verslum í heimabyggð

Smiðjuvegi 50 rauð gata
200 Kópavogi
Sími 564 0950
www.pustkerfi.is
Tjónaviðgerðir á öllum
Tjónaviðgerðir á öllum
tegundum bifreiða
tegundum bifreiða
- tjónaskoðun og bílaleigubílar.
- tjónaskoðun og bílaleigubílar.

BÍLVOGUR

Fagleg þjónustaTjónaviðgerðir
í 35 ár
á öllum
þjónusta
í 35 ár
Tjónaviðgerðir áFagleg
öllum

Auðbrekku 17, 200 Kópavogi

tegundum bifreiða

tegundum bifreiða
- tjónaskoðun
Þjónustuverkstæði
fyrir og
- tjónaskoðun
bílaleigubílar. og bílaleigubílar.
Þjónustuverkstæði fyrir

Allar almennar bílaviðgerðir.
Sérhæfum okkur í VW, Skoda og Mitsubishi.

þjónusta í 35 ár
Fagleg þjónusta í 35Fagleg
ár
Þjónustuverkstæði fyrir

Smiðjuvegi40
40
Smiðjuvegi
Gul gata
Gul gata
Kópavogur
Kópavogur

Þjónustuverkstæði fyrir

Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is
bilvogur.is

símiSmiðjuvegi
557 6333 40
sími 557 sími
6333 557 6333
fax 587
0299 fax 587 0299
Gul gata
fax 587 0299
Kópavogur
rettingathjonustan@itn.is
rettingathjonustan@itn.is
Kópavogur
rettingathjonustan@itn.is

sími 557 6333
Smiðjuvegi 40
fax 587 0299
Gul gata
rettingathjonustan@itn.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Dalbrekka 16 - 200 Kópavogur
Sími: 585 0000 - Fax:5688587
aukaraf@aukaraf.is - www.aukaraf.is

Smiðjuvegi 3 Grá gata
200 Kópavogi
Sími: 5 400 600
daelur.is

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is
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HK fréttir
Ný deild

Almenningsíþróttadeild HK
Á

haustdögum stofnaði HK
Almenningsíþróttadeild
með það að markmiði að
bjóða upp á hreyfingu fyrir
almenning í Kópavogi á sanngjörnu verði, undir leiðsögn þjálfara. HK hefur metnað fyrir því að
bjóða upp á góða þjónustu fyrir
HK-inga og aðra bæjarbúa og er
þetta einn liður í því.

Æfingar byrjaðar

Fyrsta formlega æfing almenningsíþróttadeildar HK hófst með
hlaupaæfingu 8.september síðastliðinn og mættu 15 hlauparar upp
í Kór. Hlaupahópurinn er fyrir
byrjendur sem lengra komna og

því tilvalin vettvangur fyrir áhugasama hlaupara.

Frítt fram að áramótum

Deildin hefur aðsetur í Kórnum og
er því tilvalinn æfingastaður fyrir
foreldra iðkenda í HK og fólkið
í hverfinu. HK hefur ákveðið að
bjóða upp á fríar æfingar til áramóta og því er um að gera að skella
sér af stað og æfa í góðum félagsskap. Frekari upplýsingar um
deildina og hlaupahópinn er hægt
að finna á facebook undir leitarorðinu Hlaupahópur HK og Almennigsíþróttadeild HK.

facebook

Hlaupahópur HK
kynnir byrjendanámskeið sem
– hefst 20. október

Hlaupahópur HK kynnir sex
vikna byrjendanámskeið sem
hefst þriðjudaginn 20.
október. Námskeiðið hentar
þeim sem hafa lítinn eða jafnvel engan grunn í hlaupum.
Markmið námskeiðsins er
að þátttakendur geti hlaupið
samfellt 5 kílómetra í lok
þess. Á námskeiðinu fá allir
æfingaráætlun sem miðast
við þrjár æfingar í viku.
Þjálfarar hópsins eru Hilmar
Rafn Kristinsson mastersnemi í lýðheilsufræðum og
þjálfari almenningsíþróttadeildar HK og Hafþór Benediktsson ÍAK einkaþjálfari og hlaupari til margra ára.
Námskeiðisgjald er 6000.- kr.
Allar nánari upplýsingar og
skráning er í gegnum netfangið hilmarrafn@hk.is.

Hlaupahópur HK

· Æfir 2x í viku til að
byrja með og í vetur verður
æft inni í Kórnum við
toppaðstæður ef veður 		
leyfir ekki útihlaup.
· Þriðjudagar kl.17:30
· Fimmtudagar kl.18:00

Handboltavertíðin hafin

Á

síðustu dögum hefur handknattleiksdeild HK verið
að ganga frá samningum,
ýmist til eins eða tveggja ára, við
stúlkur í 3.flokki og er það liður að
þeirri miklu uppbyggingarvinnu
sem HK er í. Þessi hópur samanstendur af leikmönnum fæddum
1998-1999 og eru því á yngsta- og
miðárinu í 3.flokki HK. Stelpurnar
eru allar að æfa með meistaraflokki félagsins og munu einhverjar af þeim spila stór hlutverk
þar í vetur. Þær hafa allar unnið
Íslandmeistaratitil með yngri
flokkum HK og því sannir sigurvegarar. HK óskar stelpunum til
hamingju með samningana og
óskar þeim góðs gengið í vetur.

Á döfinni hjá HK
Laugardagurinn 10.okt.:

Föstudagurinn 23.okt.:

Föstudagurinn 16.okt.:

Laugardagurinn 24.okt.:

Sunnudagurinn 18.okt.:

Laugardagurinn 24.okt.:

1.deild kk í handbolta
HK-Stjarnan kl.13:30
1.deild kk í handbolta
Selfoss-HK kl.19:30

Föstudagurinn 23.okt.:
Mizunodeild kk í blaki
Þróttur N – HK kl.20:00

Tímamót

HK-ingur mánaðarins

Gunnþór Hermannsson hefur starfað sem sjálfboðaliði hjá HK síðan 1992 og fagnaði fimmtugsafmæli sínu á dögunum. Með honum á myndinni er Sigurjón Sigurðsson, formaður HK.

G

unnþór Hermannsson varð
fimmtugur þann 17.september síðstliðinn. Gunnsi,
eins og hann er oftast nefndur,
hefur starfað sem sjálfboðaliði
hjá HK síðan 1992. Hann hefur

verið búningastjóri hjá knattspyrnudeildinni í 23 ár og í 17 ár hjá
handboltanum ásamt því að vinna önnur óeigingjörn störf í þágu
félagsins á þessum tíma.

Fyrsta mót vetrarins hjá yngri
flokkunum

S

íðastliðna helgi fór stór hópur
ungra og efnilegra HKinga
til Vestmannaeyja til að taka
þátt í fyrsta deildarmóti vetrarins.
Mótið er bæði fyrir stráka og stelpur
á eldra ári í 5. flokk (f. 2002) en HK
sendi fimm lið til þátttöku í mótinu.
Tvö kvennalið og þrjú karlalið.
Ljóst er að mikill efniviður er í
félaginu af ungum og upprennandi
handknattleiksmönnum
og er óhætt að segja að framtíðin sé
björt í Kópavoginum.

Liðið tekur þátt í norður
Evrópukeppni félagsliða
dagana 27.–29. nóvember í Tromsö í Noregi. Þetta er í annað sinn
sem karlalið HK tekur
þátt á mótinu. HK hefur
unnið
Íslandmeistaratitilinn síðustu fjögur ár.
Þjálfari liðsins er Elsa
Sæný Valgeirsdóttir.

Í

Olísdeild kvk í handbolta
KA/Þór-HK kl.15:00

handbolti

Valinn hefur verið æfingarhópur fyrir U-19 ára landslið
kvenna og erum við HK-ingar stolt af því að eiga tvo fulltrúa í þessum landsliðshópi
en það eru þær Arna Þyrí
Ólafsdóttir og Þórhildur
Braga Þórðardóttir. Þá hefur
einnig verið valinn æfingarhópur fyrir U-18 ára landslið
kvenna sem kemur saman
til æfinga í næstu viku og
erum við HK-ingar stolt af
því að eiga fjóra fulltrúa í
þessum landsliðshópi en
það eru þær Ada Kozicka,
Berglind
Þorsteinsdóttir,
Elna Ólöf Guðjónsdóttir og
Elva Arinbjarnar.

slands- og deildarmeistarar í
blaki karla, lið HK, hóf tímabilið á föstudag í síðustu viku
með leik gegn Aftureldingu í Mizuno deild karla í Fagralundi. HK
sigraði 3-1 og vann fyrstu tvær
hrinurnar 25-21 og 25-20 og fagnaði svo sigri í fjórðu hrinu 2521 og gerði þar með út um leikinn.

Mizunodeild kk í blaki
Þróttur N – HK kl.14:00

Olísdeild kvk í handbolta
HK-FH kl.14:00

Landsliðsmál U19
og U18

Blakið komið á fullt

1.deild kk í handbolta
HK-Þróttur kl.19:30

Unglingalandsliðsverkefni í
október

HK á sjö fulltrúa sem fara til Ikast
í Danmörku 12.október næstkomandi og taka þátt í verkefnum
U19 ára landsliðsins á vegum
Norður Evrópusambandins í Blaki
(NEVZA). Fulltrúar HK eru:
Lúðvík Már Matthíasson
Máni Matthíasson
Theodór Óskar Þorvaldsson

Bergur Dagbjartsson
Elísabet Einarsdóttir
Herborg Vera Eiríksdóttir
Guðbjörg Valdimarsdóttir
U17 ára landsliðin fara til Kettering
í Englandi 29. október næstkomandi og á HK 11 fulltúra í æfingahópi
fyrir þetta verkefni. Ekki er búið að
gefa út lokahópinn sem fer út en
líklegt er að HK muni eiga nokkra
í þeim hópi.

Deildir innan HK

Íþróttaskóli

Knattspyrna

Borðtennis

Blak

Taekwondo

Bandý

Handbolti
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Hrósið
fá Mk-krakkar
á tyllidögum

www.kopavogsbladid.is
Herra kópavogur

Íþróttir
og saga

O

kkar ágæti Kópavogur
er mikill íþróttabær og
er að mörgu leiti gert
vel við flestar íþróttagreinar
sem stundaðar eru í bænum.
Sem dæmi má nefna að ekkert
bæjarfélag á öllu landinu er
með tvo heila fótboltavelli innan dyra og meira að segja stúka í öðru húsinu. Árangurinn
er hinsvegar ekki alveg í
takt við fermetramagnið af
innanhúsaðstöðunni. Blikarnir
okkar, og þá á ég við strákana hafa þó náð að sýna ágæta
frammistöðu. Blikastelpurnar
hafa skilað sínu á þessu ári og
landað
Íslandsmeistaratitli.
Þær hafa reyndar alltaf staðið
sig vel í gegnum tíðina og haldið
uppi merki Kópavogs. Hinsvegar á HK dálítið langt í land
með að landa bikarmeistaratitli
eða Íslandsmeistaratitli í efstu
deild. HK er lítið félag en með
aðstöðu á heimsmælikvarða
og hlýtur að fara spýta í lófana. Eigum við ekki að gera þá
kröfu að Kópavogur geti státað
að tveimur liðum í efstu deild
karla innan fárra ára.
Nú bar svo við að ég þurfti að
fara út á Kársnesið um daginn
og var mér nokkuð brugðið
þegar ég sá allt sundurgrafið
í kringum gömlu sjoppuna.
Ekki veit ég hvaða framkvæmdir eru þarna en mér til mikillar gleði sá ég að sjoppan, eða
réttara sagt húsið, stendur
enn. Vonandi verður það ekki
rifið. Þessi sjoppa á langa sögu
í bænum og væri synd ef jafna ætti við jörðu eitt helsta og
eitt skemmtilegasta kennileiti
í vesturbænum. Reynum að
halda örlítið í söguna og eldri
byggingar þó svo að krafan um
arð og framlegð hrópi á okkur
alla daga. Þeim fylgir sjarmi
liðinna tíma og lífga upp á umhverfið okkar. Kópavogur á ekki
langa sögu enda er bæjarfélagið
ekki svo gamalt en sagan er að
verða til smám saman.
Herra Kópavogur hefur alla sína
tíð búið í bænum og fer reglulega
í sund í Kópavogslauginni.
Skoðanir
hans
enduróma
það sem hann heyrir í heita
pottinum. Myndin hér að ofan
er af Böðvari Guðlaugssyni, sem
var Kópavogsbúi og skáld.
Myndin er teiknuð af Bjarna
Jónssyni (1934 - 2008) og birtist
á kápu bókarinnar: „Glott við
tönn“ sem Spegilútgáfan gaf út
árið 1966.

Sérþekking
í Kópavogi

Hlíðasmára 6

510 7900
fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

