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Sýningin NEW REALEASE  
verður opnuð í Gerðar-
safni í ágúst  í tengslum við 

alþjóðlegu listahátíðina Cycle 
og mun sýna meðal annars verk 
Ólafs Elíassonar Mirror‘s Tunn-
el. Hátt í hundrað listamenn, 
íslenskir sem erlendir, taka þátt 
í hátíðinni sem fer að mestu 

New Realease  sýningin 
verður opnuð í Gerða-
safni í ágúst

Leiðari

GamLa myndin

menninG

Ég er fótbolta-
stelpa

Auðun Georg 
Ólafsson, ritstjóri.

Á meðan karpað er í bæjar-
pólitíkinni um hvort og hvert 

eigi að flytja bæjarskrifstofurnar 
fá fótboltastelpur á Símamótinu 
sviðið. Þær kenna okkur hvernig á 
að skemmta sér í keppni og leik. Allt 

snýst um stelpurnar okkar 
sem troðfylla Kópavogsda-
linn í syngjandi stuði. Það 
er auðvelt að hrífast með 
fjörinu í þeim, flippinu og 
spilagleðinni þegar inn á 
völlinn er komið. Í fyrra var 
rigning, sem fáir létu á sig fá, 
en vonandi helst hann þurr 
í ár. Það er ekki svo langt 
síðan konum var bannað að 
spila á takkaskóm á 
grasi, einhverra hluta vegna. 
Kannski þær myndu bara 

meiða sig í takkaskóm? 
Það er ekki sjálfgefið að 
kvennaboltinn hefur náð 
að festa svona rætur. Að 
baki liggur ómælt starf 
sjálfboðaliða; foreldra, 
starfsmanna íþrótta-
félaga og fleiri og fleiri. 
Þeirra starf verður seint 
fullþakkað. Mætum á 
Kópavogsvöll og styðjum 
stelpurnar okkar. Í dag 
erum við öll fótbolta-
stelpur.

Hvað, hvar og hvenær?
Gamla myndin að þessu sinni 

er úr kvennaboltanum og 
sýnir Margréti Ólafsdóttur, 

leikmann Breiðabliks, í baráttunni 
um boltann í leik gegn ÍA. 
Allar nánari upplýsingar um stað-
setningu, ártal og önnur nöfn eru 

vel þegnar. Sendið svör á  
gunnarmh@kopavogur.is eða með 
heimsókn á Héraðsskjalasafnið.
Engar upplýsingar bárust um 
svaninn í síðasta blaði. 
Dularfulli svanurinn í skrúð-
göngunni er því enn ráðgáta. 

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

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að 
aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan 
áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem 
gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og 
heimsækja.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Umbrot: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

fram í og við menningarhús 
Kópavogsbæjar en einnig víðar 
í Kópavogi, dagana 13. til 16. 
ágúst. Af öðrum listamönnum 
má nefna Gjörningaklúbbinn, 
Christinu Kubisch, Jennifer 
Walshe, Simon Steen-Anders-
en, Ensemble Adapter og Skark 
Ensemble.

Langar þig að kynnast nýju fólki og fræðast um ólíka 
menningarheima?

Brjótum ísinn – bjóðum heim er verkefni þar sem íslenskar fjölskyldur bjóða 
innflytjendum heim eina kvöldstund í kvöldverð og spjall. 

Hver fjölskylda býður heim í eitt skipti.

Ótrúlega einfalt og skemmtileg.

Langar þig að taka þátt?
Hafðu samband í síma 570 4000 eða á kopavogur@redcross.is
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simamotid.is

Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka þátt í 
Símamótinu 2015 góðs gengis og hvetjum Kópavogsbúa til að 
fjölmenna á völlinn og skemmta sér.

Síminn er aðalstyrktaraðili mótsins 2015

Vertu með Símamótið í vasanum!

Gangi ykkur vel á 

mótinu stelpur
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rauði krossinn

Harpa Dís Hákonardóttir.

Bætum 
tengslin 
og bjóðum 
heim

Tónlistarhátíð 
í Hamraborg

ekki missa af

Niðurtalning er hafin fyrir tón-
listarhátíðina í Hamraborg 

sem Erpur Eyvindarson, öðru 
nafni Blaz Roca, stendur fyrir. 
Þeir verða haldnir þann 29. ágúst. 
Heyrst hefur að Kópavogsskáldið 
og Kópavogstrúbadorinn Ingólfur 
Sigurðsson, sem kallar sig Ing-
sol, muni troða upp. Óstaðfestar 
fregnir herma einnig að Kópavogs-
rapparinn Herra Hnetusmjör 
muni stíga á stokk en, eins og allir 
vita þá er ekkert rapp almennilegt 
nema það komi frá Kópavogi.

Rauði krossinn í Kópavogi 
leitar til Íslendinga á 
öllum aldri til að taka 

þátt í nýju verkefni þar sem 
Íslendingum stendur til boða 
að bjóða innflytjendum í mat 
eitt kvöld. Verkefnið heitir 
Brjótum ísinn bjóðum heim 
og  byggir á sænskri fyrirmynd. 
Tilgangurinn er að efla tengsl 
innflytjenda við Íslendinga 
og kynnast þeim, jafnvel gefa 
þeim tækifæri til að æfa sig í 
íslensku í leiðinni.

Rauði krossinn í Kópavogi 
heldur utan um skráningu og 
kemur fólki í samband hvert 
við annað, en kvöldið, matur-
inn og umræður fara eftir 
þátttakendum sjálfum. Það er 
engin kvöð að bjóða oftar en 
einu sinni heim og engin krafa 
um að heimboðið sé endur-
goldið. Leitast er við að tengja 
saman fólk með sameiginleg 
áhugamál, börn á líkum aldri 
eða eftir búsetu. 

Á sænsku kallast verkefnið In-
vitationsdepartementet og þar 
er lögð áhersla á að töluð sé 
sænska í kvöldverðarboðinu. 
Upphafið má rekja til kennara 
í sænsku fyrir útlendinga, en 
hún  tók eftir því að nemend-
urnir þekktu fáa Svía og höfðu 
sjaldan tækifæri til að æfa sig í 
sænsku. Hún tók því af skarið 
og hóf að tengja fólk saman 
með það í huga að allir hefðu 
gagn og gaman og hefur verk-
efnið mælst mjög vel fyrir.
Rauði krossinn í Kópavogi 
leggur áherslu á verkefni 
sem aðstoða innflytjendur í 
íslensku samfélagi og verkefni 
sem vinna gegn félagslegri 
einangrun fólks. Brjótum ísinn 
bjóðum heim gefur fleirum 
kost á að taka þátt og kynnast 
nýju fólki.
Þeir sem vilja víkka sjón-
deildarhringinn, kynnast nýju 
fólki og leggja Rauða kro-
ssinum lið í að byggja betra 
samfélag geta hringt  í síma 
570 4000 eða senda póst beint 
á deildina:  
kopavogur@redcross.is. 

Þær Sonja Nikulásdóttir og 
Linda Margrét Gunnarsdóttir 
hafa í sumar unnið að gerð 

ljósmyndabókar um leik og list-
ræna sköpun barna á nokkrum 
leikskólum í Kópavogi.  Þær hafa 
unnið að verkefninu í Skapandi 
sumarstörfum og kalla sig Leik-
skólafarar. Bókin ber heitið „Má ég 
mála?“ og í henni má finna ljós-
myndir sem fanga þau listrænu 
augnablik sem eiga sér stað á 
hverjum degi í leikskólum bæjar-
ins. Með ljósmyndunum eru 

Lokasýning á 
verkefnum 
sextán hópa og 

einstaklinga sem 
starfað hafa hjá Skap-
andi Sumarstörfum í 
Kópavogi þetta sum-
ar mun fara fram 
fimmtudaginn 23 júlí 
næstkomandi. Þátt-
takendur hafa unnið 
hörðum höndum 
að metnaðarfullum 
verkefnum sínum 
og verður afraksturinn til sýnis 
almenningi í og við Molann, 
ungmennahús að Hábraut 2 í 
Kópavogi. Formleg dagskrá hefst 
kl 18:00 og munu gestum og 
gangandi fyrst vera boðið upp á 
tónlistarupplifun í Tónlistarsafni 
Íslands. Því næst gefst kostur 
á að ganga um svæði Molans 
og bera augum margvísleg og 
spennandi verkefni í formi list-
gjörninga, myndlistasýninga, 
ljóðlistarinnsetninga, tónlistar-
myndbanda, ljósmyndunar, 
forritunar og fatahönnunar. 
Botninn verður síðan 
sleginn í hátíðina 
með veglegri kvik-
myndasýningu en í 
ár verða frumsýndar 
fjórar stuttmyndir. 
Undanfarin tíu sumur 
hefur Kópavogsbær 
staðið á bak við ungt 
skapandi fólk á aldri-
num 18-25 ára með 

TENNISSKÓLINN Í SUMAR 
fyrir börn 5-13 ára

TENNIS- OG LEIKJASKÓLINN FYRIR BÖRN 5-8 ÁRA
Markmið námskeiðanna er að kenna undirstöðuatriði 

tennisíþróttarinnar í bland við skemmtilega bolta- 

hlaupa- og tennisleiki.
 

TENNISSKÓLINN 9-13 ÁRA
Í Tennisskólanum fyrir börn 9-13 ára eru markmiðin 

þau sömu en lögð er meiri áhersla á tennisæfingar 

og tennisspil.
 

Á báðum námskeiðum er lögð áhersla á að auka 

hreyfiþroska barnanna og fá allir nemendur bol og 

viðurkenningarskjal í lok námskeiðs. Í lok hvers 

námskeiðs er haldin pizzu- eða grillveisla.

NÁMSKEIÐ

TÍMI OG GÆSLA
Hægt er að taka námskeið sem stendur frá kl. 

9.00 - 12.00 eða frá kl. 13.00 - 16.00 eða allan 

daginn. Börnin geta þó komið í gæslu kl. 7.45 og 

verið í gæslu í hádeginu og til kl. 17.15. Gæslan 

er án endurgjalds.

 
VERÐ
Tveggja vikna námskeið hálfan daginn er 21.800 

kr. en heilan dag 31.800 kr. Ef tekin er stök vika, 

þá er greitt fyrir hverja viku 10.900 kr. hálfan 

daginn en 15.900 kr. allan daginn. Systkina-

afsláttur er 10% fyrir hvert barn.

Hægt er lika að taka stakar vikur.

Byrjendanámskeið 
í tennis í sumar 
fyrir fullorðna

Þú getur byrjað í tennis. 
Sumarskráning er hafin.

Sumarkort í tennis

Með sumarkorti í tennis getur 
þú spilað eins oft og þú vilt í 
sumar bæði á inni- og 
útivöllum TFK og Tennishallar-
innar. Hægt er að fá einstak-
lingskort og fjölskyldukort.

TÍMI OG GÆSLA
Hægt er að taka námskeið sem stendur frá kl. 

Skráning og upplýsingagjöf er hafin!
www.tennishollin.is

tennis@tennishollin.is
S: 564 4030

1.  námskeið: 12. júní –26. júní

2.  námskeið: 29. júní – 10. júlí

3.  námskeið: 13. júlí –24. júlí

4.  námskeið: 27. júlí –07. ágúst

5.  námskeið: 10. ágúst –21. ágúst

Tennis- og leikjaskólinn fyrir börn 5-13 ára
Dalsmári 13 | sími 564 4030 | tennis@tennishollin.is | www.tfk.is 

Tennisfélag Garðabæjar Tennisfélag Kópavogs

skapandi sumarstörf

Kópavogsbúinn 
í Smáralind

Ljósmyndabók 
um listræna 
sköpun í 
leikskólum

Sett hefur verið upp lítil og 
hugguleg myndlistarsýning 
á fyrstu hæð Smáralindar 

en þar er á ferðinni listakonan 
og Kópavogsbúinn Harpa Dís 
Hákonardóttir. Hún kemur úr  
Kársnesinu og hefur frá unga aldri 
fengist við listir á einn eða annan 
hátt. Yfir vetrartímann stund-
ar Harpa Dís myndlistarnám í 
Konstskolan Idun Lovén í Stokk-
hólmi en í sumar vinnur hún í 
Skapandi sumarstörfum í Kópa-
vogi undir verkefninu Kópavogs-

búinn. Kópavogur varð 60 ára á 
þessu ári og að því tilefni hefur 
hún notað sumarið til að 
velta upp spurningunni um hver 
hinn eiginlegi Kópavogsbúi sé.
Eftir vettvangsferðir, lestur og 
skissuvinnu hefur Harpa Dís 
málað seríu olíumálverka. Á 
sýningunni má sjá hluta af verkum 
hennar en verkin verða sýnd í 
heild sinni á lokahátíð Skapandi 
sumarstarfa í Molanum þann 
23. júlí næstkomandi.

Sjá heimasíðu verkefnisins: 
facebook.com/kopavogsbuinn

einnig skemmtilegir hugrenningar 
barnanna um lífið og tilveruna 
sem spruttu út frá heimspeki-
legum spurningum sem lagðar 
voru fyrir börnin. Fyrsta eintak 
bókarinnar verður til sýnis á loka-
hátíð Skapandi sumarstarfa sem 
fer fram fimmtudaginn 23 júlí 
næstkomandi í Molanum, ung-
mennnahúsi.

Sjá facebooksíðu og heimasíðu 
verkefnisins: facebook.com/leik-
skolafarar

Lokahátíð Skapandi 
sumarstarfa

því að veita þeim 
tækifæri til að vinna 
að sköpun sinni á 
átta vikna tímabili 
yfir sumartímann. 
Vinsældir Skapandi 
Sumarstarfa hafa 
vaxið með hverju 
sumri og verkefnin 
sem komust að í ár 
eru fjölbreytt og 
teygja anga sína um 
víðan völl á sviði 
sköpunar. Þessi grós-

ka á sviði lista og nýsköpunar 
hefur skilað sér í gríðarlega 
metnaðarfullum verkefnum sem 
hafa vakið athygli bæði hérlendis 
og erlendis en margir fyrrum 
þátttakendur hafa tekið sumar-
starfið hjá Skapandi sumarstörf-
um og notað það sem stökkpall 
út í hinn stóra heim. Því eru allir 
bæjarbúar og nærsveitungar 
hvattir til að mæta og bera augum 
þessa glæsilegu sýningu hjá væn-
tanlegum stjórstjörnum íslensk-
rar menningar.

SKAPANDI 
SUMARSTÖRF

2015

Harpa Dís Hákonardóttir
KÓPAVOGSBÚINN

Baldvin Snær Hlynsson 
Halldóra Ósk Helgadóttir

Vísur á Vatnsenda 

Ýr Jóhannsdóttir
Hallveig Kristín Eiríksdóttir

ÝRÚRARÍ OG GÓGÓ ROKKA

Karel Candi
JUI JITSU-BLÍÐA LISTIN Steinar Már Unnarsson 

Gunnlaugur Björnsson

MÚSÍKMYND

Birnir Jón Sigurðsson 
Arnar Geir Gústafsson

GÓN

Reginn Tumi Kolbeinsson
FRÁVIK

Valgerður Ýr Magnúsdóttir
OFSAVERK

Guðbjartur Sigurbergsson 
Stefán Guðmundsson

FORTE

Sonja Nikulásdóttir
Linda Margrét Gunnarsdóttir

LEIKSKÓLAFARAR

Jón Ásgeir Karlsson
KÍTLITROMP

Ingvi Rafn Björgvinsson
DIR-B

Sigrún Gyða Sveinsdóttir 
Ágústa Gunnarsdóttir  
Hilldigunnur Sigvaldadóttir

PRÍMUS ÚTGÁFA

Fríða Ísberg
SKRIFSTOFAN

María Árnadóttir
SAUMARÍA

Oddur Kristjánsson
SVEN MØLLER

GETRAUNANÚMER 

HK

ER 203

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks

ER 200

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00

GETRAUNANÚMER 

HK

ER 203

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks

ER 200

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga

13:00 til 19:30
Laugardaga og  Sunnudaga

13:00 til 18:00 
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags

10:00 til 15:00

Erum og verðum
 í Furugrund 3. 

Verið velkomin
Studio Hallgerður
Sími: 554 1881
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Fyrirtæki við Nýbýlaveg, 
Laufbrekku og Dalbrekku

101 2 3 4

Nýbýlavegi 22
200 Kópavogur 
Sími: 517 1818

Nýbýlavegi 10
200 Kópavogur 
Sími: 554 2510

Nýbýlavegi 30
200 Kópavogur 
Sími: 555 2345

Nýbýlavegi 30 - Dalbrekkumegin
200 Kópavogur 
Sími: 445 8828

American Style býður upp á 
fjölbreyttan matseðil fyrir alla 

fjölskylduna, skemmtilegt 
leikherbergi, frítt wi-fi 

og fría áfyllingu á gosdrykki.

Heilsubúð, netverslun og heild-
sala, með fyrsta flokks bætiefni 
og matvöru allt lífrænt ræktað 

og fairtrade 

Laufbrekku 24, 
Dalbrekkumegin
200 Kópavogur 

Nýbýlavegi 6
200 Kópavogi
Sími: 412 5869

Nýbýlavegi 4 
200 Kópavogi
Sími: 519 0777

Nýbýlavegi 20
200 Kópavogi
Sími: 554 5022

Nýbýlavegur 18, 3. hæð
200 Kópavogi

5

Nýbýlavegi 14
200 Kópavogur 
Sími: 554 4443
Sími: 580 1900

1
52

3

4

7

6

www.zo-on.is

89

10
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Mörg tækifæri til úrbóta  
í nýju húsnæði bæjar-
skrifstofa Kópavogs

Félagsheimili 
Kópavogs og 
flutningur Bæjar-
skrifstofunnar

umræðan

Um nokkurn tíma 
hefur legið fyrir að 
ráðast þarf í kost-

naðarsamar endurbætur 
á húsnæði bæjarskrifstofa 
Kópavogs í Fannborg. Skrif-
stofurnar eru nú í þremur 
húsum, á samtals átta 
hæðum. Fyrirliggjandi er 
viðhaldskostnaður upp á 
450.000.000 kr. fyrir Fann-
borg 2 og 100.000.000 kr. í 
endurbætur og viðhald fyrir 
Fannborg 4 og 6. Samtals 
liggur fyrir kostnaður upp 
á 550.000.000 kr. Gamla 
Félagsheimilið var einu sinni 
til húsa í  Fannborg 2 en því 
var breytt í fundarherbergi 
bæjastjórnar árið 2006 þegar 
fyrsta hæðin fékk yfirhalnin-
gu. Í stjórnsýsluúttekt á 
vegum Capacent, sem unnin 
var á árinu 2012 að beiðni 
bæjarstjórnar, komu fram 
ábendingar til að bæta og 
efla starfsemi stjórnsýslunn-
ar. Einnig kom skýrlega í ljós 
að ef staða húsnæðismála 
væri betri og starfsemin væri 
ekki jafn dreifð og hún er 
gæti það leitt til fjölda úr-
bótatækifæra. Valið stendur 
því á milli þess að lagfæra 
Fannborgina fyrir hálfan 
milljarð án þess að ráða bót 
á óhagræðinu eða skoða 
möguleika á öðru húsnæði.

Til þess að vanda ákvörðun-
artökuna þá voru óháðir 
ráðgjafar hjá Mannviti 
fengnir til að meta fjóra 
húsnæðiskosti; hvort bæjar-
skrifstofurnar ættu að vera 
áfram í Fannborg, hvort 
kaupa ætti húsnæði, leigja 

Vegna hugsanlegra 
flutninga stjórnsýslu 
Kópavogs leggja Vinstri 
græn og félagshyggjufólk 
í Kópavogi til eftirfaran-
di tillögu í bæjarráð 
Kópavogs 16. júlí 2015 :

•	 Að	opnað	verði	á	um	
 ræðu um staðsetn-
 ingu stjórnsýslu   
 Kópavogs með íbúum  
 bæjarins, starfsmönnum  
 bæjarins, kjörnum full- 
 trúum og jafnframt þeim  
 félögum og einstakling- 

húsnæði eða byggja nýtt. 
Eftir skoðun á framboði á 
mögulegum húsnæðiskosti 
á miðsvæði Kópavogs var 
ákveðið að horfa til Norður-
turnsins í Smárahverfi við 
mat á kaupum eða leigu 
á nýju húsnæði. Sérstak-
lega var litið til stækku-
nar Kópavogs til austurs 
en Smárinn er þannig 
miðlægari en Fannborg 
gagnvart nýjum og fjöl-
mennum hverfum. 

Bæjarskrifstofurnar 
eru í of stóru húsnæði
Eftir ofangreinda þarfa-
greiningu á húsnæðisþörf 
kom í ljós að húsnæðið í 
Fannborg er allt of stórt eða 
sem nemur ríflega 1.500 m². 
Þörfin er 3.173m² en núver-
andi húsnæði er 4.710m². 
Þarfagreiningin fyrir 
Kópavogsbæ er að auki rúmt 
reiknuð t.d í samanburði við 
viðmið innanríkisráðu-
neytisins. Skýringin á 
óhagræðinu liggur m.a. í 
því að húsnæðið í Fannborg 
er ekki allt hannað sem 
skrifstofuhúsnæði. Þar eru 
þrír inngangar með þremur 
móttökum, mörg stigapláss 
nýtast illa og þá eru sjö 
kaffistofur í húsunum 
þremur. Það er dýrt að 
viðhalda og reka aukalega 
1000 -1500 m² á hverju ári 
og ræstingarkostnaður einn 
og sér fyrir þessa aukafer-
metra er nálægt 3.000.000 kr. 
árlega. 

Að byggja og að leigja 
Leigukostur reyndist mjög 
óhagkvæmur samkvæmt 
niðurstöðum Mannvits og 
kemur því ekki til frekari 
umfjöllunar hér. Þegar 
nýbygging stjórnsýsluhúss á 
óskilgreindri lóð í Kópavogi 
var skoðuð kom í ljós að 
byggingarkostnaður er áæt-
laður 460.000 kr. pr. m². Það 
er talsvert dýrara en kaup. 
Ef miðað er við rýmisþörf 
kostar 1.460.000.000 kr. að 
byggja nýtt hús. Slíkri fram-
kvæmd gæti tekið nokkur ár, 
því yrði jafnframt að ráðast í 
nauðsynlegar viðhaldsfram-

kvæmdir í Fannborginni. 
Opinberir aðilar hafa upplýst 
að mun færri aðilar bjóði í 
verk um þessar mundir en 
oft áður og í mörgum tilvi-
kum hafa lægstu tilboð verið 
töluvert yfir áætlunum. 
Þenslumerki í byggingageir-
anum, há tilboð í útboðum, 
langur framkvæmdatími og 
almennar launahækkanir í 
nýgerðum kjarasamningum 
eru allt áhættuþættir sem 
felast í nýbyggingu auk þess 
sem kostnaður verður síst 
lægri en kaup á tilbúnu og 
hentugu húsnæði. 

Að kaupa í Norður-
turninum og sala á 
Fannborginni
Þrjár hæðir í Norðurturni-
num eru 3.489m² að stærð. 
Óstaðfest verð eftir þreifin-
gar milli embættismanna 
og eigenda er áætlað 420-
425.000 pr. m², tilbúið með 
innréttingum. Rétt er að 
árétta að formlegar viðræður 
milli bæjarstjóra og eigenda 
eru ekki hafnar og því er hér 
byggt á áætlunum. Ef fjár-
fest verður í nýju húsnæði 
er ljóst að söluverðmæti 
Fannborgarinnar skiptir 
miklu máli þegar meta á 
hvort lántöku er þörf. Sam-
kvæmt hóflegum áætlunum 
á verðmæti Fannborgar þá 
gæti byggingaréttur og sölu-
verð numið 850.000.000 kr. 
Fyrirliggjandi viðhaldskost-
naður og endurbætur eru 
eins og áður sagði um 
550.000.000 kr. Sala og 
viðhaldskostnaður nemur 
því um 1.400.000.000 kr. 
Engin áform eru uppi um 
að skuldsetja bæjarfélagið 
upp á 1.500.000.000 eins og 
haldið hefur verið fram, því 
ljóst er að sala á eignum og 
sparnaður á viðhaldskost-
naði kemur til frádráttar 
fjárfestingunni. 

Af hverju Smára-
hverfið? 
Eins og fram kom hér að fra-
man var sérstaklega horft til 
þess hvað Kópavogur hefur 
stækkað mikið til aust-
urs og Smárinn því í meiri 

alfaraleið fyrir fleiri íbúa 
Kópavogs en Fannborgin. Ef 
horft er á svæðisskipulags 
höfuðborgarsvæðisins og 
aðalskipulags Kópavogs er 
ljóst að svæðinu er ætlað 
mikið þjónustuhlutverk 
til framtíðar. Smárinn er 
samkvæmt svæðisskipulagi 
Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu skil-
greint sem svæðiskjarni á 
höfuðborgarsvæðinu þar 
sem fyrst og fremst er gert 
ráð fyrir fjölbreyttri verslun 
og þjónustu. Í aðalskipu-
lagi Kópavogs 2012-2024 
er yfirlit yfir „miðsvæði“ í 
Kópavogi. Þau eru;  Smára-
torg, Smáralind, Smáralind 
suðursvæði, Lindir, Glaðhei-
mar og Hamraborg. Í aðal-
skipulagi Kópavogs er 
Smárinn skilgreindur sem 
miðbæjarkjarni. Kjörnum er 
skipt í tvennt, annars vegar 
bæjarkjarna og hins vegar 
miðbæjarkjarna. Bæjar-
kjarnar eru minni verslunar-
svæði sem eru á þremur 
stöðum í bænum en mið-
bæjarkjarninn er í Smára-
num og Fífuhvammi (Lind-
um). 

Stjórnsýsluúttekt
Í stjórnsýsluúttekt og úr-
bótaáætlun sem gerð var 
á vegum Capacent fyrir 
Kópavogsbæ árið 2012 
kom skýrlega í ljós að mörg 
úrbótatækifæri væru fyrir 
hendi ef staða húsnæðismá-
la væri önnur og betri. Var 
það mat ráðgjafa að virkni 
stjórnsýslu Kópavogs-
bæjar væri ábótavant og 
húsnæðismál kæmu í 
veg fyrir að skrifstofurnar 
virkuðu sem einn vinnu-
staður. Þverfagleg verkefni 
og tækifæri til formlegrar 
samvinnu hafa þannig liðið 
fyrir það að starfsemin 
hefur verið dreifð í mörgum 
húsum. Hið sama má segja 
um getu þjónustuvers til 
þess að sinna sviðum eins 
vel og æskilegt væri vegna 
fjarlægðar og dreifingar. 
Samkvæmt könnun meðal 
starfsmanna í þessari úttekt 
telja 85% þeirra að frekar eða 
mjög mikil tækifæri felist í 
aukinni samvinnu milli sviða 
Kópavogsbæjar. 

Ábati við flutning
Sterkar vísbendingar liggja 
fyrir um beinan fjárhags-
legan ábata með flutningi 
bæjarskrifstofa Kópavogs í 
nýtt húsnæði og gæti hann 
numið um 2 milljörðum 
króna á 25 ára tímabili skv. 

niðurstöðu Mannvits. 
Flutningur í nýtt húsnæði 
undir eitt þak býður upp 
á tækifæri til að endur-
skoða innra skipulag og 
fyrirtækjamenningu innan 
bæjarskrifstofu Kópavogs og 
tækifæri til sameiningar á 
öllum sviðum stjórnsýslun-
nar. Þannig mætti skv. 
stjórnsýsluúttektinni bæta 

skort á samvinnu milli sviða 
og deilda. Ein sameiginleg 
móttaka fyrir alla stjórn-
sýslustofnanir Kópavogs 
gerir þjónustu við íbúa 
einnig betri og markvissari. 

Bæjarstjórn
Vandað hefur verið til undir-
búnings þessa máls sem 
unnið hefur verið að í vetur 
í góðu samráði við fulltrúa 
allra flokka í bæjarráði og 
starfsfólk Kópavogsbæjar 
með SVÓT greiningu á 
vegum Mannvits. Þegar 
skýrsla Mannvits var til-
búin og vinnu embættis-
manna lokið, var óskað 
eftir umræðu um málið í 
bæjarstjórn, m.a. til að afla 
heimildar til að halda áfram 
undirbúningi, kanna hvaða 
verð má fá fyrir Fannborg-
ina og hefja viðræður um 
hugsanleg kaup á húsnæði 
í Norðurturninum. Allt gert 
með fyrirvara um samþykki 
bæjarstjórnar. Eins og flestir 
vita fór sú umræða aldrei 
fram þar sem óskað var 
eftir frestun á henni. Þeir 
bæjarfulltrúar sem óskuðu 
frestunarinnar, neituðu 
Kópavogsbúum þannig um 
upplýsta og opna umræðu. 
Með henni hefði mátt upp-
lýsa um margt af því sem 
dylgjað hefur verið um að 
undanförnu. Það fannst mér 
heldur dapurlegt því fjöldi 
starfsmanna og íbúar voru 
í salnum til að fylgjast með 
umræðunni og fundum 
bæjarstjórnar er einnig út-
varpað. Ég tel það heldur 
ekki ekki lýðræðislegt og ekki 
í anda opinnar stjórnsýslu. 
Undirbúningur að íbúasam-
ráði var einnig hafinn en 
frestunar var einnig óskað. 
Það er grundvallaratriði 

góðrar stjórnsýslu að kostir 
og gallar einstakra mála 
séu metnir af ábyrgð og að 
opin og heiðarleg umræða 
um þau eigi sér stað. Ég tel 
Kópavogsbúa eiga skilið slík 
vinnubrögð af hálfu kjörinna 
fulltrúa. 

Meint góðvild í garð 
manna sem ég þekki 
ekki
Ég hef orðið vör við umræðu 
undanfarið um mögulegt 
meint vanhæfi mitt vegna 
starfa minna sem markaðs-
stjóri Smáralindar fyrir níu 
árum síðan. Því miður 
hefur sú umræða verið mun 
háværari en staðreyndir og 
málefnaleg rök. Mér skilst að 
meint sök mín sé fólgin í því 
að þekkja til Byggingar-
félags Gylfa og Gunnars 
sem á, að ég held, 20% hlut í 
Norðurturninum. Staðreyn-
dir málsins eru þær að eig-
endur byggingarfélagsins 
voru stjórnarmenn í Fast-
eignafélagi Íslands sem átti 
húsnæðið í Smáralind og eru 
þeir staðsettir í Borgartúni 
í Reykjavík. Sjálf starfaði ég 
hins vegar hjá rekstrarfélagi 
Smáralindar. Ég viðurkenni 
að finnast þessar ávirðingar 
um meint vanhæfi vand-
ræðalegar því ég þekki um-
rædda menn ekki neitt og 
vann ekki með þeim. Um-
ræðan er hins vegar notuð 
til að drepa málinu á dreif og 
beina athyglinni frá stað-
reyndum sem þarf að ræða. 
Ég tel mig því ekki vanhæfa 
til að ræða um möguleg 
kaup Kópavogsbæjar á nýju 
og hagkvæmara húsnæði 
undir bæjarskrifstofur vegna 
meintrar góðvildar í garð 
manna sem ég þekki ekki. Ég 
treysti hins vegar Kópavogs-
búum vel til þess að mynda 
sér skoðun á grundvelli upp-
lýsinga og staðreynda sem 
draga þarf fram í heiðarlegri 
og opinni umræðu um málið 
á vettvangi bæjarins.

Samantekt
Það er von mín að þessi 
samantekt skýri ástæður 
þess að bæjaryfirvöld hófu 
athugun á hagkvæmari 
húsnæðiskosti fyrir bæ-
jarskrifstofurnar og að 
heiðarleg og opin umræða 
geti farið fram um málið 
meðal kjörinna fulltrúa 
og íbúa. Umræða þar sem 
staðreyndir og rök vega þyn-
gra en dylgjur um að annað 
en hámörkun almannahags 
ráði för.

 um sem láta sig málefni    
 Kópavogs varða. Jafnframt  
 um hugsanlega nýtingu   
 og skipulag á svæðinu ef   
 að um flutning á stjórn-
 sýslu verður.

•	 Skoðaðir	verði	
 kostir og gallar þess   
 að flytja stjórnsýsluna úr   
 miðbæ Kópavogs í annan   
 hluta bæjarins og áhrif   
 þess á umhverfi núverandi  
 staðsetningar. 

•	 Að	skoðað	verði	hvort	

 að það sé hentugt og   
 tímabært að byggja   
 nýtt stjórnsýsluhús 
 fyrir Kópavogsbæ eða   
 finna stjórnsýslunni 
 annað húsnæði ef 
 Fannborgin hentar ekki   
 undir starfsemina.

•	 Að	skoða	kosti	þess	að	
 selja húsnæði Kópavogs  
 bæjar í Fannborg.   
 Virði eignanna metið og 
 hugsanlegar tekjur af   
 nýrri starfsemi eða íbúum  
 á svæðinu.

•	 Að	skipulagning	undir-	 	
 búningur, framkvæmd og   
 úrvinnsla ferlisins verði   
 stýrt af fulltrúum frá 
 öllum flokkum í bæjar  
 ráði.

Greinagerð
Í kjölfar umræðna um flutn-
ing stjórnsýslu Kópavogs 
úr Fannborg yfir í Norður-
turn Smáralindar hafa ýmis 
sjónarmið komið fram 
meðal kjörinna fulltrúa í 
bæjarstjórn og jafnframt frá 

íbúum Kópavogs. Er því lagt 
til að hægt verði á ferlinu og 
málið skoðað í grunninn frá 
ýmsum sjónarhornum áður 
en ákvörðun er tekin.

Að skoðaðir verði  kostir þess 
og gallar að selja húsnæði 
í Fannborg og ekki síst 

Félagsheimilið sem er eitt 
af þeim húsum sem á sér þó 
nokkra sögu í bæjarfélaginu. 
Horft verði á hvort það henti 
að breyta þessu húsnæði í 
íbúðir eða hvort að einhver 
starfsemi á vegum bæjarins 
gæti nýtt húsnæði. Einnig 
þarf að skoða hvaða áhrif 

það hefur að flytja stjórn-
sýslu Kópavogs frá þeirri 
torfu menningar og 
stjórnsýslu sem hefur 
verið byggð upp í kringum 
Kópavogsgjá. 

Jafnframt er mikilvægt 
er að kanna virði eigna í 
Fannborg og hugsanlegar 
tekjur af nýrri starfsemi eða 
íbúum á svæðinu áður en 
ákveðið er hvort fjárfest er 
í nýju húsnæði fyrir st-
jórnsýslu Kópavogs.

Með því að vega og meta 
kosti, galla og ekki síst 
hugsanlegan kostnað, með 
opinni umræðu og aðkomu 
ólíkra aðila sem hafa 
skoðun og þekkingu á má-
linu má leita leiða til þess 
að finna góða lausn og sátt 
til farsældar fyrir Kópavog 
til langrar framtíðar.

Ólafur Þór Gunnarsson 
Bæjarfulltrúi VGF.
Margrét Júlía Rafnsdóttir 
Varabæjarfulltrúi VGF.
Arnþór Sigurðsson 

Flutn-
ingur 
í nýtt 

húsnæði undir 
eitt þak býður 
upp á tækifæri 

Theódóra S. Þorsteinsdóttir, 
formaður bæjarráðs.
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Símamótið 2015
Kvennaknattspyrnan 
vex á Símamótinu
Knattspyrnuhetjum framtíðar, 

sem sparka í bolta á 
Símamótinu á Kópavogi 

dagana 16.-19. júlí, fjölgar sífellt. 
Þetta rótgróna knattspyrnumót 
Breiðabliks, hefur aldrei verið 
stærra. Á annan tug þúsunda 
aðstandenda fylgir ungu kemp-
unum þessa helgi.
Síminn er stoltur af því að fá að 
standa á bak við elsta, stærsta og 
vinsælasta knattspyrnumót 
stúlkna hér á landi. Á mótinu 
safna stúlkurnar í reynslubankann. 

Á þessum mótunarárum læra 
börn smátt og smátt að liðsheildin 
skiptir mestu máli. Það kennir 
knattspyrnan og aðrar hópíþróttir. 
Markmiðið er að kempurnar ungu 
fái tækifæri til að gera betur og 
betur á vellinum. Við hjá Símanum 
tökum þátt, meðal annars með því 
að gefa foreldrum og áhangendum 
tækifæri til að koma keppendum 

á réttan völl á réttum tíma með 
upplýsingum í gegnum simamotid.
is. Þar má finna dagskrána, vallar-
kort, samsafn Instagram-mynda 
frá mótinu, úrslit og riðla. Nýtt útlit 
og meiri hraði mætir notendum 
vefsíðu Símamótsins, sem Síminn 
heldur úti þriðja árið í röð.
Á meðan á mótinu stendur styrkir 
Síminn farsímasamband á 
keppnissvæðinu með því að setja 

Ávarp forstjóra símans

290 lið skráð 
til leiks
Góðan dag og verið öll 

hjartanlega velkomin 
á Símamótið 2015. 

Breiðablik er búið að standa fyrir 
Símamótinu núna sleitu-
laust í 30 ár sem ég held að 
hljóti að vera einhverskonar 
met í kvennaknattspyrnu. Á 
árum áður var Símamótið eina 
stelpumótið í knattspyrnu en 
sem betur fer hefur það breyst. 
Að taka þátt í mótinu á að vera 
frábær skemmtun. Allar okkar 
helstu knattspyrnukonur eiga það 
sameiginlegt að hafa spilað hér 
á sínum yngri árum og allar eiga 
þær góðar minningar frá mótinu. 
Mótið í ár er það stærsta sinnar 
tegundar á landinu en um 290 lið 
eru skráð til þátttöku. Svona mót 
er ekki hægt að halda nema með 
góðri þátttöku sjálfboðaliða og 
erum við í Breiðablik einstaklega 
heppin með að eiga flottan hóp 
aðstandenda sem er tilbúið til að 
leggja hönd á plóginn til að mótið 
heppnist sem best. Þessu fólki vil 
ég þakka sérstaklega fyrir þeirra 
framlag því án þeirra væri ekk-
ert mót og sérstakar þakkir fær 
okkar frábæra Símamótsnefnd. 
Það er okkar von að keppendur 
Símamótsins 2015 muni njóta 
sín sem allra best í góðra vina 
hópi og hafa gaman af því að 
spila fótbolta og öllum þeim 

skemmtunum sem boðið er upp 
á. Við sem eldri erum getum 
einungis verið áhorfendur og 
þurfum að hafa það hugfast að 
við eru fyrirmyndir. Leyfum stelp-
unum að njóta sín í fótbolta og 
hvetjum alla áfram á jákvæðum 
nótum. Annars hvet ég alla til 
að kíkja í Kópavogsdalinn því 
að labba um mótssvæðið og sjá 
allar þessar stelpur í fótbolta er 
eitthvað það skemmtilegasta sem 
hægt er að gera á sumrin. 
Velkomin á Símamótið 2015.

Borghildur Sigurðardóttir,
formaður knattspyrnudeildar 
Breiðabliks.

Ávarp formanns knattspyrnudeiLdar BreiðaBLiks

Borghildur Sigurðardóttir, formaður 
knattspyrnudeildar Breiðabliks.

Orri Hauksson, forstjóri Símans.

Keyrum á afslætti
í sumar!

orkan.is/sumarleikur

á Orkunni og Shell

-13kr. 
í 2 vikur

x21

x4

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu 
13 kr. afslátt á Orkunni og Shell allan þann tíma 
með kortum og lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti 
Skeljungs. 

Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

JÚNÍ JÚLÍ ÁGÚST

2015 -13
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Skipting vinninga: 5 x 100.000 kr.  I  5 x 50.000 kr.  I  13 x 20.000 kr.

Þátttakendur eiga möguleika á 
ríflegum endurgreiðslum í formi 
inneignarkorta, samtals að 
verðmæti 1.000.000 kr. 

Þeim mun víðar um 
landið sem þú tekur 
eldsneyti þeim mun hærri 
inneign getur þú unnið.

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum

Inneignarkort

Kortið gildir einnig á Shellstöðvum
Inneignarkort

Vinningar fyrir milljón krónur

upp færanlega farsímasenda. Þar 
sem margir koma saman eykst 
þörfin fyrir samskipti og kerfin 
verða að hafa undan. Það er 
skemmtilegt að geta hvatt stúlk-
urnar sínar til dáða og deilt 
afrekum þeirra á samfélags-
miðlum. Þá er mikilvægt að geta 
fundið þær hratt í skaranum, gerist 
þess þörf. 

Breiðablik á heiður skilinn fyrir 
mótshaldið og umgjörðina. Stjórn-
endum, liðstjórum, foreldrum og 
öðrum aðstandendum verður 
umbunað með þeim krafti, lífs-
gleði og stolti sem sjá má í andlit-
um stúlknanna á góðum stundum 
í Kópavogi um helgina.

Áfram stelpur og njótið 
helgarinnar.
Orri Hauksson, 
forstjóri Símans.

Á meðan 
mótinu 
stendur 

styrkir Síminn 
farsímasambandið 
á keppnissvæðinu
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Símamótið 2015

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

SÍMAMÓTIÐ
FRÍFERÐ Í KLESSUBÍLANA OG 
5000 KRÓNA INNEIGN FYRIR 

AÐEINS 3000 KRÓNUR
Gegn framvísun miðans / Gildir til 31. ágúst 2015

Dagskrá Símamótsins 2015
símamótið 2015

Fimmtudagur 16. júlí
16:30 Byrjað að taka við þátttökugjöldum og afhenda mótsgögn í nýju stúkunni.
17:30 - 19:15 Kvöldmatur í Smáranum fyrir lið sem gista*
19:30 Skrúðganga leggur af stað frá Digraneskirkju að Kópavogsvelli
20:00 Setning á Kópavogsvelli með Ingó Veðurguð
21:00  Fundur fyrir þjálfara og liðsstjóra á 2. hæð Smárans

Föstudagur 17. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyrir lið sem gista*
09:00–18:00 Leikið í riðlum
17:30–19:15 Kvöldmatur í Smáranum fyrir lið sem gista*

Laugardagur 18. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyrir lið sem gista*                                                                                                     
09:00–18:00 Leikið í riðlum               
10:00-18:00 Tennis í Tennishöll Kópavogs 
17:00-19:00 Grill fyrir keppendur og aðra mótsgesti við nýju stúkuna
18:30 Landsliðið – Pressan á Kópavogsvelli (valið úr 5. flokki)
20:00 Skemmtun í Smáranum. 

Sunnudagur 19. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyrir lið sem gista*
08:30–15:30 Leikið í riðlum og úrslitakeppni (verðlaunaafhending úti á 
Kópavogsvelli strax að leikjum loknum)
* hægt að kaupa staka máltíð

Fundur með þjálfurum og liðsstjórum verður haldinn á 2 hæð Smárans á 
fimmtudegi kl. 21:00. Þar verður m.a. farið yfir dagskrá mótsins, leikjafyrirkomulag 
og reglur. Athugið að þessi fundur er líka fyrir þau félög sem gista ekki.

Landslið– Pressan: Þjálfarar félaga í 5. flokki munu fá atkvæðaseðil á farar-
stjórafundinum (einnig hægt að nálgast í upplýsingamiðstöð mótsins í 
stúku Kópavogsvallar). Honum þarf að skila í upplýsingamiðstöð mótsins 
í stúku Kópavogsvallar í síðasta lagi kl. 12:30 á laugardag. Leikur liðanna fer 
síðan fram kl. 18:30 sama dag. Valið verður tilkynnt á heimasíðu mótsins og 
þjálfurum eða tengiliðum félaganna sent sms.

Verðlaunaafhending: Verðlaun (bikarar, gull og silfur) verða afhent strax að 
úrslitaleikjum loknum. Þetta er fyrst og fremst gert til að liðin utan af landi geti 
lagt fyrr af stað heim. Viðurkenningarpeningar verða afhentir við greiðslu 
þátttökugjalda og háttvísiverðlaun á skemmtuninni á laugardagskvöld. 

Fjárstoð er eitt stærsta fyrirtæki landsins í útvistun verkferla á 

fjármálasviði. Við sjáum um alla þá þætti sem heyra undir fjármálasvið 

fyrirtækja, svo sem færslu bókhalds, afstemmingar, launavinnslu, 

greiðslur, reikningagerð, áætlanagerð, uppgjör og margt fleira. Með 

útvistun á fjármálasviði hafa viðskiptavinir okkar náð aukinni 

hagkvæmni í rekstri. 

Hvernig væri að hafa samband og athuga hvað við getum gert fyrir þig.

Fjárstoð    Smáratorgi 3    201 Kópavogur    sími: 556 6000    www.fjarstod.is

Gerðu það sem þú gerir best - það gerum við
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Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

OPIÐ: VIRKA DAGA 11-19   FIMMTUDAGA 11-21  LAUGARDAGA 11-18   SUNNUDAGA 13-18   WWW.SMARALIND.IS   FACEBOOK   INSTAGRAM

Boltinn
er hjá þér
Tívolí, bíó, veitingastaðir,  
fataverslanir og margt fleira. 
Sjáumst!

Út
sa

la

30-70%
afsláttur af allskonar vörum Út

sa
la

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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LOKAÚTKALL 



simamotid.is

Vertu með Símamótið 

í vasanum

Á sérstakri farsímasíðu mótsins getur þú fylgst með 
fréttum og tilkynningum frá mótinu, séð tímasetningu 
og staðsetningu leikja. 

Einnig verða þar birt úrslit leikja og staðan í riðlunum.

simamotid.is

Fylgstu með á facebook-Lindex Iceland
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kópavoGsBúi mÁnaðarins umræðan

Arnór Sveinn 
Aðalsteinsson

Foreldrar í feluleik

Heimspekineminn og 
bakvörðurinn í Breiða-
blik, Arnór Sveinn Aðal-

steinsson, var tilnefndur af 
Jónu Kristínu Hauksdóttur sem 
„Kópavogsbúi mánaðarins“ hér í 
Kópavogsblaðinu fyrir júlímánuð. 
Arnór Sveinn flutti fyrst í Hvam-
mana með fjölskyldu sinni þegar 
hann var að byrja í barnaskóla en 
flutti síðar í Salahverfið þar sem 
hann býr nú ásamt kærustu sinni. 

Hvað er sérstakt við Salahverfið?
„Það er gott að búa í Kópavogi en 
Salahverfið er mjög sérstakt og 
fjölskylduvænt. Ég er búinn að 
búa þar núna í tvö ár og vil hvergi 
annarsstaðar vera. Þetta ótrúlega 
flottur staður og stutt í allt; sund, 
íþróttir, verslanir og hvað sem er. 
Þar sem ég bý er útsýni yfir golf-
völlinn og stutt í hálfgerðar 
óbyggðir og útivistaperlur.

Ef það er kalt úti er stráknum 
sagt að klæða sig betur og 
bíta á jaxlinn á meðan 

stelpan er spurð hvort hún vilji 
ekki bara vera heima og sleppa 
æfingu. Ef strákurinn er á leið 
á fótboltamót út á landi er öll 
fjölskyldan drifin með að fylgjast 
með kappanum – stolti fjöl-
skyldunnar. Systir hans, sem á 
að fara á mót með sínum flokki 
tveimur vikum síðar, fær ekki eins 
góðar undirtektir á heimilinu 
vegna sinnar ferðar. Kannski 
skellir mamma sér með og horfir 
á ef fjölskyldan er þá ekki búin að 
plana utanlandsferð eða 
ættarmót. 

Þegar vel gengur hjá strákum í 
yngstu flokkunum er ef til vill 
sagt: „Þeir eru farnir að spila 
hrikalega vel saman” og allir 
að rifna úr stolti. Jafnvel þykir 
ástæða til að kveða fastar að orði: 
„Það er bara eins og íslenska 
landsliðið sé að spila!” Við önnur 
tækifæri á mótum hjá yngstu 
stelpunum heyrist stundum á 
áhorfendapöllunum: „Æ hvað 
þær eru dúllulegar, þessar elsk-
ur.” Jafnvel er kvartað yfir þessu 
sprikli: „Ótrúlegt að þessi mót 
þurfi alltaf að vera um helgar!” 
Þetta er því miður veruleiki 
kynjanna í fótboltanum, það er 
í það minnsta mín reynsla eftir 
að hafa þjálfað stráka og stelpur 
í yngri flokkunum um nokkurt 
skeið. 

Fyrr á árinu skrifaði Bjarki Már 
Ólafsson, samstarfsmaður minn 
hjá Gróttu, pistil sem vakti mikla 
athygli. Þar benti Bjarki á hve 
víða væri að finna fordóma í 

umGenGni

Hver á þetta rusl?

Menn hika ekki við að leggja á göngustíg við brunahana.

Oft er fleiri stórvirkum vinnuvélum lagt fyrir þennan
göngustíg.

Rafgeymir og rusl í alfaraleið. Búið að vera þarna í nokkur ár.

Þetta grindverk er ónýtt og er búið að vera það lengi.

Dalbrekka og Laufbrekka eru fallegar götur með allt of mikið illgresi. 

Göngustígur á milli Laufbrekku og Dalbrekku er: „Gleymdi göngugustígur 
Kópavogs.“ Þarna er sjaldan mokað og oft skapast slysahætta út af hálku. Þarna 
mætti sópa, moka snjó og hreinsa til.  

Það getur verið erfitt að keyra götuna og skáskjóta sér fram hjá bílum sem er lagt 
þvers og kruss. 

Grindverk, eða ekki grindverk. Það er spurningin.

Gleymdi göngustígurinn 
við Dalbrekku
Bílum er lagt þvers og 

kruss við Dalbrekku; bæði 
Nýbýlavegs- og Laufbrekku-

vegi svo erfitt er að keyra þá götu 
og umhirða er mjög léleg, eins og 

sjá má á þessum myndum. Þarna 
er blönduð byggð sem ekki allir 
eru sáttir við. Kranar eru fyrir 
göngustígum og eldgamalt rusl 
iðnfyrirtækja liggur á víðavangi. 

Gera mætti átak í að þrífa þessa 
götu sem gæti auðveldlega orðið 
bæjarprýði á ný. Myndirnar tala 
sínu máli. 

garð kvennafótbolta og að gera 
mætti betur í að skapa betra og 
heilbrigðara umhverfi fyrir fót-
boltastelpur á Íslandi. Þær ættu 
allt gott skilið. 

Eins og Bjarki nefndi réttilega í 
grein sinni þarf að eiga sér stað 
viðhorfsbreyting hjá íþrótta-
félögum og fjölmiðlum. Ég tek 
heilshugar undir þessa skoðun 
hans en tel þó að byrja þurfi á rétt-
um stað: Heima í foreldrahúsum. 

Það skal tekið skýrt fram að sem 
betur fer styðja margir foreldrar vel 
við fótboltastelpurnar sínar. Vand-
inn er einfaldlega sá að þeir eru 
ekki nógu margir sem það gera. 
Ég fullyrði að foreldrar almennt 
bera ekki nógu mikla virðingu fyrir 
knattspyrnuiðkun dætra sinna. 

Stuðningur að heiman er lykilatriði 
til að viðhalda áhuga barna á tóm-
stundum sínum. Þá eru meiri líkur 
á að þau finni hjá sér metnað til að 
setja sér markmið og stefna hátt 
og skiptir þar engu á hvaða sviði 
þau kjósa að hasla sér völl. Ákallið 
um jafnrétti milli karla- og kvenna- 
fótbolta, til dæmis í fjölmiðlum, er 
veikt þegar fjölskyldur líta í stórum 
stíl ólíkum augum á knattspyrnu-
iðkun barna sinna. Sömu sögu er 

að segja af íþróttafélögunum sem 
hafa oft á tíðum freistast til að 
ráða reynslulitla eða áhugalausa 
þjálfara í stelpuflokkana til að 
spara nokkrar krónur. 

Oft er talað um að stelpur hafi 
ekki eins mikinn áhuga á fótbolta 
og strákar. Þær fylgjast jú ekki eins 
vel með í sjónvarpinu og fara ekki 
eins oft út í fótbolta að leika sér. 
Af hverju ætli það sé? Hver eru 
skilaboðin heima? Er stelpunni 
hrósað fyrir að vera „dugleg”, 
„sterk”, „ákveðin” eða „töff” eða 
fyrir að vera „sæt”, „góð”, „fín” 
eða „falleg”? Eflaust finnst ein-
hverjum fast að orði kveðið en ég 
hygg að fyrir marga hljómi þetta 
kunnuglega. 

Nú er fótboltasumarið að 
ganga í garð þar sem spilað er 
á sumarmótum um land allt og 
krakkar frá 11 ára aldri keppa 
reglulega leiki á Íslandsmóti. Ef 
þú, lesandi góður, átt dóttur, 
systur, frænku, ömmu- eða 
afastelpu sem er að æfa fótbolta 
þá skora ég á þig að mæta á völ-
linn og fylgjast með henni spila. 
Hvetja hana til dáða og spyrja 
seinna hvað hún sé að tileinka 
sér á æfingum, hvað henni finnist 
skemmtilegast við fótboltann og 
hvaða markmið hún hafi í sam-
bandi við íþróttina. Það er heldur 
ekki úr vegi að benda á að það 
geti allar dyr staðið opnar fyrir 
henni ef viljinn er fyrir hendi. 
 
Magnús Örn Helgason yfirþjálfari 
yngri flokka hjá knattspyrnudeild 
Gróttu  Ath. Þessi skrif eru ekki 
byggð á rannsóknum heldur 
upplifun höfundar og samtölum 
hans við fólk úr fótboltaheiminum. 
Grein þessi birtist fyrst á fotbolti.net 
og er endurbirt hér, með góðfúslegu 
leyfi höfundar. 

Magnús Örn Helgason, yfirþjálfari 
yngri flokka hjá knattspyrnudeild 
Gróttu.

Hver er fallegasti staður bæjarins?
„Ég á minn uppáhalds stað sem er 
tvímælalaust Salalaugin. Hún er 
eitt best varðveittasta 
leyndarmál landsins og algjör 
perla. Mjög gott að taka þar sund-
sprett eða skella sér í 
pottana. Fallegasti staður bæjarins 
eru þó Hvammarnir þar sem ég 
ólst upp og Kópavogsdalurinn þar 
sem ég á hlýjar minningar. 

Eitthvað að lokum?
„Það er gott að búa í Kópavogi og 
áfram Breiðablik!“

Arnór Sveinn tilnefnir þær Gróu 
Ásgeirsdóttur, Guðný Pálsdóttur 
og Elísabet Sveinsdóttur sem 
næstu „Kópavogsbúa mánaðarins“ 
en þær standa fyrir átaksverk-
efninu: „Á allra vörum“ sem styður 
við málefni sem brýnt er að styrkja. 

Arnór Sveinn Aðalsteinsson er Kópavogsbúi mánaðarins.
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kÁrsnesið LeikskóLar

Kársnesið í Kópavogi.

Kársnes valið til þátttöku 
í norrænni nýsköpunar-
samkeppni

Sumarhátíð leikskólanna 
Arnarsmár og Lækjar

Kársnes í Kópavogi hefur 
verið valið til þátttöku í 
norrænu nýsköpunar-

samkeppninni Nordic Built City 
Challenge. Sex verkefni frá öllum 
Norðurlöndum voru valin til þátt-
töku í samkeppninni sem snýst um 
vistvæna, snjalla og lífvænlega bæi 
og borgir.

Norrænar borgir og bæir standa 
frammi fyrir sambærilegum áskor-
unum þegar kemur að þróun vist-
vænna, snjallra og byggilegra bæja 
og borga. 

Hvernig getum við stuðlað að fjöl-
þjóðlegri samvinnu sem tekst á við 
slíkar áskoranir? Það er viðfangs-
efnið í norrænu nýsköpunarsam-
keppninni Nordic Built Cities 
Challenge. Eigendur verkefna frá 
öllum Norðurlöndum sendu 37 
tillögur að viðfangsefnum teng-

Hlutverk leikskóla í velgeng-
ni og árangri Kópavogs-
bæjar í uppeldis- og 

menntunarmálum er óumdeilt 
og við erum stolt af því hversu vel 
hefur tekist til við að efla og styrkja 
fyrsta skólastigið. Skólar í fremstu 

dum þróun 
þéttbýlissvæða 
til Nordic Built 
Cities Chal-
lenge. Sex 
þeirra voru 
valdar og munu 
þær leggja 

grunninn að framhaldi sam-
keppninnar. Auk Kársness voru 
meðal annars valin til þátttöku 
Sege Park í Malmö, Tryggve Lies 
Plass í Osló og Hans Tavsens Park 
og Korsgade í Kaupmannahöfn.

„Það er heiður að vera valinn til 
þátttöku í þessari samkeppni og 
sýnir vel þann metnað og frum-
kvæði sem ríkir hjá Kópavogsbæ. 
Við erum alltaf að leita leiða til 
þess að gera góðan bæ enn betri,“ 
segir Ármann Kr. Ólafsson 
bæjarstjóri.

„Með þátttöku í Nordic Built 
Cities gefst Kópavogsbæ kostur á 
að sækja í fjölbreytta þekkingu og 
hugmyndapott fyrir  framtíðar-
uppbyggingu við Kársneshöfnina. 
Við viljum að þarna verði til hverfi 
sem svarar þörfum nútímans og 
tvinnar saman borgarlíf og gæði 
náttúrunnar,“ segir Sverrir Óskars-
son formaður skipulagsnefndar.

„Verkefnin sex taka á áskorunum 
af ýmsum toga, allt frá aðlögun að 
loftslagsbreytingum til vistvænna 
samgangna og endurnýtingar efnis 
úr bæjarrýminu. Viðfangsefnin 
eru mikilvæg Norðurlöndunum 
og á heimsvísu, og markmiðið er 
að verkefnin leiði til fyrirmyndar-
lausna sem sýni að norræn 
nýsköpun sé vænleg til útflutnings, 
hvort sem er innan Norðurland-
anna eða utan,“ segir Kristina 
Mårtensson, nýsköpunarráðgjafi 
hjá Nordic Innovation og verk-
efnisstjóri Nordic Built Cities.

Þess má geta að formlegar sam-
keppnislýsingar fyrir verkefnin sex 
verða birtar 29. september. Allt 
að fjórir aðilar í hverri samkep-
pni hljóta verðlaun að upphæð 
300.000 NOK. Einn sigurvegari í 
hverri samkeppni fær tækifæri til 
að framkvæma tillögu sína í náinni 
samvinnu við eigendur verk-
efnisins. Að auki keppa sigurvegar-
arnir um aðalverðlaun sam-
keppninnar sem eru 
1.200.000 NOK.

Hátíðin byrjaði á því að 
farið var í skrúðgöngu 
frá leikskólanum Læk að 

Vinabæjalundinum við Digra-
neskirkju. Kennarar sem margir 
voru íklæddir búningum, spiluðu 
á hljóðfæri og allir sungu af lífs 
og sálar kröftum, eins og á að 
gera í skrúðgöngu. 

Þegar komið var í Vinabæja-
lundinn var börnunum skipt í 
hópa sem fóru á níu stöðvar og 
tóku þar þátt í ýmsum leikjum 
og þrautum. Þau fóru í hring-
leiki, Kubbspilið, myndabingó, 
fallhlíf, lituðu með krítum,  blésu 
sápukúlur, og „Tipluðu á tánum“. 
Einnig voru tvær veitingastöðvar 
þar sem börnin fengu ávexti, 
popp og vatn.

Þegar þessu var lokið varið 
farið á lóð Lækjar þar sem 
Götuleikhúsið var með leiksýn-
ingu byggða á nokkrum sígildum 
ævintýrum.

Að svo búnu var boðið upp á 
grillaðar pylsur og ávaxtasafa 
áður en Arnarsmárabörnin héldu 
heim á leið, þau  eldri gangandi 
og yngri í strætó.

Yngstu börnin í báðum skólun-
um höfðu sína hátíð heima við 
hús og fóru þar líka í skrúðgöngu, 
þrautir og leiki og fengu grillaðar 
pylsur.

Þetta var fjölbreytt og góð 
skemmtun og flestir dasaðir en 
sælir eftir daginn.

röð eru einkunnarorð núverandi 
meirihluta og á það ekki síst við 
um leiksskólana. Við viljum góða 
umgjörð um skólalana um leið 
og við viljum gera þeim kleift að 
tileinka sér nýjungar á sem flestum 
sviðum.  

Upplýsingatæknistefna fyrir 
leikskóla Kópavogs var gefin út 
2013. Stefnunni var fylgt eftir með 
því að skólarnir fengu afhentar 
100 spjaldtölvur og 20 fartölvur, 
ásamt fjölda smáforrita fyrir unga 
nemendur. Spjaldtölvurnar eru 
fyrirtaks viðbót við þann fjöl-
breytta efnivið sem notaður er 
í leikskólunum til að örva börn 
í námi og leik. Samhliða var 
námskeið haldið fyrir kennara í 
leikskólum og ríflega 100 borð- og 
fartölvur í vinnurýmum þeirra 
uppfærðar. Þá var nýr leikskóli við 
Austurkór opnaður í febrúar 2014 
með rými fyrir 120 nemendur.
Í málefnasamningi Sjálfstæðis-
flokks og Bjartrar framtíðar er lögð 

áhersla á endurbætur á leikskólum 
bæjarins og þegar er hafin vinna 
við þær, m.a. með átaki í endur-
bótum á leikskólalóðum og með 
átaki varðandi bætta hljóðvist í 
hluta leiksskólanna þar sem henni 
er  ábótavant.

Nýverið samþykkti bæjarstjórn 
tillögu leikskólanefndar um aukið 
rými á hvert barn í leikskólum 
bæjarins. Breytingin er til þess 
fallin að bæta enn frekar aðstæður, 
öryggi og vellíðan barna og starfs-
manna á leikskólum Kópavogs og 
endurspeglar hún metnað sveitar-
félagsins í að bjóða yngstu borgu-
runum framúrskarandi skólavist.
Farið var í átak við að fjölga leik-
skólakennurum í Kópavogi og 
efla faglegt starf.  Starfsmenn voru 
styrktir til náms í leikskóla-
kennarafræðum, námsstyrkir 
hækkaðir og aukið svigrúm gefið 
til að stunda nám með vinnu. 25 
starfsmenn hófu nám með vinnu 
til þess að auka hæfni sína. Þessi 
mikla þátttaka er ótvírætt merki 
um mikinn metnað í leikskóla-
starfinu. Þá fengu leikskólastjórar 
heimild til að ráða sérgreinastjóra 
til að styrkja faglegt starf í leik-
skólum og fjölga yfirvinnutímum. 

Sérstaklega er greitt fyrir faglega 
verkefnastjórn og komið hefur 
verið á fót þróunarsjóði og stöðu-
gildum í stoðþjónustu við leik-
skólana var fjölgað um fjórðung. 
Leikskólar í Kópavogi hlutu í ár 
„Orðsporið“ sem eru hvatningar-
verðlaun veitt af menntamála-
ráðherra og eru veitt þeim sem 
þykja hafa skarað fram úr við 
eflingu leikskólastarfs og unnið 
hafa ötullega í þágu leikskóla-
barna. Leikskólarnir hafa einnig 
fengið styrk vegna verkefnis sem 
miðar að því að vinna gegn einelti. 
Að lokum má minnast á Kópavogs-
bær hefur verið í samvinnu við 
RannUng ásamt nágrannasveitar-
félögum um að auka þekkinga á 
leikskólastarfi og stuðla að auk-
num gæðum þess. Leikskólinn 
Dalur tók þátt í verkefninu og lagði 
áherslu á að innleiða lýðræði í 
leikskóla.  Fyrirhugað er að halda 
samstarfinu við RannUng áfram 
og leggja áherslu á „mat á námi og 
vellíðan leikskólabarna“. Eins og 
sjá má af þessari yfirferð þá lætur 
núverandi meirihluti málefni leik-
skólanna sig miklu varða því eins 
og máltækið segir „lengi býr að 
fyrstu gerð“.   

aðsent

Leikskólar 
í fremstu röð

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri. 

MK og Gerpla
samstarf

Frá og með haustinu geta fim-
leikaiðkendur stundað íþrótt 

sína af fullum krafti samhliða 
námi við íþróttaakademíu Menn-
taskólans í Kópavogi. Samningur 
um þetta á milli MK og Gerplu 

var nýverið undirritaður. Nemen-
dur eiga þann kost að mæta á 
fimleikaæfingar fjórum sinnum 
í viku á skólatíma og vinna sér 
þannig inn tvær einingar á hvorri 
önn. Mjög mikil ánægja er sögð 
með samstarfið og sérstaklega hjá 
fimleikaiðkendum á menntaskó-
laaldri því nú gefst þeim kostur á 
að sinna bæði námi og íþrótt af 
fullum þunga.  
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í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins

kopavogur.is

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort sem þú vilt ná 

þér í holla hreyfingu, slökun og vellíðan í þægilegu 

umhverfi eða bara busla og skemmta þér! 

Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin Versölum bjóða 

frábæra aðstöðu, vatnsrennibrautir og heita potta. 

Komdu í sund!

Opið
virka daga: 06.30–22.00
um helgar: 08.00–20.00

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Sundlaugin Versölum 
Versölum 3 
Sími 570 0480
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stelpur ferðuðust norður og settu 
grænan lit á bæinn. Stelpurnar 
undirbúa sig nú af kappi undir 
Símamótið sem hefst á heimavelli í 
Kópavogi í dag.
 
Fimmti flokkur karla í Breiðablik er 
líklega stærsti flokkur í Íslands-
sögunni, en hann telur tæplega 
tvö hundruð drengi á aldrinum 
ellefu til tólf ára. Blikar fóru með 
átján lið á Akureyri til að keppa í 
N1 mótinu og voru allir félaginu 
sínu til sóma. Skemmst er frá því 
að segja að A1 lið Breiðabliks vann 

Önnumst alla þætti 
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Útfarar- 
og lögfræði- 

þjónusta

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Blikafréttir
Blikar sigursælir 
á mótum yngri flokka

Stórmót yngri flokka í 
knattspyrnu eru hápunk-
tar sumarsins fyrir unga 

knattspyrnuiðkendur. Ungviðið 
í Breiðablik hefur gert garðinn 
frægan í sumar og komið heim 
með verðlaun fyrir fyrsta sæti á N1 
mótinu á Akureyri, Sauðárkróki og 
í Vestmannaeyjum.
 
Það er ljóst að það er enginn 
skortur á efnilegu knattspyrnufólki 
í Breiðablik og margir sem vilja 
gera tilkall til að fylgja í fótspor 
þeirra fjölmörgu knattspyrnu-

kappa sem koma úr Kópavoginum. 
Sjötti flokkur karla, skipaður leik-
mönnum tíu og níu ára náði flot-
tum árangri á Orkumótinu í Vest-
mannaeyjum um miðjan júní og 
hampaði bikarnum fyrir fyrsta sæti 
eftir 2-1 sigur á Stjörnumönnum í 
úrslitum. Rúmlega sjötíu Blikar á 
eldra ári tóku þátt og enduðu sex 
lið af sjö í efri helming mótsins og 
allir stóðu sig með miklum sóma. 
Sömu helgi sigruðu jafnöldrur 
strákanna á Landsbankamótinu á 
Sauðárkróki eftir spennandi 
úrslitariðil. Um það bil fimmtíu 

mótið með fáheyrðum yfirburðum 
og fengu aðeins á sig tvö mörk 
alla helgina. Úrslitaleikurinn gegn 
Fylki vannst 4-1 og var unun að 
horfa á spilamennsku drengjanna. 
A2 lið Breiðabliks komst nálægt 
verðlaunasæti en lenti í fjórða sæti 
á mótinu.
 
Meðfylgjandi eru myndir af 
mótunum en þau setja mikinn 
svip á bæjarlífið á hverjum stað og 
skilja eftir ótal minningar hjá 
þátttakendum.  

Meistaraflokkur 
karla

Meistaraflokkur 
kvenna

næstu Leikir

Mánudagur 20. júlí: 
19:15  Breiðablik - Fylkir  
 Kópavogsvöllur

Sunnudagur 26. júlí: 
19:15  KR - Breiðablik  
 Alvogenvöllurinn

Miðvikudagur 5. ágúst: 
19:15  Breiðablik - Keflavík  
 Kópavogsvöllur

Þriðjudagur 21. júlí: 
19:15  Breiðablik - Afturelding 
 Kópavogsvöllur

Þriðjudagur 28. júlí: 
19:15  KR - Breiðablik  
 Alvogenvöllurinn

Þriðjudagur 11. ágúst: 
19:15  Breiðablik - Fylkir  
 Kópavogsvöllur

Helgina 25.-28. júní sl. fór 
fram Aldursflokkameis-
taramót Íslands í sundi á 

Akureyri og að þessu sinni mætti 
Sunddeild Breiðabliks með stærri 
hóp en nokkru sinni áður eða alls 
32 keppendur.  Blíðviðri var alla 
helgina, frábær stemning í hóp-
num og keppendur stóðu sig með 
stakri prýði.  Græni liturinn var 
áberandi bæði á verðlaunapöllum 
sem og áhorfendapöllum og barist 
var hart um hvert stig.  Lukkudýrið 
Bliki fylgdi hverjum sundmanni 

sund

Frábær árangur hjá 
sunddeild Breiðabliks

Breiðabliks sem fór á pall og var 
það umtalað á mótinu hversu 
mikil stemning og stuðningur hafi 
verið innan hóps Breiðabliks. Á  
Aldursflokkameistaramóti í sundi 
synda keppendur til stiga og safna 
fyrir sitt sundfélag. Í mótslok eru 
það svo þrjú stigahæstu liðin sem 
hljóta verðlaun, farandbikar og 
bikar til eignar.  Íþróttabandalag 
Reykjanesbæjar hlaut 1. sæti í 
ár með 1745 stig, SUNDDEILD 
BREIÐABLIKS hlaut 2. sætið með 
893 stig og SH fékk 3. sætið með 

877 stig.  Til gamans má geta þess 
að ÍRB var með 60 keppendur 
skráða og 323 stungur, SH með 53 
skráða keppendur og 194 stungur 
en Sunddeild Breiðabliks var með 
32 keppendur skráða og 174 stun-
gur svo það er óhætt að segja að 
árangur liðsins hafi verið stórkos-
tlegur. Þá hlutu tveir af 
keppendum Sunddeildar Breiða-
bliks verðlaun sem stigahæstu 
sundmenn í sínum aldursflokki og 
það voru þeir Brynjólfur Óli Karls-
son sem varð aldursflokkameistari 

í flokki drengja og Andri Berg-
mann Isaksen sem varð aldurs-
flokkameistari í flokki sveina.  Að 
auki var Brynjólfur Óli Karlsson 
valinn efnilegasti sundmaður 
ársins 15 ára og yngri. Á næsta 
sundári stefnir sunddeildin enn 
hærra og hvetur krakka í Kópavogi 

til að skrá sig í deildina og vera 
með í frábæru starfi.  Hægt er að 
prófa æfingar frítt í eina viku og 
er aldrei of seint að byrja. Æfingar 
hefjast að nýju í ágúst og eru allar 
nánari upplýsingar á vefsíðunni: 
breidablik.is/sund

Efnilegir sundmenn tóku með sér lukkudýrið Blika á mótið. 

Tvö stigahæstu sundliðin ásamt þjálfurunum: Örnu Þórey Sveinbjörnsdóttur, Karli 
Pálmasyni og Zoltán Belány.
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www.simamotid.is

Áfram 
stelpurnar okkar

Hvalur hf. Hvalur hf.
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Hverjar eru bestar? 
(Spurt á Símamótinu í fyrra):

„GRINDAVÍK!“

„SKALLASTELPUR!“

„FH!.“

„ÞRÓTTUR!.“

Lið Grindavíkur

Stelpur úr Skallagrími

Birna Vala og 
liðsfélagar úr FH

Stelpur úr Þrótti

spurninG daGsins

fastlind.is
510 7900

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Sérþekking
í Kópavogi

Hlíðasmára 6


