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Skipulagsmál Kársnesins
í gagngeri endurskoðun

Fyrstu skóflustunguna að nýrri kirkju fyrir Lindasókn tóku þau Þorvaldur Þorvaldsson, sem verið hefur trú-
fastur kirkjugestur frá upphafi helgihalds, og Vaka Víðisdóttir sem skírð var í fyrstu guðsþjónustu safnaðar-
ins í Lindaskóla 8. september 2002. Við hlið þeirra stendur Þorvaldur Ólafsson, formaður byggingarnefndar 
og móðir Vöku, Berglind Gestsdóttir. -  Nánar á bls. 5.
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Góðir bílar
- gott verð!

554 6040
Skipulagsnefnd mun koma sam-

an 6. mars nk. til að fjalla um þær 
athugasemdir sem bárust vegna 
skipulagsbreytinga sem fyrirhugað-
ar eru í vesturbæ Kópavogs, Kárs-
nesinu. Einar Kristján Jónsson, 
formaður skipulagsnefndar, seg-
ir að örugglega muni einhverjar 
breytingar verða gerðar, nefndin 
mun taka tillit til athugasemdanna, 
enda athugasemdirnar það margar 
og miklar.

“Það miðaðast við að draga úr 
byggingamagni og umfangi bygginga 
með það að sjónarmiði að draga úr 
umferð. Þar er fyrst og fremst verið 

að horfa til færslu á Kársnesbraut-
inni eða setja umferðina í stokk, 
en kosti þess fyrir íbúana á þessu 
svæði eru embættismenn Kópavogs-
bæjar að skoða. En sú framkvæmd 
að taka umferðina í stokk er langdýr-
ust. En það má heldur ekki gleyma 
því að við uppbyggingu á þessu 
svæði koma tekjur á móti,” segir Ein-
ar Kristján Jónsson

Formaður skipulagsnefndar var 
spurður hvort það hefði komið hon-
um á óvart hversu margir hafi mætt 
á fund í Salnum í desember sem 
boðað var til vegna skipulagsbreyt-
inga á Kársnesinu, og þau hörðu 

mótmæli sem þar mátti heyra. Ein-
ar Kristján segir að mótmælin hafi 
alls ekki komið á óvart, nefndin hafi 
orðið þeirra vör áður, en sá fjöldi 
manns sem sótti fundinn hafi kom-
ið verulega á óvart. Það beri að 
fagna því að svo margir Kópavogs-
búar skyldu sína málinu svo mikinn 
áhuga. Það sé hins vegar nýlunda 
að íbúum sé hleypt svo snemma að 
ferlinu og það auðveldi greinagerð 
um málið frá serfræðingunum sem 
og að komast að þeirri nýtingu sem 
sé hagkvæm fyrir báða aðila, bæði 
Kópavogsbæ og hagsmunaaðila.

framh. á bls 2.



Frábær árangur grunn-
skóla Kópavogs á sam-
ræmdum prófum

Grunnskólarnir í Kópavogi náðu 
frábærum árangri í samræmdum 
prófum 10. bekkjar á sl. ári, og 
í mörgum tilfellum með bestan 
árangur á landsvísu. Snælands-
skóli vann enn á ný það afrek að 
vera með bestan árangur í nær öll-
um þeim greinum sem prófað var 
í. Þessi árangur er gífurleg viður-
kenning fyrir það skólastarf sem 
unnið er af kennaraliði skólans 
undir stjórn Hönnu Hjartardóttur 
skólastjóra. Í íslensku náði Snæ-
landsskóli bestum árangri í Kópa-
vogi en Kópavogsskóli kom þar 
næst á eftir. Í stærðfræði náði Snæ-
landsskóli einnig bestum árangri 
en í 2. sæti varð Smáraskóli.

Grunnskólar Kópavogs ná frá-
bærum árangri í dönsku vorið 
2006, en þar trónir Kópavogsskóli 
hæst en Snælandsskóli kemur 
næstur. Árangur Snælandsskóla í 
náttúrufræði var einnig mjög góð-
ur þriðja árið í röð, en Snælands-
skóli skilaði einnig besta árangrin-
um í náttúrufræði 2004 og 2005. 
Lindaskóli náði bestum árangri 
í Kópavogi í samfélagsgreinum 
og Snælandsskóli kemur þar á eft-
ir en árangur beggja skólanna er 
með því sem best gerist á lands-
vísu.

Fasteignagjöld
Álagning fasteignagjalda bygg-

ir á fasteignamati húsa og lóða í 
Kópavogi, sem tekur meðal ann-
ars mið af stærð þeirra og notk-
un. Álagningarstofninn er feng-
inn frá Fasteignamati ríkisins 31. 
desember ár hvert auk þess sem 
fasteignaskattur leggst á nýjar lóð-
ir og ný mannvirki í hlutfalli við 
ársálagningu frá næstu mánaðar-
mótum eftir að þau eru skráð og 
metin í Landskrá fasteigna. Fast-
eignaskattur fellur niður næstu 
mánaðamót eftir að mannvirki er 
afskráð í Landskrá fasteigna. Bygg-
ingarfulltrúinn í Kópavogi sendir 
Fasteignamati ríkisins upplýsing-
ar og gögn um nýbyggingar, við-
byggingar, eldri byggingar sem 
er breytt og hús sem eru rifin. 
Sýslumaðurinn í Kópavogi sendir 
Fasteignamati ríkisins upplýsing-
ar um eigendur húsa og lóða og 
allar breytingar þar að lútandi. 
Allar þessar upplýsingar eru 
notaðar við álagningu fasteigna-
gjalda, leiðréttingar, reikninga-
gerð og innheimtu sem fer fram 
hjá fjármála- og stjórnsýslusviði 
Kópavogsbæjar. Fasteignaskatt-
ur af íbúðarhúsnæði er 0,345% 
af hús- og lóðarmati en 1,628% 
af atvinnuhúsnæði; vatngjald og 
holræsagjald 0,13% bæði af íbúð-
ar- og atvinnuhúsnæði; lóðarleiga 
10,50 krónur pr. fermeter af íbúð-
arhúsnæði en 85,30 krónur pr. fer-
meter af atvinnuhúsnæði. Fastsk. 
af sumarhúsum og hesthúsum er 
0,5% af hús- og lóðarmati.

Aukin afsláttur til elli- 
og örorkulífeyrisþega

Bæjarstjórn Kópavogs hefur 
samþykkt breytingatillögu Fram-
sóknar- og Sjálfstæðisflokks um 
afslátt til elli- og örorkulífeyris-
þega á fasteignagjöldum, sem sam-
þykkt var á bæjarstjórnarfundi 
12.12.2006 þess efnis að 100% 
lækkun fái þeir einstaklingar með 
heildarárstekjur allt að 1.900.000 
krónur og hjón með heildarárs-
tekjur allt að 2.650.000 krónur. 
Þessar viðmiðunartölur voru áður 
1.620.000 krónur og 2.270.000 
krónur. 75% lækkun fá einstakling-

ar með heildarárstekjur á bilinu 
1.900.000 - 2.200.000 krónur og 
hjón með heildarárstekjur á bil-
inu 2.650.000 - 2.950.000 krónur. 
50% lækkun fá einstaklingar með 
heildarárstekjur á bilinu 2.200.000 
- 2.500.000 krónur og hjón með 
heildarárstekjur á bilinu 2.950.000 
- 3.500.000 krónur.

Umferðareftirlit í  
Dalsmára 

Brot fimmtán ökumanna voru 
mynduð í Dalsmára 7. febrúar sl. 
Meðalhraði hinna brotlegu var 
tæpir 46 km/klst. Þarna er 30 km 
hámarkshraði en sá sem hrað-
ast ók var mældur á tvöföldum 
hámarkshraða. Eftirlit lögreglunn-
ar í Dalsmára kom í kjölfar ábend-
inga frá íbúunum sem kvörtuðu 
undan hraðakstri á þessum stað. 
Þá stöðvaði lögreglan fjölmarga 
ökumenn sem ýmist notuðu ekki 
bílbelti eða töluðu í síma án þess 
að notast við handfrjálsan búnað. 
Einnig voru nokkrir ökumenn tekn-
ir fyrir að aka gegn rauðu ljósi og 
enn aðrir sem virtu ekki stöðvun-
arskyldu.

Eignarnámssátt vegna 
Vatnsenda beðið

Á bæjarráðsfundi var lagt fram 
frá bæjarlögmanni, endurrit fund-
ar Matsnefndar eignarnámsbóta 
varðandi mál Kópavogsbæjar og 
Þorsteins Hjaltested. Bæjarlög-
maður mætti á fundinn og fór yfir 
málið. Bæjarfulltrúar Samfylking-
arinnar óskuðu eftir því að bæjar-
lögmaður tæki saman álitsgerð 
um hugsanlega skaðabótaskyldu 
Kópavogsbæjar vegna hugsan-
legra bótakrafna þeirra aðila, sem 
hyggjast höfða mál til að hnek-
kja erfðaskránni, sem liggur til 
grundvallar eignarrétti á jörðinni 
Vatnsenda í Kópavogi. Guðríður 
Arnardóttir óskaði eftir að fært  
yrði til bókar að ekki verði greitt 
til landeiganda jarðarinnar Vatns-
enda fyrr en eignarnámssátt hef-
ur verið afgreidd af matsnefnd 
eignarnámsbóta. Guðríður spurði 
einnig hvort  orðrómur um kaup 
Kópavogsbæjar á hesthúsum á 
Kjóavöllum eigi við rök að styðj-
ast. Bæjarstjóri svaraði því til að 
hann hafi ekki heyrt um þennan 
kvitt. Jón Júlíusson óskaði upp-
lýsinga um stöðu mála varðandi 
breytingar á rekstri Félagsheimilis 
Kópavogs og stöðu starfsfólks. 
Bæjarritari greindi frá því að fram-
kvæmdir muni hefjast í vor og fór 
yfir stöðu starfsmannamála.

Þróunarsjóður  
grunnskóla

Samfylkingin hefur lagt fram í 
bæjarráði tillögu þar sem segir að 
bæjarráð samþykki að stofna þró-

unarsjóð grunnskóla, sem veiti 
grunnskólum í Kópavogi styrki 
til smærri og stærri þróunarverk-
efna. Skólanefnd sé falið að setja 
sjóðnum reglur.”

Í greinargerð með tillögunni seg-
ir m.a.: “Við fögnum myndarlegri 
styrkveitingu bæjarsjóðs Kópa-
vogs til Lindaskóla, þar sem hann 
fær 5,7 milljónir króna á næstu 
þremur árum til þróunarverkefnis 
í ensku og í íþróttum. Með þess-
um styrk er brotið blað, því hér 
mun vera um einhvern hæsta, ef 
ekki hæsta, styrk sem grunnskóla 
á Íslandi hefur verið veitt frá sínu 
sveitarfélagi til þróunarverkefn-
is.  Aðgengi að styrktarfé til þró-
unarverkefna í grunnskólum frá 
bæjarsjóði er afar óljóst og engar 
reglur eru heldur til um hvernig 
ber að meðhöndla umsóknir um 
styrki ef þær berast. Til þess að 
opna aðgengi allra grunnskóla 
að styrktarfé bæjarins og til að 
allar umsóknir fái sanngjarna og 
faglega umfjöllum leggjum við til 
stofnun þróunarsjóðs, sem sinni 
sérstaklega þróunarverkefnum í 
grunnskólum.  Miðað er við að 
sjóðurinn hafi til ráðstöfunar 
upphæð sem samsvarar 3.300 
krónum á hvern nemenda eða 
alls tæplega 14 milljónir á árinu 
2007. Skólanefnd setur reglur 
fyrir sjóðinn þar sem umsóknar-
ferli er tilgreint sem og afgreiðsla 
umsóknar.  Einnig hvernig stjórn 
sjóðsins er skipuð.  Samfylkingin 
hefur á undanförnum árum lagt 
til stofnun þróunarsjóðs og nú 
síðast á bæjarstjórnarfundi 13. 
desember.”

Á fundi bæjarráðs 15. febrú-
ar sl. var samþykkt að við end-
urskoðun fjárhagsáætlunar fyrir 
árið 2007 verði framlag í styrktar-
sjóð aukið. Sjóðurinn skal veita 
styrki til ýmissa þróunarverkefna 
auk þeirra verkefna, sem nú eru 
styrkt. Skólanefnd skal gera regl-
ur er varða hvers konar verkefni 
eru styrkt úr sjóðnum og hver fer-
illinn er við umsókn slíkra styrkja. 

Digranesvegur í 
undirgöng undir 
Reykjanesbraut

Skipulagsnefnd hefur sam-
þykkt að fela bæjarskipulagi að 
vinna tillögu að deiliskipulagi á 
svæði Lindir IV en jafnframt var 
lögð fram hugmynd að breyttri 
aðkomu inn í Lindir IV. Jafnframt 
verði unnin umferðarkönnun og 
umferðarspá fyrir svæðið í heild 
sinni. Unnin verður tillaga að 
breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 
2000-2012 hvað varðar framhald 
Digranesvegar í undirgöngum 
undir Reykjanesbraut og teng-
ingu að Lindarvegi. Í hugmynd 
að breyttri aðkomu að Lindum IV 
er miðað við að aðaltenging inn á 
svæðið verði frá Fífuhvammsvegi 
um hringtorg.
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D eilan milli Kópavogs og Reykjavíkur vegna vatnsveitu-
framkvæmda í Heiðmörk er að taka á sig einkennilega 
mynd. Samið var í haust milli framkvæmdastjóra sveit-

arfélaganna um að Kópavogur fengi framkvæmdaleyfi þarna 
svo hægt væri að nálgast vatn fyrir íbúa Kópavogs, og reyndar    
einnig Garðabæjar, og fá um leið ódýrara vatn að sögn bæjar-
stjórans í Kópavogi. Formaður skipulagsráðs höfuðborgarinnar 
virðist ekki vita af þessu samkomulagi og ráðið því  ekkert að 
vinna í málinu. Framkvæmdir virðast vera hafnar í góðri trú, 
tré fjarlægð til þess að hægt sé að gróðursetja þau aftur, en þá 
birtist allt í einu framkvæmdastjóri Skógræktarfélagsins og hót-
ar lögsókn vegna gróðurspjalla. Íslenskir umhverfissinnar hafa 
farið hamförum á Íslandi undanfarin misseri, ekki síst á Aust-
urlandi, en nú fáum við sem búum á Stór-Kópavogssvæðinu 
smjörþefinn af því. Það má ekki orðið velta við steini á þessu 
víðfeðma og dreifbýla landi án þess að ákveðinn minnihlutahóp-
ur tali um náttúruspjöll. Í samræmi við áðurgreinda uppákomu 
verða það væntanlega talin náttúruspjöll að leggja vegi í Kóp-
vogi á nýbyggingasvæðum. Náttúruvernd er þörf, en hún virð-
ist vera að stefna í ógöngur, því miður, undir forystu fólks sem 
alls ekki er tilbúið til rökræðna. Við eigum að nýta landið, en 
auðvitað skinsamlega, en framkvæmdir eru einfaldlega óhugs-
andi án þess að velt sé við steini.

Frábærir grunnskólar

Þ að er ánægjulegt að grunnskólarnir í Kópavogi skulu 
standa sig jafnvel á landsvísu í samræmdum prófum 10. 
bekkinga og raun ber vitni. Góður árangur í 10. bekk er 

auðvitað það besta veganesti sem þessar krakkar fá sem fara 
í frekara nám í framhaldsskólunum. Mörg þeirra fara í MK, en 
aðsóknin þar er orðin svo mikil að ekki er hægt að sinna öllum 
umsóknum. Því er hægt að taka undir óskir forsvarsmanna 
Knattspyrnuakademíu Íslands um að löngu tímabært sé að 
stofna annan framhaldsskóla í Kópavogi, sem yrði staðsettir 
í nánd þeirra glæsilegu íþróttamannvirkja sem eru að rísa í 
Kórahverfinu. Kópavogsskólarnir eru í fremstu röð á landinu á 
samræmdum prófum, og í sumum tilfellum með bestan árangur 
allra grunnskóla á landinu. Það segir meira en mörg orð, það 
segir að við alla grunnskólana í Kópavogi vinni úrvalsfólk, fullt 
metnaðar fyrir hönd sinna nemenda.

Hrifning í stað spennu

Í slandsmót í hópfimleikum verður haldið í Versölum í Sala-
hverfi  9. - 10. mars nk. á vegum Gerplu. Undirritaður, sem 
er fyrst og fremst knattspyrnuáhugamaður, hefur til þessa 

ekki verið sérstakur áhugamaður um fimleika, en hefur þó farið 
á mót, og hrifist. Þetta er sérstaklega falleg íþrótt, ekki síst hóp-
fimleikar þar sem einbeitingin og samhæfingin er einstök, góð 
íþrótt fyrir augað! Að vísu er maður ekki gripin sömu spennu 
eins og á fótboltaleik, en vissri hrifningu. Það er því full ástæða 
til að hverja fólk til að mæta umrædda helgi í Versali, og um leið 
styrkja glæsilegt fimleikastarf Gerplu.

     Geir A. Guðsteinsson

Sérkennileg
aðkoma að deilu

FEBRÚAR 2007

framh. af forsíðu

“Við munum einnig fara vandlega yfir allar athugasemdir sem 
snerta framtíðarskiplag Kópavogshafnar. Það er stefna bæjaryfir-
valda að hér skuli vera höfn, og auðvitað er það svæði endurskoð-
unarhæft eins og önnur svæði í Kópavogi. Það skiptir hins vegar 
höfuðmáli í þessari vinnu allri að áfram sé höfn á Kársnesinu, ann-
að mundi gjörbreyta allri skipulagsvinnu, en það mundi auðvitað 
létta á allri umferð og breyta hlutverki þessa svæðis verulega.”

- Hefur skipulagsnefnd tekið fyrir umsókn Þorsteins Vilhelmssonar 
um lóð við hlið endalóðarinnar Austurkór 159?

“Við bíðum þess að þetta svæði allt verði samþykkt sem aðal-
skipulag og annari skipulagsvinnu ljúki, áður en við tökum tillit til 
þessa máls. Ég hef sjálfur ekki tekið afstöðu hvort þarna verði sam-
þykkt byggingalóð, finnst það ekki tímabært. En það verður örugg-
lega skoðað í víðara samhengi, og jafnvel skoðað hvort þarna 
verði fjölgað um fleiri byggingalóðir. Ég á ekki von á niðurstöðu 
fyrir en í sumar um Jónsmessuna. En ég á von á niðurstöðu áður 
en aðrar lóðir við Austurkór verða byggingahæfar,” segir Einar 
Kristján Jónsson, formaður skipulagsnefndar.
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FRIÐURINN ER INNI

Nýr og veglegri Corolla
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www.toyota.is

Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í, 
bíllinn sem leyfir þér að vera eins og þú vilt, 
þar sem þú nýtur þín best.

Verð frá 1.999.000*. kr.

Hljóðlátastur í sínum flokki

Hönnunin tryggir lágmarks veghljóð og loftmótsstöðu

Hljóðeinangrandi efni draga verulega úr titringi og vélarhávaða

Enn fullkomnari vél

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Glæsilegri

Meira innra rými

Stærri

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og 
reynsluekur nýjum Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

*Corolla SD Terra

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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“Kópavogur var alveg 
draumaland að alast upp í”

Skipulagsmál verða stöðugt 
meira áberandi og jafnframt tíma-
frekari hjá stærri sveitarfélögum 
landsins. Þar hefur Kópavogs-
bær gengið á undan öðrum sveit-
arfélögum landsins þar sem hér 
hefur verið meira byggt en í öðr-
um sveitarfélögum landsins til 
þessa og ný byggingasvæði hafa 
verið skipulögð af meiri hraða 
en þekkst hefur í nágranna-
sveitarfélögunum. Eigi alls fyr-
ir löngu tók nýr skipulagsstjóri 
við hér í Kópavogi, Kópavogsbúi 
sem var alinn upp á Hátröð 9 frá 
tveggja ára aldri, sonur Regínu 
Thoroddsen og Smára Karlsson-
ar fyrrverandi flugstjóra. Smári 
er arkitekt sem hleypti heim-
draganum og bjó í um áratug í 
Danmörku og nokkur ár í Banda-
ríkjunum. Smári vann í 6 ár sem 
arkitekt að deiliskipulagsgerð 
áður en hann tók við starfi skipu-
lagsstjóra.

“Kópavogur var alveg drauma-
land til að alast upp í, ómalbik-
aðar götur og fínir drullupollar 
um allt. Það var stundum sagt að 
ef maður kæmist út úr Kópavogi 
væri manni allur vegir færir!

Á þessum árum tók venjulega 
mörg ár að klára húsin enda hús-
in oft reist af fólki í hjáverkum,     
fólk byggði sín hús sjálft, en oft 
af nokkrum vanefnum. Hingað 
flutti líka fólk sem fékk ekki lóð-
ir í Reykjavík enda þótti það oft 
ekkert fínt að vera kominn í Kópa-
voginn.”

Byggingahraði hverfanna 
lykillinn að vinsæld 
þeirra

“Nú hefur þetta algjörlega 
breyst, hér í Kópavogi eru fínustu 
fermetrarnir á höfuðborgarsvæð-
inu í stórum hlutum hverfanna í 
Kópavogi. Hverfin hér eru þannig 
skipulögð að það er tekið fyrir 
eitt skólahverfi, og það oft á met-

hraða eins og t.d. nýjustu hverfin 
bera með sér, s.s. Vatnsendi, Þing-
in eða Hörðuvellirnir. Þessi bygg-
ingahraði er m.a. lykillinn að því 
hversu vinsæl þau eru og eru sjálf-
bær hverfi. Allir lóðir ganga út í 
þessum hverfum enda fylgir öll 
þjónusta eftir í þessum nýju hverf-
um, göturnar eru fullkláraðar með 
lýsingu, skólarnir og leikskólarnir 
byggjast upp á sama tíma og fólk-
ið er að flytja inn í hverfin. Strax 
er hugað að umferðaröryggi, ekki 
síst að börnin komist með örugg-
um hætti frá heimilum sínum í 
skólana, t.d. um undirgöng. Í dag 
vill ungt fólk einfaldlega ekki flytja 
í hverfi sem eru lengi að byggjast 
upp og þjónustan kemur um seint 
og síðir.

Við fylgjum því líka fast eftir ef 
fólk er ekki að byggja á tilsettum 

tíma. Þá eru lóðirnar teknar af því 
og boðnar öðrum.”

- Hvað heldur þessi mikla ásókn 
í byggingalóðir í Kópavogi lengi 
áfram?

“Það er eitthvað farið að hægja 
á fjölbýlishúsamarkaðnum, þessi 
mikli fjöldi bygginga hefur orsak-
að ákveðna mettun. Við fylgjumst 
vel með fasteignamarkaðnum og 
reynum að stýra byggðinni að 
markaðnum, en ekki öfugt. Hér er 
hlustað á vilja fólksins og hvernig 
markaðurinn hagar sér.”

Skipulagsstjóri segir að til fram-
tíðar sé m.a. horft til nýrra bygg-
ingasvæði í landi Vatnsenda við 
Elliðavatn, og hann eigi von á það 
það verði gríðarlega vinsælar lóð-
ir. Margar hverjar verði niður við 
vatnið á alveg frábærum stað, á 
hreinum paradísarsvæðum hvað 
varðar náttúrufegurð.

Smári segir að starf hans sé í 
raun mjög afmarkað. Hann þurfi 
að fylgja lögum og reglugerðum, 
starfið sé mikið samskiptastarf 
sem ekki síst er fólgið í samstarfi 
við byggingaverktaka, arkitekta, 
verkfræðinga og einnig fólkið 
sjálft í bænum. Hans starf sé m.a. 
að kynna erindi frá þessum aðil-
um inn á fund skipulagsnefndar 
sem síðan tekur ákvörðun um fer-
il málsins. Flest erindi sem koma 
inn fara í kynningu til íbúa eftir að 
hafa fengið samþykki skipulags-
nefndar og bæjarráðs, þó ekki öll, 
en skipulagsnefnd hefur ákvörð-
unarrétt um að hleypa ekki mál-
um áfram. Ef um auglýsingu er að 
ræða fer málið til bæjarstjórnar.

“Þannig hefst skipulagsvinnan 
sem getur verið nokkuð tímafrek 
því það þarf að fara að lögum 
um auglýsingatíma, virða rétt 
nágranna til að senda inn athuga-
semdir og ábendingar, en að end-
ingu verður til nýtt deiliskipulag 
eða aðalskipulag, eftir því hvað 
við á hverju sinni. Þá fyrst getur 
lóðarhafi byrjað að byggja eða 
breyta, þ.e. hrint hugmyndum sín-
um í framkvæmd.”

Flest skipulagsverkefni 
unnin í heimabyggð

Smári segir Kópavogsbæ frá-
brugðin öðrum sveitarfélögum að 
því leiti að flest skipulagsverkefni 
eru unnin hjá Kópavogsbæ.

“Bæjarskipulagið hrindir hug-
myndum í framkvæmd á sínu 
landi og blandar sér síðan í skipu-
lagsferlið hjá öðrum. Það hefur 

sýnt sig að á skipulagsferlinu 
koma mjög oft inn athugasemdir 
og ábendingar sem farið er yfir og 
veittar umsagnir um, hlustað á og 
iðulega framkvæmdar breytingar. 
Oftast nær er orðið við athuga-
semdum, það hefur m.a. sýnt sig 
í skipulagsvinnunni í Lundahverfi 
og á Kópavogstúninu. Mikill fjöldi 
athugasemda hefur borist vegna 
kynntra tillagna um aukna byggð 
á Kársnesinu, og ég á ekki von á 
öðru en það verði komið til móts 
við þær athugasemdir og hug-
myndir sem þar eru lagðar fram.

Það er verið að yfirfara þær hug-
myndir af Almennu verkfræðistof-
unni því við viljum ekki vera dóm-
arar í eigin verkum. Þaðan fáum 
við svo greinagerð og umsögn. Nú 
fer því fram eins konar endurskoð-
unarferli á tillögunum.”

Einstaklega hæfir  
starfsmenn

Smári segir að vegna þess hver-
su einstaklega hæft fólk starfi á 
skipulagsskrifstofunni gangi öll 
afgreiðsla og úrvinnsla mjög 
hratt. Sigfríður Lárusdóttir sjái 
um alla mæliblaðagerð og grennd-
arkynningar, Helgi Sigurjónsson  
landslagarkitekt sjái um deiliskipu-
lagsvinnu og svæðisskipulagsgerð 
auk þess að hanna grænu svæðin 
í Kópavogi o.fl. Að deiliskipulags-
gerð vinnur Sveinn Rúnar Trausta-
son landslagsarkitekt og um rit-
un fundargerða og ritvinnslu auk 
þess að sinna starfi upplýsingafull-
trúa, gegnir Hólmfríður Þorsteins-
dóttir. Guðmundur Gunnarsson er 
verkefnastjóri og er m.a. að koma 
upp nýju skjalavistunarkerfi svo 
íbúar Kópavogsbæjar eig að geta 
fylgst nokkuð örugglega með dag-
legum skipulagsmálum gegnum 
netið.

- Hvar telur þú að næst verði 
borið niður í þéttingu byggðar í 
Kópavogi?

“Þar höfum við að leiðarljósi Stað-
ardagskrá-21 þar sem kveðið er á 
um að nýta skuli land sem best, 
vegakerfið, vegatengingar og umferð-
armannvirki og hafa vegalengdir 
sem stystar og þjónustu sem nær-
tækasta. Það er mikill línudans að 
þétta byggð án þess að ganga of 
nærri þeim sem fyrir eru á svæðinu, 
eða skerða um of þeirra útsýni og 
valda skuggum. Það má hins veg-
ar spyrja að því hvort einhver eigi 
einkarétt á útsýni þegar búið er í 
bæ eða borg. Það fær engin þinglýs-
ingu fyrir útsýninu. Þetta eru hins 
vegar oft viðkvæm mál.

Það sama gildir um endalóðir, 
enda mýmörg dæmi þess að íbúar 
komi með erindi um nýjar lóðir við 
hlið lóðar sem hefur til þessa verið 
litið á sem endalóð. Það er réttur 
íbúa að leggja fyrir erindi þess efnis. 
T.d. hef ég gefið umsögn um lóð við 
hlið lóðar að Austurkór 159, sem 
nokkuð hefur verið í umræðunni, en 
ég get nefnt mun fleiri dæmi svipuð 
þessu. Ég hef gefið þann fyrirvara 
að þetta mál væri hægt að skoða 
þegar búið er að samþykkja núver-
andi deiliskipulag. En því er ekki lok-
ið á þessu svæði, það er í deiliskipu-
lagsferli,” segir Smári Smárason, 
skipulagsstjóri Kópavogsbæjar.

Starf skipulagsstjóra 
Kópavogsbæjar er í raun 

mjög afmarkað. Hann 
þarf að fylgja lögum og 
reglugerðum, starfið er 
mikið samskiptastarf 

sem ekki síst er fólgið í 
samstarfi við bygginga-

verktaka, arkitekta, 
verkfræðinga og einnig 
fólkið sjálft í bænum. 
Hans starf er m.a. að 

kynna erindi frá þessum 
aðilum inn á fund skipu-
lagsnefndar sem síðan 

tekur ákvörðun um feril 
málsins.

Smári Smárason, skipulagsstjóri Kópavogsbæjar.

Meira fjör, styttri 
tími og skemmti-
legur félags-
skapur.
Hjá okkur færðu, 
aðhald og stuðning 
hvort sem þú þarft
að grennast eða 
styrkjast. Regluleg-
ar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst 
með árangrinum.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum

Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi

Fyrir allar

konur

Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
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Lindakirkja verður tekin í 
notkun haustið 2008

Þann 4. febrúar sl. var tek-
in fyrsta skóflustunga að Linda-
kirkju í Kópavogi. Þau sem tóku 
skóflustunguna voru Þorvaldur 
Þorvaldsson og Vaka Víðisdóttir. 
Lindasókn var stofnuð í febrúar 
2002 og nær yfir alla byggð í Kópa-
vogi austan Reykjanesbrautar. Við 
stofnun voru sóknarbörn 4400 en 
1. desember sl. var fjöldi þeirra 

orðinn 8100, og fer ört fjölgandi. 
Messuhald í söfnuðinum var fyrst 
í Lindaskóla en  nú í Salaskóla. 
Annað safnaðarstarf fer að mestu 
fram í Safnaðarheimili Lindasókn-
ar, 90 fermetra húsnæði sem stend-
ur á kirkjulóðinni við Uppsali.

Kirkjan er hönnuð af ASK arki-
tektum, VST sér um verkfræðiþátt-
inn, Arnarverk ehf. annast gröft og 

fyllingu lóðar og bílastæða. Útboð 
vegna byggingarinnar verður í apr-
íl en útboð á innréttingum og loka-
frágangi innanhúss verður væntan-
lega í desember mánuði nk. Vígsla 
kirkjunnar er áætluð haustið 2008 
en kirkjan verður 1500 fermetrar 
að stærð. Áætlaður byggingar-
kostnaður ásamt bílastæðum er 
420 milljónir króna. Lindakirkja samkvæmt teikningum ASK arkitekta.

Nýttu tímann í það sem þú gerir best

Við sjáum um bókhaldið!

Bókhald • Ársreikningar • Framtöl • Ráðgjöf



Bókasafn Kópavogs stendur 
fyrir erindaröð um FURÐUR 
fimmtudagana frá 22. febrúar 
til 29. mars nk. Margir  muna 
eflaust eftir erindum um trúar-
brögð frá í fyrra sem mæltust 
mjög vel fyrir. Með yfirskrift 
þessarar erindaraðar er átt við 
ýmis dularfull fyrirbæri sem 
ekki hefur tekist að finna neina 
tæknilega skýringu á. Sumir 
trúa á tilvist þessara fyrirbæra, 
aðrir ekki eins og gengur. En þó 
að ekki séu allir á sama máli er 
fróðlegt að vita um hvað málið 
snýst.

Erindin byrja öll kl. 17:15 á til-
greindum dögum. Þau eru um 30 
mínútna löng en síðan er hægt að 
spyrja flytjandann og ræða málin. 
Aðgangur er ókeypis og öllum 
heimill, en æskilegt er að börn 
séu í fylgd með fullorðnum. 

Fimmtudagur 22. febrúar:
Magnús Skarphéðinsson talar 

um fljúgandi furðuhluti og geim-
verur. Hann sýnir myndir og      
vídeómyndir sem náðst hafa víða 
um jörð.

Fimmtudagur 1. mars:
Þórhallur Guðmundsson segir 

frá reynslu sinni og hæfileikum 
sem miðill. 

Fimmtudagur 8. mars:
Þóra Elva Björnsson talar um 

drauma. Hún ætlar ekki að ráða 
einstaka drauma, en hefur gefið 
út bækur um draumaráðningar.

Fimmtudagur 15. mars:
Bjarni Harðarson talar um 

drauga, huldufólk, álfa og tröll. 
Bjarni er félagi í Drauga- og trölla-
skoðunarfélagi Evrópu.

Fimmtudagur 22. mars:
Þorvaldur Friðriksson talar 

um skrímsli. Þessi fyrirbæri 
hafa hrellt fólk víða um heim í 
aldaraðir.

Fimmtudagur 29. mars:
Hermundur Rósinkranz kynnir 

talnaspeki og spádóma tengda 
henni.
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A F  H Á L S I N U M

Í setustofu Bókasafn Kópavogs 
á fyrstu hæð er nú kynnt “ myndin 
á naglanum”, en það er nýlunda 
í starfi bókasafnsins. Kynntur er 
einn listamaður hverju sinni með 
einni mynd á vegg en einnig er 
varpað fleiri myndum af verkum 
listamannsins af  myndvarpa sem 
og af honum að störfum. Þessi 
merka nýlunda undirstrikar enn 
frekar að í Bókasafni Kópavogs 
er gott úrval bóka um myndlist 
og aðrar listgreinar auk þess sem 
þar er aðgengilegt ýmislegt efni á 
mynddiskum.

Annar listamaðurinn sem er “á 
naglanum”, er Bjarni Sigurbjörns-
son, Kópavogsbúi, sem jafnframt 
því að sinna listagyðjunni hefur 
unnið við bifreiðasmíði. Bjarni 
nam myndlist einn vetur við MHÍ, 
en síðan lá leiðin til San Francisco 
þar sem hann lauk BFA-gráðu við 
Art Institute 1992 og síðan Master 
of Fine Arts við sama skóla. Bjarni 
hefur haldið fjölda einka- og sam-
sýninga hérlendis og erlendis, m.a. 
í Gerðarsafni í Kópavogi ásamt 
Helgu Egilsdóttur, Guðjóni Bjarna-
syni og Guðrúnu Kristjánsdóttur.

Bjarni Sigurbjörnsson listamaður við listaverkið “á naglanum”, ásamt 
dóttur sinni, Petru Ísold, sem er 6 ára og nemandi í Kársnesskóla. Í 
augum Bjarna er málverk ekki endanlegur hlutur, heldur vitnisburður 
um athöfn og ferli.

Bjarni Sigurbjörnsson 
“á naglanum”

Hverjir? Hvenær? Hvar?

Þeim lesendum sem brugðust 
vel við myndbirtingu í síðasta 
KÓPAVOGSBLAÐI og veittu upp-
lýsingar um myndina, er þakkað 
kærlega.

Sú mynd var tekin árið 1978 
við opnun leikskólans við Furu-
grund. Á myndinni eru f.v.: Ólafur 
Haraldsson bæjarfulltrúi Alþýðu-
flokks, Jón Guðlaugur Magnús-
son bæjarritari Kópavogs, Ágúst 
Ásgeirsson blaðamaður og frjáls-
íþróttakappi, blaðamaður - kona 
sem ekki tókst að bera kennsl á, 
Guðjón Einarsson ljósmyndari 
dagblaðsins Tímans (fyrir aftan 
hann sést í Magnús Bjarnfreðsson 
bæjarfulltrúa Framsóknarflokks-
ins), tveir fulltrúar í félagsmála-
ráði Kópavogs, þau Torfi Tómas-
son fulltrúi Sjálfstæðisflokks og 

Katrín Oddsdóttir fulltrúi Fram-
sóknarflokks og loks Valgerður 
Knútsdóttir leikskólastjóri, þá á 
Kópahvoli.

Hluti af skyldum Bæjarskjala-
safns Kópavogs (sem er Hér-
aðsskjalasafn Kópavogs) er 
varðveisla og söfnun skjala og 
ljósmynda er snerta Kópavog og 
sögu hans. Þeir einstaklingar eða 
fyrirtæki sem eiga slík skjöl og 
skjalasöfn eru hvattir til þess að 
koma þeim í vörslu safnsins, því 
þar er líklegast að þau varðveitist 
til langframa. Á safninu starfa sér-
fræðingar í skjalavörslu sem jafn-
framt lúta eftirliti Þjóðskjalasafns 
Íslands.

Menn á loftpressu í  
Iðunnarskóm

Margar ljósmyndir í vörslu safns-
ins eru af óþekktum uppruna og 
myndefnið óþekkt. Því er enn leitað 
til lesenda Kópavogsblaðsins og 
birt mynd af tveimur mönnum. Það 
sem af myndinni má sjá er að bif-
reiðin er af Chevrolet tegund og ver-
ið er að tengja Sullivan loftpressu 
við hana, annar mannanna er í reim-
uðum Iðunnarskóm. Hvað heitir 
fólkið á myndinni? Hvenær og hvar 
er hún tekin? Hver tók myndina? 

Viti einhver lesandi blaðsins eitt-
hvað af þessu væri þegið með þökk-
um að því yrði komið á framfæri 
við Héraðsskjalasafn Kópavogs, 
Hamraborg 1, 200 Kópavogi, net-
fang: hrafns@kopavogur.is 

Furður í Bókasafni Kópavogs

Sendiherra Rússlands á Íslandi, 
Victor Ivanovich Tatarintsev, heim-
sótti nýlega Bókasafn Kópavogs 
en Bókasafn Kópavogs fékk í sinn 
hlut rússnesku í samstarfsverkefni 
íslenskra almenningsbókasafna 
sem gengur undir heitinu “Bækur 
og móðurmál” og lýtur að því að 
gera nýbúum kleift að hafa aðgang 
að bókum á móðurmáli sínu.

Með í för sendiherrans var Ser-
gey S.Guschin, annar sendiraðsrit-
ari rússneska sendiráðsins, en kona 
hans, Liudmila Moiseeva, er starfs-
maður Bókasafns Kópavogs. Hún 

annast m.a. sögurstundir á rúss-
nesku annan hvern laugardag fyrir 
rússnesk börn.

Sendiherrann ræddi við starfs-
menn Bókasafns Kópavogs um nýja 
útgáfu rússneskrar orðabókar, ken-
nslu í rússnesku á Íslandi og átaks-
verkefnið rússnesk tunga, sem felur 
í sér stuðning stjórnvalda í Moskvu 
við rússnesku í löndum heims og 
samstarf við Ísland á menningar-
sviðinu. Var hann mjög hrifinn af 
viðleitninni í Bókasafni Kópavogs 
vegna verkefnisins “Bækur og    
móðurmál.”

Victor Ivanovich Tatarintsev, sendiherra Rússlands á Íslandi, og     
Sergey S. Guschin, annar sendiraðsritari rússneska sendiráðsins, í 
Bókasafni Kópavogs.

Sendiherra Rússa hreyfst 
af Rússlandskynningu 
Bókasafns Kópavogs

Margir koma á Bókasafn Kópavogs og njóta þeirrar þjónustu sem 
þar er boðið upp á.



Boðin hefur verið út jarð-
vinna að nýju safnaðarheimili 
Kópavogskirkju, en byggingin 
sjálf verður boðin út  í byrjun 
aprílmánaðar nk. Að sögn Árna 
Tómassonar, formanns bygginga-
nefndar, hljóðar kostnaðaráætl-
un upp á 150 til 160 milljónir 
króna en ákveðið hefur verið 
í samstarfi við Kópavogsbæ að 
byggja bílastæðahús undir hús-
inu svo byggingakostnaður að 
því meðtöldu verður 215 til 220 
milljónir króna. Sú viðbót er 
sameiginlegt hagsmunamál til 
að mæta aukinni bílastæðaþörf 
á svæðinu, ekki síst þegar óperu-
hús mun bætast við á torfunni 
í framtíðinni. Fyrirhugað er að 
taka safnaðarheimilið í notkun 
um mitt ár 2008. Kársnessókn er 
nokkuð fjölmenn, en í vesturbæ 
Kópavogs búa um 4.500 manns.

Markmiðið er að reisa safnað-
arheimili sem er látlaust, fellur 
vel inn í landslagið og er virðu-

legt við aðkomu. Byggingin tekur 
ekki athygli fra kirkjunni, heldur 
styrkir hana og undirstrikar. Hús-
ið er teiknað af Gassa arkitekter í 
Hellerup í Danmörku, en arkitekt 
er Guðni Tyrfingsson, ættaður úr 
Kópavogi.

Lágur veggur úr grágrýti vex út 
úr holtinu og tengir saman kirkju, 
náttúru og safnaðarheimili, jafn-
framt því að skapa gönguleið frá 
kirkju í skjóli fyrir norðanáttinni. 
Villtur gróður og grágrýtisklappir 
frá holtinu leggjast upp að palli 
við garðrými safnaðarheimilisins. 
Grágrýtisklappir sem þarf að fjar-
lægja leggjist aftur á sama stað, 
en nú upp á pallinn í garðrýminu.

Safnaðarheimilið rís upp úr land-
inu með bogadregnum veggflöt-
um sem falla vel að umhverfinu. 
Hugmyndin er að planta gróðri í 
mjótt belti milli gangstétta. Græna 
beltið vefur sig utan um austur-
hluta byggingarinnar. Frá kirkju 
og hæð er þakflötur safnaðarheim-

ilisins sýnilegur. Hugmyndin er að 
leggja steinefni í flísum á þakflöt. 
Sumar flísar eru fjarlægðar og er 
mosi settur í staðinn. Leitast er 
við að fá þakflöt til að renna út í 
eitt með Holtinu.

Aðalinngangur safnaðarheim-
ilisins er frá Hamraborg. Geng-
ið er upp skáa að anddyri, og 
áfram að forrými. Ofanbirta við                
hallandi vegg gefur ljós inn i rým-
ið fyrir framan salina tvo. Skái og 
þrep leiða upp að skrifstofuálmu 
- þannig aðgreinist forrými sala 
og skrifstofuálma. Í beinum tengsl-
um við forrými er snyrting og fata-
hengi. Skáveggur beinir leiðum að 
sölum. Við stærri mannamót er 
hægt að nýta anddyri með sölum. 
Kapella er við vesturenda, næst 
skrifstofu presta og í kyrrlátasta 
stað hússins. Á utan er safnaðar-
heimilið hvít bygging eins og kirkj-
an. Jarðhæð er 540 m2 án garð-
rýmis en neðri hæð er 135 m2.
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Bygging safnaðarheimilis Kópa-
vogskirkju hefst á vordögum

Safnaðarheimili Kópavogskirkju verður glæsileg bygging. Fæddist árið sem konur 
fengu kosningarétt til 
sveitarstjórnar

Árið 1907 var Kvenréttindafélag 
Íslands stofnað og giftar konur í 
Reykjavík fengu kosningarétt og 
kjörgengi til sveitarstjórna, nokk-
uð sem þykir sjálfsagt í dag, en 
sýnir kannski hvar jafnréttisbar-
áttan var stödd fyrir öld síðan 
þegar Margrét Björnsdóttir kom í 
heiminn austur á Refstað á Vopna-
firði 14. janúar þ.á. Árið 1920, eða 
þegar Margrét var 13 ára, fengu 
konur á Íslandi kosningarétt. Mar-
grét dvelur nú á hjúkrunarheimil-
inu Sunnuhlíð í Kópavogi og hélt 
nýlega upp á aldarafmæli sitt með 
fjölskyldunni, en afkomendur 
hennar eru orðnir 27; 4 dætur, 8 

barnabörn, 14 barnabarnabörn 
og eitt barnabarnabarnabarn.

Margrét giftist Kára Tryggva-
syni árið 1930 og bjuggu þau 
fyrstu árin í Víðikeri í Bárðardal. 
Árið 1954 fluttu þau til Hveragerð-
is þar sem Kári var kennari, en 
hann lést árið 1998, þá 99 ára gam-
all. Margrét og Kári eignuðust 4 
dætur; Hildi sem býr í Kópavogi, 
Sigrúnu sem býr í Danmörku, 
Rannveigu sem býr í Kópavogi og 
Áslaugu sem er látin. Þau Margrét 
og Kári voru með fyrstu íbúum í 
Sunnuhlíð en Margrét hélt heimili 
þar til 1996 en dvelur nú á hjúkr-
unarheimilinu.

Margrét með þremur dætra sinna, þeim Hildi, Sigrúnu og Rannveigu.

Ævintýralegar fiskbúðir

www.fisk i saga . i sH a m r a b o r g  1 4 a  /  S k i p h o l t i  7 0  /  H ö f ð a b a k k a  1  /  N e s v e g i  1 0 0 /  S u n d l a u g a v e g i  1 2  /  H á a l e i t i s b r a u t  5 8 – 6 0

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða þér
aðeins uppá fyrsta flokks fisk og fiskrétti.

Við bjóðum þér í nýja og glæsilega fiskbúð okkar í Hamraborg Kópavogi.



Borgarholt í Kópavogi með fag-
urskapaða Kópavogskirkju á koll-
inum og sæbarða grágrýtishnull-
unga allt í kring er vafalítið eitt 
helsta kennileiti Kópavogs. Holt-
ið var friðlýst sem náttúruvætti 
árið 1981 vegna jarðfræðilegr-
ar sérstöðu, en á holtinu gefur 
að líta hvað gleggstar minjar á 
höfuðborgarsvæðinu um hæstu 
sjávarstöðu á Suðvesturlandi frá 
lokum síðustu ísaldar. Fyrir um 
tíu þúsund árum eftir að jöklar 
hopuðu var holtið sker úti í sjó 
sem brimið svarf og vann á þan-
nig allt smálegt skolaðist burtu 
en eftir sátu þvegnir og sléttir 
hnullungarnir. Frá lokum ísald-
ar hefur land svo lengst af risið 
þannig að í dag stendur holtið 
í um 45 m hæð yfir sjó. Náttúru-
fræðilegt gildi holtsins felst ein-
nig í því að óvenju mikið er af 
villtum háplöntutegundum þar, 
eða um fjórðungur af íslensku 
flórunni, og þá vaxa þar um 100 
tegundir af mosum.

Jarðfræðileg sérstaða 
Borgarholtsins krefst 
verndar

Hilmar Malmquist, forstöðumað-
ur Náttúrufræðistofu Kópavogs, 
segir að í kjölfar rannsóknar sum-
arið 2003 á gróðri í Borgarholti 
sem Náttúrufræðistofa Kópavogs 
og garðyrkjustjóri Kópavogs, Frið-
rik Baldursson, áttu frumkvæði 
að og framkvæmd var af Náttúru-
fræðistofnun Íslands, varð ljóst að 
ef ekkert yrði aðhafst myndi hið 
grjóti prýdda holt fyrr en seinna 
hverfa sjónum vegna trjágróðurs 
og verða svipað ásýndar og Öskju-
hlíð. Trjágróðurinn sem hér um 
ræðir er að mestu birki, sem að 
töluverðu leyti er komið úr nær-
liggjandi görðum. Þá hefur lúpína 
einnig fest rætur á holtinu. 

“Í tilefni af gróðurrannsókn Nátt-
úrufræðistofnunar Íslands var 
haldið málþing í september 2005 
í Safnahúsinu um framtíð Borgar-
holts. Megintilgangur málþingsins 
var að vekja athygli og fá fram 
viðbrögð hjá fólki við þeirri gróð-
urframvindu sem fyrirsjáanleg er 
á Borgarholtinu á næstu árum og 
þeim afleiðingum sem gróðurfram-
vindan mun hafa á útlit holtsins 
og náttúrufarslegt gildi.

Mæting á þingið var mjög góð 
og sóttu það ríflega 70 manns. 
Gunnar I. Birgisson,  bæjarstjóri, 
setti þingið og lýsti m.a. skoðun 
sinni að vernda bæri Borgarholtið 
með jarðfræðilega sérstöðu þess 
að leiðarljósi. Flutt voru þrjú fram-
söguerindi og boðið upp á umræð-
ur að þeim loknum,” segir Hilmar 
Malmquist.

Guðmundur Guðjónsson og 
Kristbjörn Egilsson líffræðingar 
á Náttúrufræðistofnun Íslands 
greindu frá helstu niðurstöðum 
gróðurrannsóknarinnar. Árni 
Bragason, forstöðumaður náttúru-
verndarsviðs Umhverfisstofnunar, 
fjallaði um forsendur friðlýsingar 
á Borgarholti og garðyrkjustjóri 
Kópavogs ræddi málefni Borgar-
holtsins í sögulegu ljósi, en á árun-
um 2000-2001 var töluvert ritað í 
bæjarblöðin um Borgarholtið og 
verndun þess.

Fjörugar umræður urðu að lokn-
um framsöguerindum og fundar-
menn nær einhuga um aðgerðir 
til að standa vörð um Borgar-
holtið. Fundarstjórinn, Margrét 
Björnsdóttir,  formaður Umhverf-
isráðs Kópavogs, lýsti því yfir að 
Umhverfisráð ásamt Náttúrufræði-
stofu og garðyrkjustjóra bæjarins 
myndu móta aðgerðaáætlun sem 
hefði það að markmiði að tak-
marka útbreiðslu birkis og lúpínu 
á holtinu.

Aðgerðaráætlun   
samþykkt 

Aðgerðaráætlun garðyrkju-
stjóra og forstöðumanns Nátt-
úrufræðistofu Kópavogs um að 
hefta sókn trjágróðurs inn á frið-
lýst svæði Borgarholts var sam-
þykkt af umhverfisráði Kópavogs 
í janúar sl. og á fundi 8. febrúar 
sl. samþykkti bæjarráð Kópavogs 
áætlunina.

Í áætluninni felst að reynt verð-
ur að sporna við óheftum vexti 
sjálfsáins trjágróðurs, en mismik-
ið þó og er holtinu skipt í þrjú 
svæði í þessu skyni.

1) Svæði næst kirkjunni (70-100 
m). Þar eru grjóthnullungar og 
klappir mest áberandi og tekur 
til um 80% holtsins. Allur þessi 
hluti er innan marka friðlýsingar. 
Trjágróður á þessu svæði verður 
upprættur að mestu.

2) Svæði neðar í holtinu (ytri 
jaðar svæðis nr. 1.). Minna er um 
grjót hér og svæðið misjafnlega 
gróið. Það er að mestu leyti á frið-
lýstu svæði, en hluti á jaðarsvæði. 
Trjágróðri þarna verður haldið 
í skefjum, þó í minna mæli en á 
svæði 1.

3) Svæði fjærst kirkjunni. Þetta 
svæði nær m.a. að lóðarmörkun 
við Hraunbraut, Kastalagerði og 
Borgarholtsbraut og er mjög vax-
ið trjágróðri. Hluti þess er á jað-

arsvæðinu og verður gróður að 
mestu leyti látinn vera.

“Tilhögun verksins verður með 
með þeim hætti að klippt verð-
ur á rætur stærri birkiplantna 
en minni plöntur rifnar upp með 
rótum, þó þannig að ekki hljótist 
rask af. Verkið verður unnið af 
starfsmönnum Náttúrufræðistofu 
Kópavogs og garðyrkjudeildar 
bæjarins og verður hafist handa 
fljótlega og unnið fram á vor. Í 
sumar verði aftur farið yfir svæðið 
og fjarlægðar smáplöntur. Næstu 
sumur verði síðan um yfirferð að 
ræða,” segir Hilmar Malmquist, 
forstöðumaður Náttúrufræðistofu 
Kópavogs. 
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Borgarholtið mun 
halda útlitinu!

Hilmar Malmquist, líffræðingur og forstöðumaður Náttúrufræðistofu 
Kópavogs, í vetrarblíðunni nýverið við eina birkihrísluna á Borgarholtinu.

Hlaut viðurkenningu
fyrir gott aðgengi

Ferlinefnd Kópavogs hefur veitt í 
þriðja  sinn viðurkenningu fyrir gott 
aðgengi í tilefni af Alþjóðadegi fatl-
aðra. Kópavogsbær hefur til þessa 
verið eina sveitarfélagið sem hef-
ur skipað sérstaklega ferlinefnd, í 
öðrum sveitarfélögum hefur þessi 
málaflokkur heyrt undir félagsmála-
nefndirnar. Árið 2005 hlaut fyrsti 
áfangi Vatnsendaskóla viðurkenn-
ingu ferlinefndar og árið 2004 
Hjartavernd. Það var samdóma álit 
Ferlinefndar að  að viðurkenningu 
fyrir gott aðgengi árið 2006 hlyti 
Smáralind. Um 5 milljónir gesta 
komu í Smáralind á sl. ári.

Í úrskurði nefndarinnar segir að 
bílastæði fyrir fatlaða við Smára-
lind séu góð og  vel staðsett við inn-

ganga hússins. Rými ætluð almenn-
ingi eru almennt vel lýst og án farar-
tálma og gangar breiðir. Merkingar 
eru góðar. Lyftur og salerni eru vel 
staðsett og er það mjög mikilvægt 
atriði fyrir t.d. hjartveika, aldraða 
og fatlaða. Til að  auka öryggi hafa 
verið settir upp stólpar við rúllu-
stigana. Viðmót starfsmanna á þjón-
ustuborði gagnvart þörfum fatlaðra 
telst mjög jákvætt. Til fyrirmyndar 
er, að hægt er að fá hjólastóla lán-
aða og fá hann afhentan við ákveðið 
bílastæði. Bæjaryfirvöld í Kópavogi 
hafa lagt áherslu á aðgengi fyrir alla 
og afhenti Gunnar I. Birgisson, bæj-
arstjóri, viðurkenninguna við sér-
staka athöfn í Salnum. Formaður 
ferlinefndar er Helga Skúladóttir.

Við afhendingu viðurkenningarinnar í Salnum. Aftari röð f.v.: Helgi 
Már Halldórsson arkitekt Smáralindar, Jóhannes Guðmundsson í 
ferlinefnd, Einar Sveinn Ólafsson í ferlinefnd, Helga Skúladóttir for-
maður ferlinefndar, Theodóra Þorsteinsdóttir frá Smáralind, Pálmi 
Kristinsson framkvæmdastjóri Smáralindar og Gunnar I. Birgisson 
bæjarstjóri. Í fremri röð eru fulltrúar Sjálfsbjargar, þau Sigmar Maríus-
son og Guðríður Ólafsdóttir.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Alla fimmtudaga á föst-unni 
kl. 18.00 verður boðið upp 
á helgistundir í Safnaðarhei-
mili Lindasóknar undir hei-
tinu “Rétt fyrir sjö.” Auk sál-
masöngs og bænastundar 
verða lesnar hugvekjur út 
frá sjö orðum Krists á krossi-
num. Um er að ræða rólegar 
og uppbyggjandi helgistundir 
sem tilvalið er að sækja í lok 
vinnudags.

RÉTT FYRIR SJÖ
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Mikil verslun og þjónusta við Dalveginn
Stóran hluta verslunar og 

þjónustu á höfuðborgarsvæð-
inu er að finna í Kópavogi. 
Hvergi á höfuðborgarsvæð-
inu hefur orðið jafnmikil upp-
bygging húsnæðis fyrir versl-
un og þjónustu og þar. Smára-
lindin og Smárinn draga til 
sín þúsundir sem sækja þar 
vörur og þjónustu dag hvern. 
Margir sem þangað leita aka 
Dalveginn, sem lætur lítið 
yfir sér. Er beinn og breiður 
vegur með fallegt útivistar-
svæði að norðanverðu. En sé 
aðgætt þá er með ólíkindum 
hve fjölþætta verslun og þjón-
ustu er þar að finna. Segja 
má að Dalvegurinn sé “Þjón-
ustuleið í þéttbýli”. 

Sýslumaðurinn í Kópavogi 
og Lögreglan hefur þar aðsetur 
sitt. Fallega gróðrarstöð er þar 
að finna. Snyrtileg móttökustöð 
Sorpu er þar staðsett, verslun 
ÁTVR auk fjölmargra verslana 
og þjónustuaðila. Kópavogsblað-
ið gerði úttekt á Dalveginum og 
heimsótti nokkur fyrirtæki þar. 
Kom verulega á óvart hve fjöl-
breytta þjónustu og verslun er 
þar að finna. En hér á eftir tilgrein-
um við nokkur fyrirtækjanna sem 
staðsett eru við Dalveginn og una 
þar vel hag sínum.

Parki ehf - Yfir 20 ára 
reynsla í parketi

Parki ehf hefur verið staðsett 
við Dalveg í Kópavogi síðan árið 
2003 og býr að meira en  20 ára 
reynslu í sölu á parketi. Helstu 
vöruflokkar eru parket, flísar, Inn-
réttingar og flest allt það sem lýt-
ur að innréttingum húsnæðis.

Parki býður heildarlausnir í 
innréttingum íbúðar- og atvinnu-
húsnæðis með því að bjóða fram-
úrskarandi vörur og þjónustu 
á sviði innréttinga og parkets 
á sanngjörnu verði. Upplagt er 
fyrir Kópavogsbúa sem hyggja á 
kaup á parketi eða innréttingum 
í nýtt húsnæði sitt eða við end-
urnýjun á eldra,  að líta við hjá 
Parka á Dalveginum og kynna sér 
úrvalið.

Elnet tækni ehf - Sérfræð-
ingar í fjarskiptatækni

Elnet - tækni Dalvegi 16b er leið-
andi fyrirtæki í hönnun og sölu á 
fjarskiptakerfum svo sem dreifi-
kerfum fyrir stafrænt sjónvarp og 
útvarp, ásamt að vera leiðandi 
fyrirtæki í sölu á gervihnattabún-
aði fyrir íslenskar aðstæður. Fyr-
irtækið var stofnað árið 1997 upp-
úr Elnet sf, sem var gamalt og rót-
gróið fyrirtæki í fjarskiptabúnaði. 
Fyrirtækið hefur á að skipa starfs-

mönnum með áratuga reynslu og 
þekkingu á fjarskiptasviði.

Eftirlitsmyndavélakerfi og upp-
tökuvélar með mikilli upplausn 
eru í boði. Vélar sem hægt er að 
fjarstýra í gegnum internet eða 
á annan viðlíka máta. Notandinn 
getur setið við tölvuna heima og 
fylgst með eigum sínum á öðrum 
stöðum. Geyma má upplýsingar 
úr kerfunum í tölvu og safna þar 
upplýsingum sem spanna marga 
mánuði. Einnig fæst búnaður 
sem léttir fólki lífið. Þráðlaus 
stjórnbúnaður fyrir móttakara 
s.s. afruglara stöðvar tvö og fleiri 
tæki og búnað sem eykur þæg-
indi heimafyrir og á vinnustöð-
um.

Kópavogsblóm - Blóm og 
gjafavara við öll tækifæri

Blóma- og gjafavöruverslunin 
Kópavogsblóm Dalvegi 2 var opn-
uð í ágúst 1998. Eigendur eru Sig-
urður Elvar Sigurðsson og Krist-
björg Þorbjarnardóttir.  Í verslun-
inni fæst mikið úrval gjafavöru, 
blóm og skreytingar fyrir flest 
tilefni, brúðkaup, afmæli, ferming-
ar, útfarir. Sama hvert tilefnið er 
gjöfin, skreytingin og  blómin fást 
í Kópavogsblómum.

Kópavogsblaðið mætti á stað-
inn á sjálfan Valentínusardaginn. 
Var engu líkara en yfir stæði 
hávertíð í sjávarplássi, því handa-

gangurinn var þvílíkur við að 
pakka blómum og raða saman í 
vendi, raða saman skreytingum 
og afgreiða. Ef leitað er skemmti-

legra og fallegra gjafa eða blóma 
þá er upplagt að líta við í Kópa-
vogsblómum.

Dalvegur - þjónustuleið í þéttbýli



Iess  járngallerí -   
Stigar og handrið

Iess járngallerí Dalvegi 24 var 
stofnað af hjónunum Ingibjörgu 
Kolbeins og Snorra Þórólfssyni 
árið 1996. Það var byrjað smátt. 
Fyrstu árin í bílskúrnum heima 
í Eiktarsmára. Þar voru smiðað-

ir ýmsir munir og listaverk s.s. 
myndverk, kertastjakar og fleira. 
Verkin voru mjög vinsæl og seld 
t.d. í fjölmörgum blómabúðum. 
Að tveimur árum liðnum fjórfald-
aðist húsnæði og umfang þegar 
flutt var í  Hlíðasmárann, en síð-
ustu 6 árin hefur reksturinn ver-
ið að Dalvegi 24. Og er nú svo 

komið að eftirspurn eftir vörum 
fyrirtækisins er engu lík. Í dag sér-
hæfir Iess járngallerí sig í hönnun 
og smíði stiga og stigahandriða 
ásamt járnsmíði af ýmsum toga, 
hvar krafist er séstakrar hönnun-
ar og vandaðrar vinnu. Óhætt 
er að fullyrða að vörur Iess séu     
einstakar að allri gerð og smíðað-
ar af metnaði samkvæmt óskum 
viðskiptavinarins.

Húsgagnavinnustofa  
Ingvars Þorsteinssonar - 
Sérsmíði og innréttingar

Fyrirtækið stofnaði Ingvar Þor-
steinsson þann 15. maí árið 1997. 
Það hefur verið frá upphafi að Dal-
vegi 16c. Á stofunni eru framleidd-
ar vandaðar innréttingar í eldhús, 
bað- og svefnherbergi og sérsmíði 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Megin áhersla er lögð á hverskon-
ar sérsmíði hvar krafist er vand-
aðrar vinnu og mestu gæða.  Hús-
gagnavinnustofan smíðar innrétt-
ingar og annast sérsmíði hvoru 
tveggja fyrir einstaklinga, sem og 
fyrir fyrirtæki og verslanir. Einnig 
vinnur Húsgagnavinnustofan mik-
ið fyrir vátryggingar við viðgerðir 
á gæðainnréttingum og húsgögn-
um sem skemmst hafa við tjón. 
Upplagt er fyrir þá sem hyggja á 
innréttingakaup og vilja sérsmíð-
aðar innréttingar af bestu gæðum 
að líta við hjá Ingvari á  Dalvegi 
16c og ræða málin.

Föndra -    
Föndur á 500 fermetrum

Hannyrða- og föndurverslunin 
Föndra var stofnuð af Hjónunum 
Björgu Benedikts og Ingvari Ólafs-
syni fyrir 10 árum síðan. Verslunin 
var staðsett á Langholtsvegi þar 
til fyrir 4 árum að verslunin flutti 
á Dalveg 18. Verslunarplássið er 
um 500 fermetrar og úrvalið ótrú-
legt. Þegar flutt var á Dalveginn 
jókst vöruúrvalið með sölu á vefn-
aðarvöru og garni. Sjón er sögu 
ríkari og kemur mörgum á óvart 
það mikla vöruúrval sem Föndra 
býður sínum viðskiptavinum. 

Ýmis námskeið eru haldin á veg-
um Föndru. Vinsælust er um þess-
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- Sérsmíði 

- Innréttingar 

- Húsgagnasmíði 

- Viðgerðir á húsgögnum 

- Alhliða smíði 

Húsgagnavinnustofa 
Ingvars Þorsteinssonar

Dalvegi 16 c  - 201 Kópavogur
Sími: 544 50 80

Hjá Föndru fæst mikið úrval af vörum fyrir fermingarnar. Merktar 
sálmabækur og serviettur. Einnig mikið úrval kerta og skreytinga.



ar mundir námskeið í þæfingu, 
skartgripagerð, kortagerð, smyrs-
la- og kremagerð. Einnig er mjög 
vinsælt námskeið í svokallaðri 
“scrap-booking” þ.e. að búa til 
persónuleg albúm eða gestabók 
með sögu. Námskeiðin eru hvoru 
tveggja mjög gagnleg þeim sem 
áhuga hafa á hverskonar  föndri 
og heimilisiðnaði svo og ekki síð-
ur skemmtileg afþreyging fyrir þá 
sem ekki dugar að sitja við sjón-
varp. Upplagt er að líta við í Fön-
dru fyrir þá sem eru að undirbúa 
fermingar eða að svipast um eftir 
fermingargjöfum. Því Föndra býð-
ur mikið úrval skreytinga og efni 
til skreytinga, sem og serviettur, 
kerti, sálmabækur og merkingar 
á serviettur og sálmabækur, svo 
eitthvað sé nefnt. Of langt mál 
yrði að telja allt upp sem Föndra 
býður sínum viðskiptavinum. Ráð-
legast er að líta þar við og sann-
færast.

Viðskiptaþjónustan -  
Fagmennska og   
persónuleg þjónusta

Viðskiptaþjónustan er á Dalvegi 
16d. Fyrirtækið sem sérhæfir sig 
í bókhalds- og viðskiptaþjónustu 
var stofnuð fyrir 17 árum, en það 
flutti á Dalveg í Kópavogi á síð-
asta ári. Viðskiptaþjónustan hefur 
á að skipa starfsfólki með mikla 
reynslu í alhliða bókhaldsþjón-
ustu s.s. bókhaldi, gerð ársreikn-
inga og skattauppgjörs. Viðskipta-
þjónustan felst í rekstarráðgjöf, 
fjármálaráðgjöf, skattaráðgjöf, 
markaðsráðgjöf, skjala- og samn-
ingagerð svo nokkuð sé nefnt.

Þjónustan er fjölþætt og byggist 
á fagmennsku, trúnaði og persónu-
legri þjónustu. Viðskiptaþjónust-
an aðstoðar jafnframt við stofnun 
einkahlutafélaga og annast alla 
skjalagerð, þar að lútandi, ásamt 
þess að sjá um sölur og samein-
ingar fyrirtækja.

Málning ehf -   
Umhverfisvæn málning 
0% lífræn leysiefni

Málning hf var stofnuð hinn 
16. janúar 1953.  Að stofnuninni 
stóðu fjölmargir aðilar, en  þar 
voru fremst í flokki afkomendur 
Péturs Guðmundssonar í Málaran-
um. Fyrsta aðsetur félagsins var 
gamalt skólahúsnæði við Kársnes-
braut 32 í Kópavogi.

Árið 1999 flutti Málning hf     
alla starfsemi sína í glæsilegt          
þriggja hæða stórhýsi við Dalveg 
18 í Kópavogi.  

Málning hf hefur frá fyrstu tíð 
lagt mikla áherslu á vöruþróun og 
rannsóknir.  Málning er eitt fyrir-
tækja á Íslandi sem tekur virkan 
þátt í sameiginlegum rannsóknar-
verkefnum með rannsóknarstofn-
unum innlendum, sem erlendum.

Innlend vöruþróun fyrir sérís-
lenskar aðstæður er  grunnurinn 
að flestum vörum félagsins.  Má 
nefna utanhússmálninguna Stein-
vara 2000, viðarvarnarfjölskyld-
una Kjörvara og þakmálningarnar 
Þol og Akrýl Þol, sem er þynnan-
leg með vatni og síðasta afspreng-
ið Epox 1, sem er vatnsþynnt 
epoxýlakk Málning hf  hefur ávallt 
lagt kapp á að hafa innan sinna 
vébanda gott og vel menntað 
starfsfólk.  Hjá fyrirtækinu starfa 
um þessar mundir 40 manns.

ALARK arkitektar ehf - 
Setja svip á Kópavog

ALARK arkitektar ehf eru með 
aðsetur sitt á Dalvegi 18. 

Hönnunarverkefni teiknistof-
unnar eru margvísleg og fjöl-
breytt allt frá skipulagsverkefn-
um í einstök lítil hönnunarverk-
efni. ALARK arkitektar hafa sett 
svip sinn á bæjarmynd Kópa-
vogs með hönnun bygginga sem 
vekja eftirtekt fyrir formestu 
og formfegurð. Má þar tilgreina 
Menningarmiðstöð Kópavogs 
hvar er að finna Salinn og Bóka-
safn Kópavogs. Einnig má nefna 
stækkun Hjallaskóla og Hörðu-
vallaskóla. ALARK hannaði og 
teiknaði einnig Egilshöll og nýja 

íþróttamiðstöð Vals að Hlíðar-
enda svo nokkuð sé nefnt. 

Arkitektastofan var stofn-
uð árið 1993 af arkitektunum       
Jakobi Líndal og Kristjáni 

Ásgeirssyni sem báðir starfa 
við fyrirtækið. Á  teiknistofunni 
starfa í dag 4 arkitektar og 2 
byggingafræðingar.
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Hjá Fiskó fæst mesta úrval landsins af skrautfiskum og froskum.

Málning hf er í glæsilegu stórhýsi að Dalvegi 18.

WWW.PARKI.IS / DALVEGl 16  / SÍMI 564 3500

FLOTT 
FYRIR ÞIG!
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Hjá ACT ehf á Dalvegi 16b fæst mikið úrval AVON snyrtivara og 
Remington snyrtitækja. ACT ehf er einnig með umboð fyrir VARTA 
rafhlöður og vasaljós

ACT ehf.   
(AVON-Remington) - 
Snyrtivörur og snyrtivélar

Act ehf Dalvegi 16b var stofn-
að 1990 og þá var byrjað að selja 
AVON snyrtivörur sem hafa ver-
ið til í 120 ár. Í AVON línunni eru 
vörur fyrir konur, karla og börn. 
Vörur fyrir hár, andlit, líkama, fæt-
ur, hendur svo eitthvað sé nefnt. 
Verslunin er hvoru tveggja heild-
sala og smásala. Einnig flytur ACT 
inn Remington rafmagnssnyrti-
tæki sléttujárn, rakvélar, hárblás-
ara, krullujárn og fleira. Einnig er 
ACT með umboð fyrir Varta raf-
hlöður og vasaljós. Verslunin er 
opin frá 10 til 18 og þar fæst mik-
ið úrval snyrtivara frá AVON. Upp-
lagt er að líta við í ACT og kynna 
sér úrval snyrtivara og vandaðra 
snyrtivéla.

Réttingaverkstæði Jóa ehf. 
Gæði og þjónusta

Jóhann Jóhannsson stofnaði 
réttingaverkstæðið 1998 á Dalveg 
16a. Jói segist mjög ánægður með 
staðsetninguna. Réttingarverk-
stæðið er umboðsaðili Heklu og  
sérhæfir sig í réttingum og mál-
un á Heklubílum þ.e. Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi. Níu 
íslenskir faglærðir sérfræðingar 
eru við störf hjá Jóa. Og kappkost-
ar hann að veita góða þjónustu 
og vanda til allrar vinnu við bíl-
ana. Að sjálfsögðu eru allar gerðir 
bifreiða réttar og málaðar á verk-
stæðinu og er verkstæðið þjón-
ustuaðili fyrir öll tryggingafélögin. 

Stærsta Europris verslun 
landsins í Kópavogi

Þann 22 okt s.l. opnaði Euro-
pris á Íslandi sína fimmtu versl-
un á Íslandi við Dalveg í Kópa-
vogi. Þessi nýja verslun er sú 
stærsta og glæsilegasta hingað 
til en Europris rekur fyrir fjór-
ar verslanir, við Fiskislóð úti á 
Granda, að Skútuvogi 2, að Lyng-
hálsi 4 og á Selfossi.

Europris verslanirnar byggja 
á hugmyndafræði sem engar 

aðrar verslunarkeðjur hérlend-
is nota. Kjarninn er gífurlega 
fjölbreytt vöruúrval þar sem 
lögð er áhersla á að gæði og 
lágt vöruverð fari saman. Einnig 
gefur Europris út bækling með 
fjölbreyttum tilboðsvörum ann-
an hvorn miðvikudag sem dreift 
er á landsvísu. Þannig má t.d. 
fá í Europris allt frá verkfærum 
til prjónagarns og allt á lægra 
verði en almennt þekkist.

Helstu vöruflokkar sem finna 
má hjá Europris eru pökkuð 
matvara, vínefni, hunda og 

kattamatur, hreinlætisvörur, 
fatnaður, garn, leikföng, ritföng, 
plastvörur, bátavörur, bílavörur, 
garðvörur, hjól, verkfæri, snyrti-
vörur, rafmagnstæki ofl ofl.

Europris tók til starfa á Íslandi 
árið 2002 og hefur keðjunni ver-
ið feykivel tekið.

Verslanirnar eru opnar alla 
virka daga frá 09:00 á morgnana 
til kl. 20:00 á kvöldin og frá kl. 
10:00 til 18:00 um helgar.

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

Dalvegi 10-14
Opið virka daga kl 9-20
Opið lau. og sun. kl 10-18

Kópavogsbúar
Við þökkum frábærar viðtökur!
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Stjórn Íbúasamtaka Vesturbæjar 
í Kópavogi hefur gert alvarlegar 
athugasemdir við hugmyndir bæj-
aryfirvalda um framtíðarskipulag 
á Kársnesi. Hinn 13. desember 
sl. héldu bæjaryfirvöld í Kópa-
vogi opinn fund í Salnum þar sem 
kynntar voru fyrir íbúum hug-
myndir um nýtt rammaskipulag 
vestast á Kársnesi. 

Íbúar sýndu málinu mikinn 
áhuga og var fullt út úr dyrum í 
Salnum í Kópavogi þegar kynningin 
fór fram. Margir settu fram spurn-
ingar og athugasemdir á staðnum 
en frestur var gefinn til 1. febrúar 
sl. til að skila formlegum athuga-
semdum inn til bæjarskipulags í 
Kópavogi. Kársnesið er mjög vel 
afmarkað hverfi og hefur þróast á 
sl. 50 árum fyrst og fremst sem rót-
gróið, rólegt fjölskylduhverfi með 
fjölbreyttri íbúasamsetningu og 
lágreistri byggð. Stjórn íbúasamtak-
anna telur mikilvægt að taka mið af 
þessu við frekara skipulag hverfis-
ins og telur framkomnar hugmynd-
ir að ýmsu leyti ganga gegn þessu 
grundvallareðli núverandi byggðar.

Helstu þættir hugmyndanna 
segja íbúasamtökin vera:

I. Stórskipahöfn á nýrri landfyll-
ingu - 54 þúsund fermetra athafna-
svæði

II. Fjölbýlishúsahverfi kring um 
smábátahöfnina, m.a. á landfyll-
ingu.

III. Fjölbýlishúsahverfi á Hafnar-
braut, Bakkabraut og Vesturvör 
(5-6 hæða hús)

IV. Stóraukin byggð norðan Vest-
urvarar

V. 8 hæða hótel beint fyrir ofan 
gömlu höfnina

VI. Umferð einkabíla og atvinnu-
farartækja mun aukast gríðarlega 
um þröngar götur þar sem skóla-
börn eru mikið á ferð.

VII. Íbúum í vesturbæ fjölgar 
um 2500 - 3000 (Nú búa um 4500 
manns á Kársnesi)

VIII. Þessi fjölgun er  til viðbót-
ar þeirri fjölgun íbúa sem verður 
með uppbyggingu fjölbýlishúsa í 
Bryggjuhverfi og á Kópavogstúni.

IX. Alls er gert ráð fyrir um tvö-
földun á íbúafjölda í vesturbæ 
Kópavogs auk atvinnuhúsnæðis.

Íbúum bæjarins var gefinn frest-
ur til 1. febrúar til að skila inn 
athugasemdum um þessar hug-
myndir og hefur stjórn Íbúasamtak-
anna sent bréf til skipulagsnefndar 

þar sem alvarlegar athugasemdir 
eru gerðar við marga grundvallar-
þætti hugmyndanna.

Í athugasemdum stjórnar Íbúa-
samtakanna er einnig tekið mið 
af  þeirri byggð sem þegar hefur 
verið samþykkt á Kópavogstúni 
og Bryggjuhverfi sem byggt verð-
ur á nýrri landfyllingu Fossvogs-
megin á nesinu. Á þessum tveimur 
skipulagsreitum eru framkvæmdir 
þegar hafnar. Sjórn Íbúasamtaka 
Vesturbæjar Kópavogs segir það 
von stjórnarinnar að verulega 
verði tekið tillit til þessara athuga-
semda og að ný vinna hefjist við 
gerð skipulags á nesinu í samvinnu 
við íbúa hverfisins en í þessum 
athugasemdum er einnig tekið mið 
af  þeirri byggð sem þegar hefur 
verið samþykkt á Kópavogstúni og 
Bryggjuhverfi þar sem framkvæmd-
ir eru þegar hafnar. Í bréfi Íbúasam-
takanna segir m.a.:

Umferðarmál
Framkomnar hugmyndir bera 

með sér aukningu á umferð sem 
fer langt fram úr áætlaðri afkasta-
getu gatna í vesturbæ Kópavogs.  
Engar raunhæfar hugmyndir um 
lausn á þessari auknu umferð voru 
kynntar með skipulagshugmyndun-
um.  Ekki virðist hafa verið reynt 
að meta umferðaraukningu innan 
hverfisins í heild vegna íbúafjölgun-
arinnar og starfsemi hafnarinnar.  
Umræðan um hugmyndirnar hefur 
eingöngu snúist um aukna umferð 
á Kársnesbraut en óhjákvæmilegt 

er að aukningin hafi einnig veru-
leg áhrif á umferð um aðrar götur 
hverfisins, svo sem Borgarholts-
braut, Kópavogsbraut og Urðar-
braut. Við bendum á að um þessar 
götur er mjög mikil umferð gang-
andi vegfarenda, ekki síst grunn-
skólabarna. Ljóst er, samkvæmt 
kynntum hugmyndum bæjarins, að 
þessari miklu umferðaraukningu 
fylgir aukinn hávaði sem myndi 
fara langt yfir þau viðmiðunarmörk 
sem gert er ráð fyrir í Reglugerð 
um hávaða  (933/1999).

Höfnin
Stjórn Íbúasamtakanna ítrekar 

athugasemdir sínar við stækkun 
hafnarinnar og þá aukningu á 
umsvifum sem henni fylgja. Settar 
eru fram hugmyndir um verulega 
stækkun uppfyllingar á nesinu. Alls 
er gert ráð fyrir skipulagningu á  
a.m.k. 54 þúsund fermetra athafna-
svæði á hafnarsvæðinu.  Stjórn 
íbúasamtakanna telur að skipu-
lagning á svo stóru svæði innan 
íbúðabyggðar kalli á umhverfismat 
áður en vinna við skipulag hefst. 
Ennfremur bendum við á þá miklu 
umferð stórra bíla sem óhjákvæmi-
lega fylgir slíkri starfsemi.  Ekki 
virðist hafa verið metin sá aukni 
hávaði sem fylgir aukinni hafnar-
starfsemi. Við setjum einnig stórt 
spurningamerki við rekstrarfor-
sendur svo stórrar hafnar fyrir       
3 - 4 skip á mánuði eins og fram 
kom á kynningarfundi þann 13.  
desember sl.

Skólamál
Miðað við umræddar hugmynd-

ir og þá íbúðabyggð sem þegar 
hefur verið samþykkt  er gert ráð 
fyrir að grunnskólabörnum í hverf-
inu fjölgi um u.þ.b. 600.  Ekki hafa 
komið fram hugmyndir um hvern-
ig eigi að leysa húsnæðismál skól-
ans.  Stjórn Íbúasamtakanna varar 
við hugmyndum um að brjóta upp 
skólahverfið með því t.d. að senda 
börnin austur fyrir gjá. Mjög mikil 
umferð er við skólana nú þegar og 
sú aukning sem fylgir fjölgun íbúa 
skapar verulega hættu við skólana.  
Auk þess er rétt að benda á að 
skólabörn í hverfinu eru stöðugt á 
ferð yfir umferðargötur til að sækja 
kennslustundir í mismunandi fög-
um.  Ekki síst á þetta við um leik-
fimikennslu og sundkennslu.

Útsýni
Stjórn Íbúasamtakanna telur 

ljóst að talsverð skerðing verður 
á útsýni ef fyrirhugaðar hugmyndir 
um skipulag verða að veruleika.  
Slíkt er mjög í andstöðu við vilja 
íbúa hverfisins.  Við teljum að 
umfang og þéttleiki fyrirhugaðrar 
byggðar sé langt umfram það sem 
ásættanlegt er. 

Landfylling
Ljóst er að töluverður hluti þeirr-

ar íbúðabyggðar sem bætt verður 
við á hafnarsvæðinu verður á nýrri 
landfyllingu ef framkomnar hug-
myndir verða að veruleika.  Stjórn 
Íbúasamtakanna lýsir andstöðu við 
allar frekari hugmyndir um landfyll-
ingu á þessu svæði.

Samsetning byggðar
Kársnesið er mjög vel afmarkað 

og hefur þróast á sl. 50 árum fyrst 
og fremst sem rótgróið og rólegt 
fjölskylduhverfi með fjölbreyttri 
íbúasamsetningu.  Stjórn íbúasam-
takanna telur mikilvægt að taka 
mið af þessu við frekara skipulag 
hverfisins. 

Staðsetning og umhverfi Kárs-
ness býður upp á marga möguleika 
og stjórn Íbúasamtakanna fagnar 
áhuga bæjaryfirvalda á endurbót-
um á svæðinu.  Íbúar Kársness 
hafa sýnt mikinn áhuga á framtíð-
arskipulagi hverfisins og ljóst er 
að þeir eru tilbúnir til samstarfs 
við bæjaryfirvöld um það. Við von-
umst eftir áframhaldandi samstarfi 
bæjaryfirvalda við íbúa og hvetj-
um til þess að haldið verði íbúa-
þing vesturbæjar  Kópavogs sem 
fyrst þar sem lagðar yrðu fram hug-
myndir íbúa og skipulagsyfirvalda 
um framtíð þessa hverfis í heild.

Íbúasamtök Vesturbæjar á móti nýju skipulagi

Frá kynningarfundi skipulagsnefndar Kópavogs í Salnum 13. desember sl. Hvert sæti í salnum var setið.

Borgartúni 29 Höfðabakka 3Glerárgötu 34

FYRSTI ÍSLENSKI
PANDURO HOBBY 
FÖNDURLISTINN
Náðu í frítt eintak í næstu 
verslun okkar.

Einnig fáanlegur í 
Skólavörubúðinni að 
Smiðjuvegi 5

Ársuppgjör Sparisjóðs Kópa-
vogs er nú í fyrsta sinn byggt á 
alþjóðlegum reikningsskilastöðl-
um (IFRS). Samanburðarfjár -
hæðum vegna ársins 2005 hefur 
verið breytt til samræmis við 
nýju reikningsskilareglurnar og 
eru niðurstöður ársuppgjöranna 
nú og í fyrra því sambærilegar. 
Ekki er um að ræða verulegar 
breytingar á sjóðstreymi bank-
ans samkvæmt alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum samanbor-
ið við hvernig það var áður sam-
kvæmt íslenskum reikningsskila-
venjum. Heildaráhrif yfirfærslu 
í alþjóðlega reikningsskilastaðla 
á eigið fé er hækkun um 149 
milljónir króna.

Sparisjóðurinn metur öll hluta-
bréf sín í óskráðum félögum á 
áætluðu gangvirði í stað kaup-
verðs eða markaðsverðs, ef það 
var áætlað lægra en kaupverðið. 

Þessar breytingar leiða til geng-
ishagnaðar sem færist í rekstr-
arreikning. Við upptöku alþjóð-
legra reikningsskilastaðla hækk-
aði eigið fé 1. janúar 2005 um 92 
milljónir króna vegna hækkunar 
á óskráðum eignum metnum á 
gangvirði. 

Hagnaður varð 511 milljónir 
króna eftir skatta samanborið 
við 333 milljónir króna hagnað á 
árinu 2005. Þetta er besta afkoma 
í sögu sparisjóðsins. Útlán til við-
skiptamanna námu 15.818 millj-
ónum króna í árslok 2006 og juk-
ust um 28,7% en hlutfall útlána 
til einstaklinga var 61,9% en var 
59,3% í árslok 2005. Almenn inn-
lán námu 11.172 milljónum króna 
í lok ársins 2006 og jukust um 
37,1% sem er mesta innlánsaukn-
ing í sögu sparisjóðsins. Eigið fé 
nam 1.418 milljónum króna og 
jókst um 38,1% á árinu, eiginfjár-

hlutfall (CAD) var 11,3% og eigin-
fjárþáttur A var 14,2%. 

Að sögn Carls H. Erlingsson-
ar sparisjóðsstjóra var afkoma 
ársins 2006 sú besta í sögu SPK 
og arðsemi eigin fjár sú hæsta, 
55,2%.

Á árinu 2007 mun SPK flytja höf-
uðstöðvar sínar úr Hlíðasmára 19 
í glæsilega nýbyggingu að Digra-
nesvegi 1. Útibú verður áfram rek-
ið í Hlíðasmára 19 en útibúi að 
Digranesvegi 10 verður lokað um 
leið og flutningurinn á sér stað 
í hinar nýju höfuðstöðvar. SPK 
hefur nú aukið þjónustu sína við 
viðskiptavini en nú fyrir stuttu 
breyttist opnunartími sparisjóðs-
ins og er opnað nú klukkan 09.00 
á morgnana í stað 09.15 til 16.00 
en í Select við Smáralind er opið 
alla daga frá 16.00 til 19.00 og 
laugardaga 12.00 til 16.00.

Hagnaður  SPK 511 milljónir 
króna sem er besta afkoma
í sögu sparisjóðsins
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Útlán hafa tífaldast 
eftir flutninginn

Útibú Landsbankans í Kópavogi 
flutti fyrir réttum tveimur árum í 
glæsilegt húsnæði að Hamraborg 
8, sem blasir við öllum sem aka 
um gjána í Kópavogi, enda annað 
tveggja stórhýsa yfir gjánni. Bank-
inn er því mun sýnilegri en hann 
var á gamla staðnum og stærri 
rými hefur gert honum fært að 
efla markaðsstarfið til muna sem 
hefur skilað honum verulega 
auknum viðskiptum. Útlán banka-
útibúsins í byrjun árs 2005 námu 
um 1,2 milljarði króna en í dag 
eru þau um 14 milljarðar króna.  
Nýlega var aukið við húsnæðið 
að Hamraborg 8 um allt að helm-
ing, er nú um 500 fermetrar sem 
var nauðsynlegt til þess að mæta 
auknum viðskiptum í Kópavogi, 
en húsnæðið var ekki allt tekið í 
notkun í upphafi, því ákveðið var 
að sjá hvernig mál mundu þróast. 
Um leið fjölgaði starfsmönnum 
bankaútibúsins, sem koma víða 
að auk Kópavogs, s.s. frá Álftanesi 
og Hafnarfirði.

Yngvi Óðinn Guðmundsson, úti-
bússtjóri, hefur starfað í banka 
síðan 1983, byrjaði í Búnaðarbank-
anum þegar hann fékk gjaldeyris-
leyfi. 1994 varð hann útibússtjóri 
Búnaðarbankans í Grafarvogi 
og síðan 1998 í Hafnarfirði. Árið 
2004 söðlaði hann um og hóf störf 
hjá Landsbankanum, fannst það 
spennandi verkefni að koma til 
Landsbankans í Kópavogi, m.a. 
vegna flutningsins á gjána.

“Sem dæmi um gríðarlega aukin 
viðskipti hér má nefna að í síðustu 
viku vorum við að gefa lánsloforð 

sem eru jafnmikil og staðan var 
áður en við fluttum hingað. Það 
hjálpast margir þættir að. Í fyrsta 
lagi sýnileiki bankans sem hefur 
mikið að segja, en íbúar nágranna-
sveitarfélaganna keyra hér undir 
og sjá bankann. Viðskiptavinirnir 
eru því auk Kópavogsbúa í auknu 
mæli íbúar t.d. frá Hafnarfirði eða 
Garðabæ, sem t.d. sjá hag sinn 
að hafa viðskipti hér á leiðinni til 
Reykjavíkur, enda er aðgengi hér 
mjög gott, sem er lykilatriði.

Þess utan höfum við verið að 
sækja mikið inn á fyrirtækjaþjón-
ustu sem var ekki hægt að leggja 
eins mikila áherslu á  áður vegna 
þess að stærð útibúsins hamlaði 
því nokkuð fyrir flutninginn hing-

að,” segir Yngi Óðinn Guðmunds-
son, útibússtjóri.

Yngvi Óðinn segir að samskipt-
in við viðskiptavinina hafi mikið 
breyst. Vaxandi fjöldi nýtir sér 
heimabankann, en einnig hafi 
margir samband gegnum tölvu-
póst og fá síðan staðfestingu til 
baka á tölvupóstfangið. Einnig sé 
það vaxandi að fólk hafi allt á ein-
um stað, í einum banka auk launa-
reikninga o.fl., s.s. lífeyrissparnað 
og tryggingar sem þjónustufull-
trúinn sjái um. Einnig séu margir 
með viðbótalífeyrissparnað sem 
hafi fjölmarga kosti. Sá helsti sé 
þó líklega mótframlagið sem þýð-
ir að viðkomandi fær greitt fyrir 
að spara.

Yngvi Óðinn Guðmundsson, útibússtjóri í Hamraborg 8. Eðlilegt má 
telja að hann haldi á fótbolta, enda bankinn einn helsti styrktaraðili 
íslenskrar knattspyrnu.

Skólahljómsveit Kópavogs.

Í gær, 22. febrúar, er Skóla-
hljómsveit Kópavogs 40 ára, 
en þessi hljómsveit er hluti af 
merku menningarstarfi sem 
fram fer í Kópavogi, og er þáttur 
hljómsveitarinnar þar ekki svo 
lítill að sniðum. Í tilefni afmælis-
ins verður afmælisveisla í Saln-
um næsta laugardag, 24. febrúar 
kl. 14.00, og sama dag kemur út 
afmælisblað Skólahljómsveitar 
Kópavogs sem dreifa á í öll hús 
í Kópavogi.

Afmælistónleikar SK verða 
haldnir í Háskólabíói sunnudag-
inn 4. mars nk. kl. 14.00, en þar 
koma allir sveitirnar þrjár fram og 
verður margt á efnisskránni. M.a. 
verða frumflutt þrjú ný íslensk 
tónverk sem samin hafa verið 
fyrir SK í tilefni af 40 ára afmæli 
sveitarinnar. Höfundar verkanna 
eru allir ungir Kópavogsbúar. Ein-

leikari á tónleikunum verður Ingi-
björg Guðlaugsdóttir básúnuleik-
ari en hún er gamall nemandi SK. 
Stjórnandi SK er Össur Geirsson. 
Full ástæða er til að hverja alla 
til þess að skreppa í Háskólabíó 
á tónleikana. 4. mars nk. er ein-
nig fyrirhugað að gefa út nýjan 
geisladisk með leik SK, en búið er        
að leggja fram mikla vinnu, æfing-
ar og upptökur til þess að gera 
diskinn sem glæsilegastan.

B sveit til Svíþjóðar
Þann  24. júní nk. mun B-sveit-

in leggja land undir fót og halda 
til útlanda í fyrsta skipti. Farið 
verður til Svíþjóðar á Gautaborg-
arfestivalið en þar gerði C-sveitin 
garðinn frægan þegar hún vann 
hljómsveitakeppni þar í júní 2005. 

Úrval af heilsuvörum og 
mögnuð matstofa.

Bestir í lífrænu

Hæðasmára 6, sími 58 58 710.
Opið virka daga kl. 10–20, laugardaga kl. 10–17.

Forsvarsmenn byggingafyrir-
tækisins Klæðningar færðu Digra-
nesskóla að gjöf stjörnusjónauka 
á bóndadaginn, 19. janúar sl., en 
þann dag héldu nemendur, kenn-
arar og starfsmenn upp á daginn 
með þjóðlegum hætti. Dagana þar 
á undan höfðu nemendur fylgst 
af athygli með ferð McNaught-
halastjörnunnar sem sást vel með 
berum augum frá jörðu, en hún 
var þá í um eitt hundrað milljón 
kílómetra fjarlægð frá jörðu. Þessi 
halastjarna hafði ekki sést áður, 
svo vitað sé. Það var ástralski 
stjörnufræðingurinn Robert McN-
aught sem uppgötvaði stjörnuna 
og er hún kennd við hann. Hann 
sá hana fyrst 7. ágúst í fyrra á 
mynd sem tekin var með stjörnu-
sjónauka í Ástralíu.

Klæðning gaf Digranesskóla 
stjörnusjónauka

Á myndinni eru þeir Sigþór Ari Sigþórsson og Hreinn Jónasson frá 
Klæðningu og stjórn nemendafélagsins, þau Erlendur Jóhannesson, 
Sigrún Inga Ólafsdóttir og Bjarki Bjarnason sem veittu gjöfinni mót-
töku. Frábært framtak hjá Klæðningu.

Skólahljómsveit 
Kópavogs með 
afmælisveislu í Salnum



15KópavogsblaðiðFEBRÚAR 2007

Bæjarstjórn Kópavogs, hefur samkvæmt 2. mgr. 
5 gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 
samþykkt eftirfarandi reglur um styrkveitingar til 
félaga- og félagasamtaka. Reglur þessar ná til 
greiðslu fasteignaskatts af fasteignum þar sem 
fram fer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, 
svo sem, menningar, íþrótta-, æskulýðs- og 
tómstundarstarfsemi og mannúðarstörf. 

1. gr. 
Félög og félagasamtök, sem eru fasteignareigendur í 
Kópavogi, og í húsnæðinu  fer eingöngu fram starfs-
semi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menn-
ingar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfssemi 
og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki 
til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.
Ekki er um að ræða styrki til greiðslu á fasteignateng-
dum gjöldum svo sem vegna sorphirðu, vatns-
notkunar o.s.frv. 

2. gr.
Nú eru fasteignir þær sem um ræðir í 1. gr. jafnframt 
notaðar til annarra nota en að fram greinir og skal þá 
styrkur veittur í réttu hlutfalli við slík not.

3. gr. 
Sækja skal um styrki til bæjarráðs skv. ofansögðu  á 
þar til gerðum eyðublöðum sem liggja fram á bæjar-
skrifstofu ásamt þeim fylgigögnum sem þar kann að 
verða beðið um hverju sinni. Bæjarráð getur og óskað 
frekari gagna en þar er beðið um, telji ráðið að slíkt 
kunni að vera nauðsynlegt við mat á umsóknum.

4. gr.
Auglýst skal í janúar ár hvert eftir umsóknum um 
styrki til greiðslu fasteignaskatts. Við það skal miðað 
að frestur til að skila inn umsóknum sé einn mánuður 
og að úthlutun og greiðslu styrks sé lokið mánuði eftir 
að umsóknarfrestur er liðinn.

Meginreglan skal vera sú að þær umsóknir einar séu 
gildar sem berast innan tilsetts umsóknarfrests og 
uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í auglýsingu.

5. gr.
Bæjarráð Kópavogs í umboði bæjarstjórnar móttekur 
og afgreiðir umsóknir skv. reglum þessum.

Tilkynna skal öllum umsækjendum skriflega um 
afgreiðslu styrkumsóknar og hvenær styrkur kemur
til greiðslu, ef hann er veittur.

6. gr.
Sætti aðili sig ekki við afgreiðslu bæjarráðs á umsókn 
getur hann óskað eftir endurupptöku máls skv. 24. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
 
Reglur þessar, sem samþykktar eru í bæjarstjórn 
Kópavogs, eru settar með heimild í lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari 
breytingum og með vísan til 7. gr. í reglugerð 
um fasteignaskatt nr. 1160/2005.

Í ár eiga umsóknir að berast fyrir 9. mars nk. 
Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á vef 
Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is

      Bæjarritari

Smáratorg 3 er skrifstofuturn 
og verslunarhúsnæði á mótum 
Fífuhvamsvegar og Reykjanes-
brautar sem verður 20 hæðir. 
Verslunarhúsnæði á jarðhæð ligg-
ur inn á milli bílastæða bæði í 
kjallar og á þaki.  Auk þess er 
gert ráð fyrir verslunarrýmum á 
hluta 2. hæðar. Skrifstofuturninn 
sem rís upp frá annari hæð mynd-
ar mótvægi við lárétta verslunar-
bygginguna í byggingarefnum og 
massa.  Verslunarhúsnæðið er að 
mestum hluta byggt upp af lokuð-
um slitsterkum flötum. Turninn 
er hinsvegar léttari glerbygging 
sem teygir sig 18 hæðir upp úr 
verslunarhæðunum tveimur. Það 
er ARKÍS, arkitektastofa, sem 
teiknaði húsið.

Framkvæmdir við byggingu 
þessa hæsta húss landsins ganga 
samkvæmt áætlun. Verktaki er 

byggingafyrirtækið Jáverk sem 
hóf starfsemi sína á Selfossi en 
í dag eru umsvif fyrirtækisins 
bæði á höfuðborgarsvæðinu og 
fyrir austan fjall. Eigendur þess 
eru Gylfi Gíslason og Guðmundur 
Gunnarsson.

“Verkið er á áætlun en verklok 
eru áætluð í októbermánuði 2007. 
Einhverjir þeirra sem flytja inn í 
húsið verða farnir að innrétta hús-
næðið áður, eða í júlí- eða ágúst-
mánuði nk. Húsið verður 20 hæð-
ir og á efstu hæð er fyrirhugað að 
verði veitingastaður,” segir Guð-
mundur Gunnarsson verktaki.

Agnes Geirsdóttir, framkvæmda-
stjóri Smáratorgs/Sundaborgar 
ehf., segir að allt verslunarrými á 
tveimur neðstu hæðunum sé nú 
þegar leigt eða frátekið, en alls 
um 70% af heildarrými allra 20 
hæðanna. Á efstu hæðinni, sem 

verður inndregin, verður veitinga-
hús. Agnes segir að framkvæmd-
ir gangi samkvæmt áætlun og 
ekkert bendi til annars en húsið 
fáist afhent frá verktökum í októ-
bermánuði á þessu ári. Nokkur 
röskun hefur orðið á bílastæðum 
við Smáratorg þar sem bygging 
bílakjallara við háhýsið hefur tek-
ið stóran hluta þess. Viðskiptavin-
ir Smáratorgs hafa því þurft að 
nota bílakjallarann undir húsinu í 
auknu mæli, og líklega hafa marg-
ir kynnst því í fyrsta sinn á þess-
um vikum og ekki ólíklegt að þeir 
hafi kynnst kostum þess svo vel 
að þeir noti hann áfram eftir að 
bílastæðum undir berum himni 
fjölgar að nýju. Stefnt er að því að 
geta lokað því rými og taka bíla-
stæðin aftur í notkun um mánað-
armótin febrúar/mars nk.

Séð yfir byggingasvæðið til austurs að Smáralind frá Lautasmára.

Bygging hæsta húss landsins 
samkvæmt áætlun

Ráðstefna um verndun Skerja-
fjarðar verður haldin í íþrótta-
húsinu á Álftanesi 2. mars nk.,og 
hefst með ávarpi forseta Íslands, 
hr. Ólafs Ragnars Grímssonar, 
kl. 13.00. Ávarp flytur einnig 
umhverfisráðherrra, Jónína 
Bjartmarz. Ýmsir aðilar sem hafa 
sérþekkingu á málinu, en með-
al umræðuefna verður fuglalíf 
og búsvæðavernd í Skerjafirði, 
vákort af Skerjafirði, fráveitumál, 
útivist- og göngustíganet svæð-
isins, siglingar og náttúru- og 
menningarmiðstöð á Álftanesi.

Loks munu nokkrir forsvars-
menn sveitarfélaga tjá sig um fram-
tíðarsýn og stefnumörkun þeirra 
sex sveitarfélaga sem land eiga að 
Skerjafirði, en í lokin verða leyfðar 
fyrirspurnir og umræður um sam-
starf sveitarfélaganna um hvort 
og með hvaða hætti staðið verður 
að verndun Skerjafjarðar.

Að ráðstefnunni standa Sveitar-
félagið Álftanes, Umhverfisstofnun 
og umhverfisnefndir aðliggjandi 
sveitarfélaga; Reykjavíkur, Seltjarn-
arness, Kópavogs, Garðabæjar og 
Hafnarfjarðar. Ráðstefnan er opin 
öllum.

Umræða um verndun svæðisins 

hófst árið 2003 með þingsálykt-
unartillögu þáverandi umhverfis-
ráðherra, Sivjar Friðleifsdóttur. 
Í greinargerð með þingsályktun-
artillögunni segir að á svæðinu 

hafi viðdvöl tvær farfuglategundir, 
margæs og rauðbrystingur sem 
Ísland beri alþjóðlega ábyrgð á 
samkvæmt Bernarsamningnum og 
fleiri alþjóðlegum samþykktum.

Verndun Skerjafjarð-
ar rædd á ráðstefnu

Séð yfir Skerjafjörð til Kópavogs frá Álftanesi.

Knattspyrnuhúsið í Kórahverfinu 
þýtur upp eins og sjá má á myndinni. 
Arnór Guðjohnsen, einn þekktari 
knattspyrnumaður Íslands, og einn 
forsvarsmanna Knattspyrnuakademíu 
Íslands, segir að það gangi mjög vel að 
reisa húsið, það sé samkvæmt áætlun.

Hins vegar hafi þurft að breyta teikn-
ingum á fjölnota húsinu sem rísa eigi 
austan knattspyrnuhússins vegna þess 
að ósk hafi komið um stækkun hússins 
frá íþróttafélagi, og ákveðið hafi verið 
að verða við þeirri ósk. Arnór segist 
ennfremur vera bjartsýnn á að þarna 
rísi einnig framhaldsskóli, sem muni þá 
einnig nýta íþróttahúsin. Samningar um 
það við menntamálaráðuneytið gangi 
vel.

Knattspyrnuakademíuhúsið þýtur upp

Knattspyrnuhúsið er að taka á sig mynd.
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Þjóðbúningur getur kostað 
allt að 500 þúsund krónur

Vinsældir þjóðbúninga ganga 
nokkuð í bylgjum. Jófríður Bene-
diktsdóttir rekur í Fífuhjalla í 
Kópavogi saumastofu sem nefn-
ist Nálaraugað. Hún segir að 
vinsælir þjóðbúninga hafi risið 
hæst um aldamótin en alltaf sé 
þó verið að sauma þjóðbúninga 
á konur. Margar konur erfi slíka 
búninga og noti þá við hátíðleg 
tækifæri en aðrar sem eignist 
slíka búninga annað hvort vilji 
það ekki eða treysti sér ekki til 
þess. Svo passi þeir ekki alltaf 
og nokkuð er um það að verið sé 
að breyta slíkum búningum hjá 
Jófríði.

En þessi búningur kostar nokk-
uð. Silfrið á búninginn kostar frá 
150 til 200 þúsund krónur og ef 
sauma þarf nýjan þjóðbúning 
kostar hann með ölllu frá 450 til 
500 þúsund krónur. Það er því 
nauðsynlegt að vanda undirbún-
inginn vel.

“Silfrið er hægt að fá hjá gull-
smiðum, t.d. í Reykjavík hjá Gull-
kistunni, Helgu Ósk Einarsdóttur 
eða Árna Höskuldssyni. Ef sauma 
þarf þjóðbúning kemur fólk oft til 
mín í byrjun til þess að fá myndir 
og fá hugmyndir en síðan þarf að 
koma með silfrið til þess að koma 
því fyrir. Það gerist svona í miðju 
ferlinu, eftir fyrri mátun.”

- Þú tókst þátt í sölu- og markaðs-
sýningunni Handverk og hönnun í 
Ráðhúsi Reykjavíkur á sl. hausti. 
Skilar þátttaka í honum sér í aukn-
um viðskiptum hjá þér?

“Já, það gerir það þótt ekki séu 
komin nema ein pöntun en all-
nokkrar fyrirspurnir, það gerist 

yfirleitt ekki alveg strax. Það er 
eðlilegt að fólk beri saman það 
sem er á markaðnum. Þessi þjóð-
búnin gaeign liggur nokkuð í ætt-
um, en mér finnst alltaf skemmti-
legt þegar þessar ungu stúlkur 
koma og vilja fermast í þjóðbún-
ingi. Ungar konur eru einnig að 
koma vegna þess að t.d.amma 
þeirra eða einhver  formóðir  
þeirra hefur átt svona búning og 
þær eru þá að láta breyta hon-
um fyrir sig eða láta sauma á sig 
nýjan búning. En þær gera þetta 
ekki nema þær vilji það sjálfar. 
Svo koma stundum konur sem 
hafa t.d. búið í Noregi, eða búa 
þar enn. Þar er mikil hefð er fyr-
ir notkun þjóðbúninga. Þær eiga 

kannski norskan þjóðbúning en 
vilja þá einnig eignast íslenskan 
þjóðbúning til að klæðast í Noregi 
til að leggja áherslu á að þær séu 
frá Íslandi, en á norsku búningun-
um má alveg sjá hvaðan úr Noregi 
konurnar koma.

Aðalllega eru þetta þó konur 
hér á höfuðborgarsvæðinu sem 
ég er að sauma á, en ég man eft-
ir pöntunum t.d. frá Akureyri og 
Blönduósi.

Ég hef einnig verið með nám-
skeið í þjóðbúningasaumi og eru 
þá um 6 konur í hverjum hóp. Ég 
er yfirleitt með eitt námskeið á 
önn, eða tvö á ári,” segir Jófríð-
ur Benediktsdóttir þjóðbúninga-
saumakona.

Jófríður Benediktsdóttir á sýningunni “Handverk og hönnun” í      
Ráðhúsi Reykjavíkur sl. haust.

Sjálfboðaliðar prjóna, 
hekla og sauma

Hjá Kópavogsdeild Rauða kross-
ins sér hópur sjálfboðaliða um 
að prjóna, hekla og sauma ung-
barnaföt fyrir börn í neyð. Hópur-
inn sem kallast “Föt sem framlag” 
samanstendur aðallega af kon-
um en nokkrum körlum þó sem 
flest hafa látið gott af sér leiða 
með þessum hætti í mörg ár. Sjálf-
boðaliðarnir stunda handavinn-
una mest megnis heima hjá sér 
hver á sínum hraða en síðan taka 
nokkrir þeirra að sér að hittast 
og raða flíkunum í pakka. Nú er 
þörf á fleiri sjálfboðaliðum og eru 
áhugasamir hvattir til að koma 
og kynna sér verkefnið miðviku-
daginn 28. febrúar kl. 16.00-18.00 í 
sjálfboðamiðstöðinni Hamraborg 
11. Prjónar og garn verða á staðn-
um en velkomið er að taka með 
sér eigið prjónadót og prjóna með 
hópnum og spjalla saman. Kaffi 
verður á staðnum.

Skortur á barnafötum á 
neyðarsvæðum

“Við viljum endilega fá til liðs 
við okkur fleiri sjálfboðaliða í þetta 
þarfa verkefni,” segir Anna Bjarna-
dóttir, einn af sjálfboðaliðunum í 
“Föt sem framlag.”, sem segir skort 
á barnafötum vera mikinn á þeim 
svæðum þar sem neyð ríkir en í 
almennum fatasöfnunum berst 
minnst af barnafötum. Fatapakkarn-
ir eru meðal annars ætlaðir þeim 
sem búa við bág kjör, hafa lent í hús-
bruna, náttúruhamförum eða eiga 
um sárt að binda vegna alnæmis.

Þörfin fyrir föt sem framlag er því 
sannarlega fyrir hendi og því kær-
komið fyrir Kópavogsdeild Rauða 
krossins að fá fleiri sjálfboðaliða í 
hópinn sem hafa gaman af hannyrð-
um. Ef prjónakaffið 28. febrúar nk. 
mælist vel fyrir er stefnt að því að 
halda það reglulega svo þeir sjálf-
boðaliðar sem þess óska geti hist 
með handavinnuna og átt saman 
skemmtilega stund.

Ungbarnaföt frá sjálfboðaliðum Kópavogsdeildar Rauða krossins 
koma sér vel í Malaví og víðar.
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Stórsýningin Tækni og vit 2007, 
þar sem sýnt verður allt það 
nýjasta í tækni og þekkingu, verð-
ur haldin í Fífunni í Kópavogi dag-
ana 8.-11. mars nk. og þykir ljóst 
að hún verði stærsti viðburður 
sem haldinn hefur verið í íslensk-
um tækni- og þekkingariðnaði. 
“Sýnendur verða rúmlega 100 tals-
ins og stemmningin góð, enda höf-
um við sem stöndum að Tækni og 
viti 2007 orðið áþreifanlega vör 
við það hversu mikill kraftur er í 
þessum geira á Íslandi,” segir Mar-
git Elva Einarsdóttir, framkvæmda-
stjóri sýningarinnar.

Hún segir jafnframt að mikil 
fjölbreytni muni einkenna sýning-
una og því ættu allir að finna eitt-
hvað við sitt hæfi. “Þarna verða 
fyrirtæki úr tölvugeiranum, bæði 
hugbúnaðar-, vélbúnaðar- og net-
fyrirtæki, auk fjarskiptafyrirtækja, 
orkufyrirtækja iðntæknifyrirtækja, 
sveitarfélaga, opinberra stofnana 
og ráðuneyta, skóla, fjármálafyrir-
tækja og fjölmiðla, svo eitthvað sé 
nefnt,” segir Margit.

Frumsýning á ýmsum  
nýjum vörum

Fyrirtæki nýta stórsýningar oft 
til að kynna nýjar vörur og þjón-
ustu og segir Margit að Tækni og 
vit verði engin undantekning. “Við 
vitum af því að margir sýnendur 
verða með nýjar vörur í fartesk-
inu og munu nota Tækni og vit til 
að sýna þær í fyrsta skipti opin-

berlega.” Sýningin verður opin 
fagaðilum fimmtudag og föstudag, 
en helgina 10. og 11. mars verður 
almenningur einnig boðinn velkom-
inn. “Þó svo sýningin sé hugsuð 
sem fagsýning tækni- og þekking-
ariðnaðarins er afar skemmtilegt 
að geta boðið almenningi að koma 
einnig og kynna sér það sem 
sýnendur hafa fram að færa. Áhugi 
er á tækninýjungum er mikill í þjóð-
félaginu, enda hefur þessi þáttur 
sífellt meiri áhrif á okkar daglega 
líf og því munu án efa margir vilja 
kynna sér það sem fremstu fyrir-
tæki landsins í þessum geira eru 
að þróa um þessar mundir,” segir 
Margit. 

Auk sjálfrar sýningarinnar í Fíf-
unni verða ýmsir viðburðir haldnir 
í Kópavogi í tengslum við Tækni 
og vit 2007. Þar má t.d. nefna ráð-
stefnu sem forsætis- og fjármála-
ráðuneyti halda í Salnum í tilefni 
UT-dagsins 8. mars og móttöku í 
Gerðarsafni 9. mars þar sem fram-
sæknum sprotafyrirtækjum verða 
veittar viðurkenningar.

Yfir 100 sýnendur á Tækni 
og vit 2007 í Fífunni

Séð yfir sýningarsvæðið í Kópa-
vogi. Fífan fremst á myndinni.

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í
samræmi við 4. mgr. 5 gr. l. nr. 4/1995 að lækka 
eða fella niður fasteignaskatt hjá tekjulitlum 
elli- og örorkulífeyrisþegum.

Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra 
elli-og –örorkulífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð. 
Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk 
liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 1.900.000 krónur.

Hjón með heildarárstekjur allt að 2.650.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 
1.900.000 - 2.200.000 krónur.

Hjón með heildarárstekjur á bilinu
2.650.000 - 2.950.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 
2.200.000 - 2.500.000 krónur.

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 
2.950.000 - 3.500.000 krónur.

Nú við álagningu fasteignagjalda 2007, er  
afslátturinn reiknaður vélrænt skv. upplýsingum 
RSK um álagningu skatta vegna tekna ársins 
2005. Í haust þegar staðfest skattframtal vegna 
tekna ársins 2006 liggur fyrir, verður afslátturinn 
endurskoðaður og leiðréttur.

Frekari upplýsingar veitir innheimtudeild 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 4. hæð, 
sími: 570 1500, netfang: simi@kopavogur.is

     Bæjarritari

Mikil umræða hefur verið 
undanfarin ár í þjóðfélaginu 
um hreyfingarleysi og holdafar 
barna og unglinga og á sama 
tíma hefur verið aukið framboð 
afþreyingarefnis sem felur í sér 
kyrrsetu. Til að sporna við þess-
ari þróun er mikilvægt að þróa 
aðferðir til að gera hreyfingu að 
eftirsóknarverðum og skemmti-
legum valkosti fyrir börn og ung-
linga. 

Síðastliðið vor fór fram keppni 
grunnskólanna í skólahreysti í 
samvinnu við Osta og Smjörsöl-
una, menntamálaráðuneytið, 
Skólaíþróttanefnd ÍSÍ og Toyota. 
Krakkar í 9. og 10. bekk úr 42 skól-
um kepptu, og varð Salaskóli í 
Kópavogi sigurvegari. Skóla-
hreysti er skemmtileg  viðbót við 
söngva og spurningakeppnir skól-
anna þar sem Skólahreysti reynir 
á líkamlegt og andlegt atgervi og 
sýnir hrausta unglinga í leik.  Þá 
er keppnin góð viðbót við skóla-
starf á Íslandi og ein leið til að 
auka íþróttaleg samskipti grunn-
skóla. Icefitness stendur nú fyrir 
Skólahreysti 2007 og var öllum 
þeim 140  grunnskólum á Íslandi 
sem eru með níunda og tíunda 
bekk gefin kostur á þátttöku. 
Keppt er í mörgum riðlum en sig-
urvegarinn keppir í Laugardals-

höllinni 17. apríl nk. Í hverju liði 
eru tveir drengir og tvær stúlkur 
og keppa strákarnir í upphífing-
um og dýfum, stúlkurnar í fitness-
greip og armbeygjum en bæði 
kynin í hraðaþraut, en keppendur 
skipta milli sín keppnisgreinun-
um.

 Þriðji riðill Skólahreysti 2007 
var í Íþróttahúsi Breiðabliks 8. 
febrúar sl. og kepptu þar skólarn-
ir í Kópavogi.  Lindaskóli sigraði 
í  armbeygjum, fitnessgreip og 

hraðaþraut og endaði með með 81 
stig. Brynjar Wilhelm Jochumsson 
frá Kársnesskóla  setti glæsilegt 
skólahreystimet í upphífingum, 
tók 41 stk. og sló þar met Jóns S. 
Gunnarssonar frá Hagaskóla, 40 
stk. Hann var einnig nálægt því 
að slá út dýfumetið þar sem hann 
tók 51 dýfu og sigraði hann því 
bæði í upphífingum og dýfu. Í 2. 
sæti var Smáraskóli með 60,5 stig 
og í 3. sæti Salaskóli með 60 stig, 
en sá skóli vann keppnina 2006. 

Lindaskóli í úrslit í Skólahreysti

Sigurlið Lindaskóla. Haraldur Birgisson, Guðmundur Örn Magnússon 
sem vann hraðaþrautina með Rakel Reynisdóttur, Rakel Reynisdótt-
ir og Fríða Rún Einarsdóttir sem vann fitnessgreip og armbeygjur.     
Frábært lið!

mailto:simi@kopavogur.is
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Landsmót UMFÍ í Kópavogi verður 
það stærsta og glæsilegasta

Landsmót ungmennafélag-
anna, sem að þessu sinni kall-
ast Risalandsmót, verður haldið 
í Kópavogi 5. - 8. júlí í sumar. 
Undirbúningur er í fullum gangi, 
og m.a. má sjá nýja stúku við 
Kópavogsvöll rísa. Björn Jóns-
son, formaður Ungmennafélags 
Íslands var spurður að því hvort 
landsmótið í sumar í Kópavogi 
yrði frábrugðið fyrr landsmót-
um, og ef svo væri hvernig og 
eins hvort keppt yrði í nýjum 
greinum.

Björn segir að Landsmótið í 
Kópavogi verði stærra í sniðum 
en þekkst hafi til þessa. Það komi 
til vegna stórafmælis Ungmenna-
félags Íslands en á þessu ári fagni 
hreyfingin 100 ára afmæli sínu. 
Setning mótsins verði ennfrem-
ur viðameiri en áður vegna þess-
ara stóru tímamóta. Staðsetning 
Landsmótsins kalli líka á fleiri 
áhorfendur en þeir munu eflaust 
skipta tugþúsundum sem leggja 
munu leið sína á þetta glæsilega 
mót í sumar.

- Er mun heppilegra að halda 
þessi mót í þéttbýli, eins og t.d. 
í Kópavogi, vegna stærðar og 
umfangs þeirra, og fer jafnvel að 
verða illmögulegulegt að halda 
þau nema í stærstu þéttbýliskjörn-
unum á landinu?

“Því stærri sem mótin verða er 
æ erfiðara að halda mót á þess-
ari stærðargráðu á minni stöðum. 
Það hefur vissa ókosti í för með 
sér að margra mati en með því 
verður þessi landsfræga lands-
mótsstemning minni fyrir vikið 
þar sem tjaldbúðir hafa ávallt sett 
svip sinn á mótin. Kröfurnar fyrir 
fyrsta flokks aðstæðum eru hins 
vegar alltaf að verða meiri og þeg-
ar þannig háttar eru fáir staðir á 
landinu sem geta haldið mótið.”

Landsmótin vaxa stöðugt
- Því hefur oft verið haldið fram 

að landsmót í núverandi mynd séu 
að líða undir lok, en það er sam-
bland keppnisíþrótta og sýningar-
greina. Hver er þín skoðun á því?

“Ég er alls ekki sammála því. 
Staðreyndin er reyndar sú að 
þessi mót eru alltaf að verða 
stærri og stærri sem segir okk-
ur ekkert annað en að þörfin fyr-
ir þessi mót er mikil. Það mætti 
alveg fara að ýta þeirri umræðu 
af stað hvort ekki sé kominn tími 
til að halda mótin þéttar. Í dag eru 
Landsmótin haldin þriðja hvert ár 
en spurning hvort ekki sé betra 
að halda þau annað hvert ár. 
Þetta er hugmynd sem hægt er að 
velta sér upp úr og kannski ekki 
úr vegi að ræða það að alvöru í 
framtíðinni.”

- Varstu sjálfur einhvern tíma 
þátttakandi í landsmóti? Ef svo er, 
fyrir hvaða félag, í hvaða grein/um 
og hver var árangurinn?

“Ég hef ekki sjálfur verið kepp-
endi á landsmóti. Ég var í stórum 
sýningarhópi á vegum HSK sem 
tók þátt í Landsmótinu á Laugar-
vatni 1965 en aldrei verið beinn 
þátttakandi. Ég hef einungis tek-
ið þátt í að undirbúa mótin og 
hin síðustu ár hef ég setið í stjórn 
landsmótsnefndanna,” segir Björn 
Jónsson, formaður UMFÍ.

Velta Landsmótsins 60 - 
70 milljónir króna

Kynningarfundur á 25. Lands-
móti UMFÍ í Kópavogi fór fram í 
Smáranum nýverið og í lok fund-
arins undirrituðu helstu styrkt-
araðilar mótsins undir samning 
þar að lútandi en fyrirtækin eru 
Sparisjóður Kópavogs, Toyota, 
Rúmfatalagerinn, Bónus, Norvik 
og Vífilfell. Menningarhátíð Kópa-
vogs verður haldin í tengslum við 
Landsmótið og verður Kópavog-

ur undirlagður af glæsilegum við-
burðum. 6. júlí hefst menningar-
hátíðin með ýmsum viðburðum 
á og við Hálsatorg, en þar verða 
Náttúrufræðistofa, Bókasafnið og 
Salurinn með skipulagða dagskrá 
og í Gerðarsafni verður sögusýn-
ing.

Gera á setningarhátíðina sem  
glæsilegasta í formi tónlistar og 
leiklistaratriða en á sama tíma 
verður vígð ný stúka á Kópavogs-
velli sem tekur 1.400 manns. 
Erlendir gestakeppendur munu 
taka þátt í mótinu og íþróttamenn 
á heimsmælikvarða munu koma 
í heimsókn en búast má við um 
2.000 keppendum. Velta Lands-
mótsins er áætluð 60 - 70 milljón-
ir króna. Þetta kom fram í máli 
Gunnar Birgissonar, bæjarstjóra 
Kópavogs og formanns landsmóts-
nefndar.

Valdimar Leó Friðriksson, for-
maður UMSK, sagði undirbúning 
á áætlun og um 2000 sjálfboðalið-
ar myndu með einhverjum hætti 
vinna við mótið. Dagskrá Lands-
mótsins byggir á hefðbundnum 
keppnisgreinum Landsmóta, s.s. 
blak, fimleikar, frjálsar íþróttir, 
glíma og hestaíþróttir sem og 
starfsíþróttum eins og t.d. jurta-
greiningu, lagt á borð, pönnuköku-
bakstri, dráttarvélaakstri og staf-
setningu.

Kennarar frá fjórum 
Evrópulöndum fóru 
fullir hugmynda

Salaskóli er þátttakandi í Comen-
íusarverkefninu en það er alþjóð-
legt verkefni sem miðar að því að 
koma á gæðastarfi í skólum og 
stuðla að Evrópuvitund í menntun.

Comenius styrkir menntun á leik-, 
grunn- og framhaldsskólastigi. Land-
skrifstofa Menntaáætlunar ESB held-
ur utanum verkefnið hér á landi.

Verkefni Salaskóla heitir “Heilbrigð-
ur lífsstíll” og markmiðið er ekki síst 
að vinna að því að börnin hreyfi sig 
meira, borði hollari mat og tengi 
umhverfismennt inn í það. Allir þátt-
tökuskólarnir eru “Grænir skólar,” 
þ.e. með Grænfána sem táknar m.a. 
að skólinn sinni sérstaklega umhverf-
ismálum. Verkefnið er til 3ja ára.

Í síðustu viku voru í heimsókn í 
skólanum 10 kennarar frá Englandi, 
Eistlandi, Finnlandi og Kýpur. Þeir 
taka þátt í samstarfsverkefninu 
Comeníus ásamt Salaskóla, þ.e. “Heil-
brigðum lífsstíl.” Verkefnið er tekið 
fyrir í 1. - 4. bekk í öllum löndunum 
og leggur einkum áherslu á leiki, 
íþróttir og annað sem hollt getur 
talist fyrir nemendur á grunnskóla-
aldri. Erlendu kennararnir kynntu 
sér skólann og skólastarfið í Sala-
skóla, heimsóttu íþróttahúsið og 
spjölluðu við kennara. Almennt var 

að heyra á þeim að þeim fannst mjög 
vel búið að nemendum Salaskóla og 
voru ekki síður hrifnir af þeim mat 
sem þeim stendur til boða á hverj-
um degi.

Næringaríkar máltíðir
Erlendu kennararnir segjast hafa 

notið vel dvalarinnar á Íslandi og 
gestrisni kennara, sem og nemenda, 
Salaskóla.

“Við förum héðan full hugmynda 
og getum notað margt af því til að 
útfæra í okkar skólum. Við vorum 
sérstaklega ánægð með að sjá hvern-
ig íþróttakennsla fór fram í íþrótta-
húsinu við hlið Salaskóla og hversu 
útfærslan á henni var gerð auðveld 
og aðgengileg fyrir nemendurna. 
Það er gaman að sjá hversu ánægðir 
krakkarnir voru með þessar næringa-
ríku máltíðir sem þeim stóð til boða 
á hverjum degi, enda voru þær alveg 
sérlega ljúffengar.

Okkur er efst í huga þakklæti til 
kennara Salaskóla, okkur fannst við 
vera boðin svo velkomin. Okkur 
finnst það viss forréttindi að hafa 
fengið að heimsækja þennan skóla,” 
segir Gill Willis, kennari við Birch-
wood Primary School í Tamworth, 
Staffs, á Englandi.

Björn Jónsson, formaður 
Ungmennafélags Íslands.

Tíu kennarar frá fjórum Evrópulöndum, staddir í Salaskóla.

Skólahljómsveit 
Kópavogs 40 ára

Í tilefni af 40 ára afmæli Skólahljómsveitar Kópavogs 

verður opið hús fyrir eldri og yngri félaga og

aðra velunnara hljómsveitarinnar í Salnum 

í Kópavogi, laugardaginn 24. febrúar kl. 14.00

Allir eldri félagar eru hvattir til að mæta, 

hitta gamla félaga úr hljómsveitinni 

og fá sér afmæliskaffi.

Skólahljómsveit Kópavogs

Alltaf gott veður í Fífunni!

Hressir göngumenn í Fífunni, þeir Guðmundur Guðlaugsson og   
Sverrir Símonarson.

Þeim fjölgar stöðugt, aðallega 
eldri borgurum, sem leggja leið 
sína í Fífuna á morgnanna og 
nota hlaupabrautirnar kringum 
knattspyrnuvöllinn til að ganga 
á. Frumkvöðullinn að því að 
nýta Fífuna fyrir göngufólk er 
Guðmundur Benediktsson.  Það 
er full ástæða til að vekja athygli 
fólks á því að hægt er að koma 
á morgnana í Fífuna og ganga 
þar í hringi eftir mjúkri tartan-
brautinni. Hitastigið er 10 - 15 
gráður, aldrei rok og engin hálka 
og frábært fyrir eldra fólk að við-
halda góðri hreyfingu með því 
að koma og hitta þá líka aðra á 
göngunni. Aðgangur er að sjálf-

sögðu ókeypis og engin þörf á 
að panta, en það er góð regla  
að skrifa í gestabókina í tengi-
byggingunni.

Þeir Sverrir Símonarson og 
Guðmundur Guðlaugsson, sem 
báðir eru frá Vestmannaeyjum, 
en hafa lengi búið í Kópavogi, 
eru gamlir sjómenn, Guðmund-
ur lengi togaraskipstjóri, m.a. á 
Austfjarðatogurum, en Sverrir 
lengi á fiskiskipum, síðast báts-
maður á togaranum Jóni Bald-
vinssyni. Þeir félagar segja það 
mjög gott að fá tækifæri til að 
ganga í Fífunni, þá sé vetrarveð-
ur eða hálka ekki til þess að 
draga úr áhuganum.



K.S. Verktakar hafa ger t     
tveggja ára samstarfssamning við 
knattspyrnudeild Breiðabliks. 
Samningurinn var undirritaður 
þann 9. febrúar og felur í sér 
myndarlega aðkomu K.S. Verk-
taka að starfi knattspyrnudeild-
arinnar. 

 K.S. Verktakar er stofnað stofn-
að árið 1991 af Kristjáni Snorra-
syni , sem er framkvæmdastjóri 
og Þorleifi Sigurðssyni sem er verk-
stjóri á byggingarstað. Áður höfðu 
sömu aðilar lokið verki í Ráðhúsi 
Reykjavíkur sem var allt múr-
verk í húsinu, en þá undir nafni 
Ráðverks hf . En um var að ræða 
mjög flókið og nýstárlegt verkefni.
Meðal stærstu verkefna fyrirtækis-
ins undanfarin ár er uppsteypa á 
steypuskála í Straumsvík sem er 
viðbygging við eldri skála u.þ.b. 
1000 m2 og aðstæður mjög erfiðar 
vegna sjávarfalla og  bygging bíla-
stæðahúss við Bergstaðarstræti 
fyrir Reykjavíkurborg en það er 
fyrsta mannvirki hér á landi með 
plasthúðuðum eftirspennuköpl-
um, stærð u.þ.b. 3000 m2.

Félagið hefur  byggt  í eigin 

reikning  6 raðhús  við Blikahjalla 
í Kópavogi og Askalind 3 í Kópa-
vogi sem er 1260 m2 iðnaðarhús-
næði. Þá hefur félagið byggt 10 
raðhús  við Haukalind 16-34  til 
sölu á almennum markaði sem og 

6 íbúðir við Sólarsali 5-7, og fleira 
mætti tína til. Nefna má að nú er 
fyrirtækið að reisa fjölbýlishús við 
Ásalind 10-14 sem er næst golfvell-
inum, en útsýni þaðan er alveg 
frábært.
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Afreksskóli Breiðabliks hefur 
hafið starfsemi, og eru í skól-
anum 40 strákar og stelpur úr 
öllum deildum félagsins nema 
dansdeildinni. Krakkarnir eru 
nemendur á grunnskóla- og fram-
haldsskólastigi, og mörg hver 
landsliðsfólk í sinni grein. Við 
Afreksskólann starfa allmargir 
auk íþróttaþjálfara, m.a. íþrótta-
sálfræðingur, sjúkraþjálfari, 
læknir, næringafræðingur og 
einnig mæta fleiri sem halda fyr-
irlestra um aðskilin efni.

“Maður á mann” ráðgjöf er veitt 
hverjum og einum þátttakanda, 
sniðin að þörfum hvers og eins. 
Þátttakendum er boðið upp á 
aukaæfingu sem byggist upp á 
alhliða þjálfun sem nýtist öllum 
í hópnum. Markmiðið er m.a. að 
bjóða þátttakendum í Afreksskól-
anum upp á fjölbreyttari þjálfun 
en hann á kost á í sinni deild, og 
gera þátttakendur að afreksfólki, 
sem raunar felst í nafngiftinni. 
Yfirþjálfarar deildanna eru hafð-
ir með í ráðum svo hægt sé að 
fylgjast með heildar æfingaálagi 
þátttakanda.

Æfingar hefjast kl. 06.30 á 
morgnanna en skólastjórar Afreks-

skóla Breiðabliks eru Arnar Bill 
Gunnarsson og Jón Sævar Þórðar-
son, en Jón Sævar stýrir morgun-
æfingunum. Endurskoðun er fyr-
irhuguð á hópnum sem myndar 
Afreksskólann á þriggja mánaða 
fresti og eins er fyrirhugað í fram-
tíðinni samstarf við Menntaskól-

ann í Kópavogi.
Starfandi er fagráð við Afreks-

skólann, en í því eiga sæti Sigurð-
ur Grétarsson, Böðvar Örn Sigur-
jónsson, Kristján Jónatansson, 
Sveinn Gíslason, Aðalsteinn Jóns-
son og Pétur Hrafn Sigurðsson.

Afreksskóli Breiðabliks 
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Helgina 10. - 11. febrúar sl. 
fór fram Meistaramót Íslands 
innanhúss í frjálsum íþróttum í 
frjálsíþróttahöllinni í Laugardal. 
Breiðablik sendi 22 keppendur, 16 
karla og 6 konur, og varð hópur-
inn Íslandsmeistari félagsliða inn-
anhúss 2007 með 24.853 stig, ÍR 
hlaut 21.424 stig og Fjölnir 17.953 
stig. Breiðablik varð Íslandsmeist-
ari í karlakeppninni en í 2. sæti í 
kvennakeppninni. Fjöldi þátttak-
enda var á mótinu, m.a. sendi FH 
36 keppendur og ÍR 34 keppendur.
Blikar sigruðu í nokkrum greinum; 
Kári Steinn Karlsson vann gull-
verðlaun í 3000m hlaupi, hljóp á 
8:28,39 mín, Herdís Helga Arnalds 
vann í 800m hlaupi og Linda Björk 
Lárusdóttir í 60 metra grinda-
hlaupi á 9,02 sek. Kvennasveit 
Breiðabliks bætti Íslandsmetið í 
4x400m boðhlaupi, hljóp á 3:58,51 
mín.  Sveitina skipuðu þær Mar-
grét Lilja Hrafnkelsdóttir, Stefanía 
Valdimarsdóttir, Herdís Helga Arn-
alds og Helga Kristín Harðardóttir. 

Stefanía Valdimarsdóttur, sem er 
aðeins 13 ára gömul, setti Íslands-
met í telpnaflokki í 400m hlaupi 
og komst þar með í afrekshóp ung-
menna FRÍ. Guðrún María Péturs-
dóttir bætti einnig árangur sinn í 

hástökki meyja, stökk 1,65m og er 
þar með einnig komin í afrekshóp 
ungmenna FRÍ.

Ljóst er af þessu að vænta má 
góðs árangurs af frjálsíþróttafólki 
Breiðabliks á komandi sumri.

Breiðablik Íslandsmeistari

Arna Sif Pálsdóttir 
íþróttamaður HK

Skólastjórar Afreksskóla Breiðabliks, þeir Arnar Bill Gunnarsson og 
Jón Sævar Þórðarson.

Arna Sif með verðlaunagripinn.

Landsliðskona HK í handknatt-
leik, Arna Sif Pálsdóttir var valin 
Íþróttamaður HK 2006 á árshátíð 
félagsins sem fór fram í Digra-
nesi í lok janúarmánaðar. Deildir 
félagsins tilnefndu hver fyrir sig 
2 íþróttamenn, sem voru Jóhann 

Björnsson og Karen Sturludóttir 
frá knattspyrnudeild, Valdimar 
Þórsson og Arna Sif Pálsdóttir frá 
handknattleiksdeild og Heiðbjört 
Gylfadóttir og Karl Sigurðsson frá 
blakdeild.

Sigursveit Breiðabliks í Meistaramóti Íslands innanhúss.

HK í 2. sæti DHL-deild-
ar karla í handbolta

HK sigraði Hauka sl. sunnudag 
með 5 mörkum, 33-28, í DHL-
deild karla. Agustas Strazdas 
stóð sig frábærlega og skoraði 10 
mörk og hefur hann farið hreint 
hamförum eftir heimsmeistara-
mótshléið í deildinni í byrjun árs-
ins. Leikurinn fór fram á Ásvöll-
um og var stemmingin í húsinu 
alveg frábær, sérstaklega í seinni 
hálfleik þegar HK átti algjöran 
stjörnuleik. Í fyrri hálfleik var HK 
að spila undir getu, voru undir í 
hálfleik, en tóku sig síðan saman 
í andlitinu og unnu sætan sigur 
í Hafnarfirðinum. HK er í 2. sæti 
deildarinnar með 19 stig, aðeins 

stigi á Valsmönnum.
Næsti leikur HK er gegn Akur-

eyri í Digranesi sunnudaginn 
25. febrúar og síðan gegn Fylki 
sunnudaginn 4. mars, einnig í 
Digranesi.

HK er í 7. sæti DHL-deildar 
kvenna með 11 stig, unnu FH í 
síðasta leik á útivelli 38-29. Næsti 
leikur stelpnanna er gegn Fram í 
Digranesi laugardaginn 24. febr-
úar og síðan gegn Vestmanna-
eyingum þriðjudaginn 6. mars, 
einnig í Digranesi. Handboltaunn-
endur geta því átt góðar stundir 
í Digranesinu á næstunni, fjórir 
frábærir handboltaleikir i boði.

K.S.  Verktakar styðja myndarlega við 
starf knattspyrnudeildar Breiðabliks

Við undirritun samnings K.S. Verktaka við Breiðablik. F.v.:               
Þorsteinn Hilmarsson, meðstjórnandi í Breiðabliki, Svavar Jósefsson,           
framkvæmdastjóri kattspyrnudeildar Breiðabliks, Kristján Snorrason, 
framkvæmdastjóri K.S. Verktaka og Guðmundur Atlason, framkvæm-
darstjóri IMA Firm.

Íþróttamaður HK 2006 í hópi félaga sinna í handknattleiksliði HK á 
árshátíð félagsins.



Skjólbrekka 20 ára

Dvalarsambýlið Skjólbrekka 
var opnað 7. febrúar 1987 og 
er fyrsta sambýli fyrir aldraða 
hérlendis. Forstöðumaður var 
ráðin Elín Kröyer og gegndi 
hún því starfi til ársins 2004 
er Helga Steinarsdóttir tók við. 
Sambýlið hefur alla tíð verið 
rekið með daggjöldum frá rík-
inu og framlögum frá Kópa-
vogsbæ.

Hugmyndafræðin sem lá að 
baki þegar sambýlið var stofn-
að var að skapa öldruðum sem 
ekki gátu lengur séð um eigið 
heimilishald heimilislegt og 
öruggt umhverfi  þar sem þeir 
fengju þá aðstoð og umönnun 
sem þeir hefðu þörf fyrir. Enn er 
þeirri hugmyndafræði fylgt þótt 
þörfum eldri borgara sé í auknu 

mæli sinnt með aukinni heima-
þjónustu í Kópavogi. Í dag eru 
11 íbúar á sambýlinu, allir í eins-
manns herbergjum, en elsti íbú-
in er 94 ár en sá yngsti 76 ára. 
Starfsmenn eru 10 í 7,5 stöðu-
gildum en allur matur er eldað-
ur á staðnum og allur þvottur 
þveginn.

Áhersla er lögð á að viðhalda 
líkamlegri og félagslegri færni 
íbúa og er ýmislegt gert til þess 
s.s.  föndrað, spilað á spil og 
bingó, lesin framhaldssaga, far-
ið í leikfimi og göngutúra auk 
þess að fara reglulega á bóka-
safn og kaffihús. Sjálfboðaliðar 
frá Kópavogsdeild Rauðakross-
ins koma reglulega í heimsókn 
og veita íbúum félagsskap.

Lið Menntaskólans í Kópavogi 
keppir í dag við Fjölbrautar -
skólann í Garðabæ, FG, í spurn-
ingakeppninni “Gettu betur.” Í 
þessari umferð færist keppnin 
frá útvarpi til sjónvarps, en MK 
lagði á leið sinni þangað lið Fjöl-
brautaskóla Norðurlands vestra 
á Sauðárkróki  og lið Mennta-
skólans Hraðbraut í Faxafeni. 

Þjálfari hópsins er Víðir Smári 
Petersen, sem sjálfur var kepp-
andi fyrir MK árin 2004, 2005 og 
2006. Hann segir að auglýst sé í 
skólanum inntökupróf fyrir keppn-
ina, en að því loknu er valið í liðið 
þannig að sem víðtækust heildar-
þekking fáist frá keppendunum 
þremur. Engar stúlkur sóttust eft-
ir að komast í liðið í ár.

Í liði MK eru Andri Þorvarð-
arson, sem hefur sérþekkingu 
í sögu, stjórnmálum og alþjóða-
menningu; Ingvi Þór Sæmunds-
son sem sérhæfir sig m.a. í íþrótt-
um og tónlist, og Eiríkur Knud-
son sem sérhæfir sig í landafræði, 

stjórnmálasögu, Eurovision-keppn-
inni og sögu. Sameiginlega leggja 
þeir m.a. til þekkingu í bókmennt-
um og vegakerfinu!

MK hefur einu sinni unnið spurn-
ingakeppnina. Það var árið 1989, 

en þá nefndist hún einfaldlega 
spurningakeppnina framhalds-
skólanna. Í liði MK voru Gunnar 
Freysteinsson, Flosi Eiríksson bæj-
arfulltrúi og Ólafur Ólafsson.

MK mætir FG í “Gettu betur”

Tveir af þremur keppendum MK, þeir Andri Þorvarðarson og Ingvi 
Þór Sæmundsson undirbúa sig af kostgæfni fyrir keppnina við FG.

Sigurlið MK í spurningakeppninni 1989 ásamt þáverandi skólameistara, Ingólfi Þorkelssyni. Skólinn    
heiðraði þremenningana með bókagjöf, “Íslenskt þjóðlíf í þúsund ár” eftir Daniel Bruun. 

Heimilismennirnir Þórir Daníelsson, sem búið hefur í Kópavogi síð-
an árið 1958, aðallega á Álfhólsvegi, og Sigurður Guðmundsson, 
sem flutti í Kópavog kringum 1980. Þeir félagar létu ákaflega vel 
af dvölinni á Skjólbrekku.


