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Ódýrari lyf
í Kópavogi
Ódýrari lyf
í Kópavogi

Íbúum Kópavogs bjóðast lyf á lægra verði
í lyfjaverslun Apótekarans að Smiðjuvegi 2.

 Verið velkomin!
Smiðjuvegi 2, Kópavogi

Opið alla virka daga kl. 10-18

Lyfjaval.is
Sími 577 1160

OPIÐ 10-24

Hamraborg 10
Vel heppnuð fjölskyldu-
skemmtun í Lindaskóla

Fjölskylduskemmtun Lindaskóla
fór fram fyrir skömmu. Mikill fjöldi
foreldra og aðstandenda mætti í
skólann, naut skemmtiatriða og

borðaði svo pitsur með börnun-
um. Skemmtiatriðin voru mörg
hver mjög metnaðarfull, og ekki
síður var gaman að fimleikum og

gestaatriði frá Fjölbrautarskólan-
um í Garðabæ, sem sýndi söng-
leiknum Systraspil, „Sister act,“
sem nýlega var sýndur.
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S T U T T A R
B Æ J A R F R É T T I R

F ermingar eru í nánd. Á síðustu árum hefur dregið úr um-
stanginu, og þar með kostnaðinum kringum þær að ein-
hverju marki. Enda mátti draga úr brjálæðinu sem ríkti

kringum fermingarveislur á 9. áratugnum og fram eftir 10. ára-
tugnum. Ferming er staðfesting fermingabarnsins á skírninni ef
einhver skyldi vera búinn að gleyma því, veislan og gjafirnar
eru fylgifiskar þess sem staðfest er í kirkjunni, ekki öfugt. En
sjálfsagt er að fjölskyldan og nánustu vinir komi saman og
gleðjist í mat og drykk. Mesta framförin í kringum veislurnar
var hins vegar ekki að það skyldi draga úr umstanginu, heldur
þegar landsmenn urðu sammála um að gera áfengi algjörlega
brottrækt úr þeim. Framboð verslana til fermingargjafa hefur
aukist á undanförnum árum, enda er svo komið að meiri skyn-
semi ríkir nú við val á fermingargjöfum, oftar hugsað um nyt-
semi þess sem gefið er en verðgildið, en auðvitað er það ekki
algilt.

Fjárhagslegt sjálfstæði

Þ að er mjög gleðilegt að Kópavogsbær og Hrafnista skulu
hafa gert samning um byggingu nýstárlegs hjúkrunar-
heimilis fyrir aldraða við Boðaþing í Kópavogi, en hið nýja

rekstrarform á að tryggja hinum öldruðu meira fjárhagslegt
sjálfstæði en áður hefur þekkst. Þeir halda sínum tekjum og
greiða hefðbundin útgjöld en hið opinbera greiðir fyrir hjúkrun
og aðhlynningu.  Það er sálarlega niðurdrepandi að verða
„eign“ þess dvalarheimilis sem dvalið er á, en með nýja fyrir-
komulaginu verða hjúkrunaríbúðirnar heimili gamla fólksins,
og þó viðkomandi veikist og þurfi á þjónustu sjúkrahúss að
halda, bíður hjúkrunaríbúðin hans þegar til baka er haldið eins
og um venjulegt heimili væri að ræða. Kópavogur hefur með
þessu tekið frumkvæði í þjónustu við aldraða, og þar með
styttist biðtími verulega eftir hjúkrunarheimili í Kópavogi sem
var orðinn lengri en gengur og gerist í öðrum sambærilegum
sveitarfélögum. Þörfin var því orðin brýn.

Uppvaskari ársins!

Á kveðið hefur verið að sameina sýningarnar „Matur og
„Ferðatorg“ undir heitinu „Sælkeraferðir um Ísland“, og
verður fyrsta sýningin í Fífunni í lok mánaðarins. Tengsl

matargerðar og ferðaþjónustu er með ýmsum hætti og raunar
löngu orðið timabært að tengja þessa þætti saman í íslenskri
ferðaþjónustu. Fram fer álfukeppni í matreiðslu þar sem m.a.
mæta til leiks keppendur frá Ástralíu, Brasilíu og Rúmeníu og
einnig verður keppnin „Matreiðslumaður Norðurlanda.“ Einnig
verður keppt um titilinn „Uppvaskari ársins“ og fer hún fram í
hnefaleikahring. Uppvaskarar á veitingahúsum vinna mikið
með postulín og kristal, svo þessi keppni er dauðans alvara.
Íþróttahúsið Fífan í Smáranum verður stöðugt vinsælli sýning-
arstaður, og það er vel. Þessar sýningar eru auglýsing fyrir
Kópavogsbæ, eru stuðningur fyrir verslanir í nágrenningu, s.s. í
Smáralind, og eru almennt hin besta kynning á öllu því sem
Kópavogsbær hefur fram að færa. Og það fer stöðugt vaxandi.

Geir A. Guðsteinsson

Fermingar

Laun þeirra lægst-
launuðu hækkuð

Á fundi Bæjarráðs Kópavogs 9.
febrúar sl. samþykkti Kópavogs-
bær að nýta sér heimildir til að
hækka laun þeirra lægstlaunuðu.
Þetta er gert með því að hækka
lægsta útborgaða launaflokk í
115, breyta tengireglu starfsmats
og launatöflu og með greiðslu
tímabundinna viðbótargreiðslna í
samræmi við samþykkt Launa-
nefndar sveitarfélaga þann 28.
janúar sl. að heimila sveitarfélög-
unum að hækka laun umfram gild-
andi kjarasamninga við stéttarfé-
lögin Starfsmannafélag Kópavogs
og Eflingu. 

Heimildin gildir frá 1. janúar
2006 til loka samningstíma kjara-
samnings hvers félags.

Þá var einnig samþykkt að
Kópavogbær nýti sér þær heim-
ildir sem samþykktar voru af
Launanefnd sveitafélaga til tíma-
bundinna viðbótargreiðslna um-
fram gildandi kjarasamninga við
Félag leikskólakennara.  

Samið við Bjössa ehf.
Opnuð hafa verið tilboð í verk-

ið Miðbær Kópavogs, yfirborðs-
frágangur yfir gjá, lokað útboð.  Í
verkið bárust 6 tilboð, en kostn-
aðaráætlun hljóðaði upp á
49.470.407 krónur. Tilboðin voru
frá Eyland ehf. að upphæð
61.482.053 krónur; frá Grásteini
ehf. að upphæð 71.796.100 krón-
ur: frá Hellu- og varmalögnum
ehf. að upphæð 61.778.220 krón-
ur; frá Bjössa ehf. að upphæð
49.113.700 krónur og frá Garð-
yrkjuþjónustunni ehf. að upphæð
54.455.858 krónur. Bæjarráð
Kópavogs hefur lagt til að leitað
verði samninga við fyrirtækið
Bjössa ehf.

Innritað í 1. - 4. bekk
í Hörðuvallaskóla

Innritun lauk í vikunni í grunn-
skóla Kópavogs fyrir skólaárið
2006/2007. Nemendur í 1. - 8. bekk
í Hvörfum og Þingum verða í
Vatnsendaskóla en nemendur í 9.
og 10. bekk  úr því skólahverfi
innritast í Salaskóla. Nemendur í
1. - 4. bekk sem búa í Kórahverfi
innritast í Hörðuvallaskóla en
nemendur í 5. - 8. bekk innritast í
Vatnsendaskóla. Nemendur í 9.

og 10. bekk innritast í Salaskóla.
Þar sem Hörðuvallaskóli er ekki
tilbúinn fór innritun í hann á
Fræðsluskrifstofu Kópavogs.

Haustið 2006 munu skólar hefj-
ast með skólasetningardegi
þriðjudaginn 22. ágúst. Vetrarfrí
verða annars vegar 26. og 27.
október 2006 og hins vegar 19. og
20. febrúar 2007. Sérstök athygli
er vakin á því að umsóknarfrestur
um heimild til að stunda nám í
einkaskólum eða grunnskólum
annarra sveitarfélaga er til 1. apríl
og skulu umsóknir berast
fræðsluskrifstofu á eyðublöðum
sem þar fást. Sækja þarf um að
nýju fyrir nemendur, sem nú eru í
slíkum skólum, ef gert er ráð fyrir
að þeir verði þar næsta vetur.

Skapti Ólafsson með
dægurlagaperlur í
Salnum

Dans-og dægurlagaperlur lið-
inna ára verða fluttar í Salnum í
kvöld, fimmtudagskvöldið 23.
mars, af Skapta Ólafssyni ásamt
frændgarði hans og Hljómsveit
Karls Möller. Ekki þarf að draga í
efa að margan fýsir að hlusta á
flutning Skapta og félaga.

Á laugardag eru Tíbrátónleikar
í Salnum en þá leika Theresa
Bokany á fiðlu og Adam György á
píanó. Á efnisskrá er Béla Bartók:
sólósónata fyrir fiðlu eftir Béla
Bartók; J.S. Bach-Egon Petri:
Sheep May Safely Graze fyrir pí-
anó; J.S. Bach- Myra Hess: Jesu
Joy of Man’s Desiring fyrir píanó;
Mendelssohn-Liszt-Horowitz:
Hochzeitmarsch und Elfenreigen
fyrir píanó og Grieg: Sónatan fyrir
fiðlu og píanó.

Hinn ungi fiðluleikari, Theresa
Bokany, sem er íslensk í móður-
ætt en ungversk í föðurætt, vakti
verulega athygli hér á landi þegar
hún lék fyrst í Salnum ásamt pí-
anóleikaranum Önnu Guðnýju
Guðmundsdóttur þann 16. mars
2004. Theresa kemur nú til Ís-
lands á ný og leikur á TÍBRÁR tón-
leikum í Salnum ásamt ungum og
margverðlaunuðum píanóleikara
frá Búdapest, Adam György. Fyrir
utan samleik í sónötu eftir Grieg
munu þau flytja fjögur einleiks-
verk, hún eftir landa sinn Béla
Bartók, hann eftir Johann Sebasti-
an Bach  og Mendelssohn.

Keppendur frá EKKÓ
unnu söngkeppni
Samfés

Félagsmiðstöðvarnar í Kópa-
vogi tóku söngkeppni Samfés
með trompi þetta árið.  Í keppn-
inni voru 28 keppendur víðsvegar
af landinu á aldrinum 13 til 16 ára,
og þar af átti Kópavogur kepp-
endur frá þremur félagsmiðstöðv-
um. Kristjana Arnardóttir og
Kristín Inga Jónsdóttir úr félags-
miðstöðinni Ekkó gerðu sér lítið
fyrir og unnu Samfés keppnina. Í
2. sæti varð Hugrún Þórbergs-
dóttir úr félagmiðstöðinni Þebu.
Frábær árangur keppenda frá
Kópavogi. Til hamingju, stelpur!

Stærðfræðikeppni
grunnskólanna

Árleg stærðfræðikeppni grunn-
skólanna fór nýlega fram og var
verðlaunaafhending í Menntaskól-
anum í Kópavogi 11. mars sl. KB-
banki veitti sigurvegurum vegleg
peningaverðlaun. Um 90 nemend-
ur í grunnskólum Kópavogs tóku
þátt í keppninni og stóðu sig vel
að vanda. Af nemendum í 8. bekk
varð Ólafur H. Helgason nemandi
í Kópavogsskóla hlutskarpastur,
Elín Böðvarsdóttir í Digranes-
skóla varð í öðru sæti og Rakel R.
Ingimundardóttir í Snæalands-
skóla varð í þriðja sæti. Í 9. bekk
náði Gunnar S. Gunnarsson í
Hjallaskóla fyrsta sæti. Númer tvö
varð Unnur L. Úlfarsdóttir í Linda-
skóla og Eva H. Hlynsdóttir í
Kópavogsskóla í þriðja sæti. Í 10.
bekk varð Ilja Trerskoj í Kópa-
vogsskóla í fyrsta sæti, Steinar
Orri Hafþórsson í Lindaskóla í
öðru sæti og Hlynur Indriðason í
Hjallaskóla í þriðja sæti.
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Gunnar Ingi Birgisson, bæjar-
stjóri í Kópavogi, leiðir fram-
boðslista Sjálfstæðismanna við
bæjarstjórnarkosningarnar í vor.
Hann segir að unnið sé að
stefnuskrá Sjálfstæðismanna
sem lögð verði fram í maímán-
uði en þrátt fyrir að mýmargt
hafi verið gert í Kópavogi á und-
anförnum kjörtímabilum megi
margt bæta, ýmislegt megi gera
betur. Sérstakar áherslur verði
m.a. í menningarmálum, fjöl-
skyldumálum, æskulýðs- og
íþróttamálum sem og málefnum
aldraðra en byggja eigi m.a. ný-
stárlegt hjúkrunarheimili fyrir
aldraða við Boðaþing og draga
úr aðsteðjandi skorti. Áfram
verði sýnd aðhaldssemi í rekstri
til þess að geta lækkað skatta.

Bæjarstjóri segir að líklega
verður byggt meira í Kópavogi á
næsta kjörtímabili en á yfirstandi
kjörtímabili því svo mikið bygg-
ingaland hefur verið undirbúið á
þessu kjörtímabili sem ekki er
verið að hefja byggingu á fyrr en
núna. Það er m.a. Kórarnir, Þing-
in, Hnoðraholt, Lundur, bryggju-
hverfið og Kópavogstúnið auk
þess sem lokið verði við önnur
byggingarsvæði eða eldri þétt.
Gert er ráð yfir að íbúar í Kópa-
vogi verði 35.000 árið 2010 en
þeir verða 28.000 í lok þessa árs,
eða aukning um nær 2.000 manns
á hverju ári. Hafin er undirbúning-
ur að því að veita þessum aukna
íbúafjölda góða þjónustu, m.a.
með byggingu grunnskóla, leik-
skóla, íþrótttamannvirkja, og eins
verði lögð áhersla á frekari bygg-
ingu stofnbrauta í samstarfi við
Vegagerðina og samgönguráðu-
neytið.

Móti öllu sem heitir frítt
„Ég geri ráð fyrir að kosninga-

baráttan verði stutt en snörp og
standi síðustu tvær vikurnar fyrir
kjördag sem er 27. maí. Vinstri
grænir hafa birt sína stefnuskrá
og mér sýnist að þeir vilji hafa allt
gjaldfrjálst, s.s. strætó, leikskóla,
grunnskóla og þjónustu við aldr-
aða, en einhvers staðar verður að
fá tekjur. Það þarf að vera til
tekjuafgangur til þess að greiða
niður skuldir og lækka vexti svo
lækka megi skattana.

Það er ekkert til sem heitir
ókeypis, en við viljum lækka þjón-
ustugjöld. Við höfum t.d. ekki ver-
ið að leggja áherslu á gjaldfrjálsa
leikskóla því fólk verður að hafa
tilfinningu fyrir því að þjónustan
kosti eitthvað, annars verður hún
smám saman lakari. Ég hef hins
vegar verið talsmaður þess að
lækka leikskólagjöld og nú er hlut-
ur foreldra í rekstri leikskóla um
20% en hlutur bæjarfélagsins
80%. Þegar ég kom að stjórn bæj-
arfélagsins var hlutur foreldra
40% svo hlutur foreldra hefur
lækkað mikið. Þjónustan á að
vera góð en ég er á móti öllu sem
heitir frítt!“

- Það var heitt í kolunum fyrir
skömmu þegar launamál starfs-

manna leikskólanna voru í
brennidepli. Þarf ekki að stokka
launamál starfsmanna Kópavogs-
bæjar upp?

„Við erum aðilar að launanefnd
sveitarfélaga og þar var ákveðið
að hækka lægstu laun hjá sveitar-
félögunum, sem þegar hefur kom-
ið til framkvæmda. Reykjavíkur-
borg ákvað að hækka öll laun sem
er mjög gagnrýnisvert því ef sveit-
arfélögin ætla að leiða kauphækk-
anir í landinu mun einkageirinn
elta þá þróun. Ef þeir geta ekki
fundið aukna hagræðingu munu
þeir velta kostnaðinum út í verð-
lagið sem þýðir verðbólgu, lækk-
un kaupmáttar, hækkun á skuld-
um heimilanna og þá er þorri al-
mennings ver settur en áður. Ég
vil ekki fara þessa leið Reykjavík-
urborgar. Það þarf að halda raun-
verulegum kjarabótum hinna
lægstlaunuðu en ekki vaða áfram
í prófkjörsslag eins og borgar-
stjórinn gerði, sem er mjög óá-
byrgt.

Sveitarfélögin vilja borga sömu
laun yfir allt landið, burtséð frá
stærð sveitarfélagsins.“

- Í þremur efstu sætum framboðs-
lista Sjálfstæðisflokksins í Kópa-
vogi sitja þrír karlmenn, en í næstu
7 sætum þar á eftir konur. Hefði
ekki mátt vera meiri kynblöndun á
honum til þess að gera hann sterk-
ari?

„Þessi listi endurspeglar vilja
þess fjölda fólks sem tók þátt í
prófkjörinu. Hann er gott sam-
bland af reynslu, þ.e. sambland af
þeim eldri og reyndari og hins
vegar þeirra sem munu taka við í
fyllingu tímans. Þetta er góð
blanda þó konur séu í 4. til 10.
sæti, og kannski af því. Það var
ekki kvartað hér áður fyrr þótt
karlar væru í öllum efstu sætum
framboðslistanna. Það ríkir því
friður og ánægju með framboðs-
lista okkar Sjálfstæðismanna.“

- Stefnið þið að því að ná hrein-
um meirihluta í bæjarstjórn Kópa-
vogs?

„Það er ekki okkar að ákveða
það, það gera kjósendur en auð-

vitað reynum við Sjálfstæðismenn
að ná sem hagstæðustum úrslit-
um. Við vorum alls ekki sáttir síð-
ast, lentum í því að vera í forsvari
fyrir erfið skipulagsmál á Vatns-
enda, mjög umdeilt á þeim tíma
en enginn vill ræða það nú og allir

vilja búa þar. Við vorum að gjalda
fyrir það en ekki samstarfsflokk-
urinn, Framsóknarmenn. Það eru
ekki nein sérstök átakamál fyrir
þessar kosningar, engin sérstök
átakamál í sjónmáli. Ég hef ekki
trú á að það verði sameiginlegur
framboðsfundir nú, menn munu
fyrst og fremst hittast í ljósvaka-
fjölmiðlunum. Áður fyrr hittust
menn á stórum fundum í
Menntaskólanum, en fyrir þeim
stóð fólk sem sóttist eftir pólitísk-
um hanaslag. Þeir voru oft

skemmtilegir.
Í dag fer svo hópur vaxandi

sem telst laust fylgi utan stjórn-
málaflokkanna, og sá hópur verð-
ur stærri í vor en nokkru sinni
fyrr. Margir munu láta einstaka
málaflokka ráða valinu, ekki síst

eldri borgarar, en við höfum verið
á eftir hvað varðar dvalar- og
hjúkrunarheimili þrátt fyrir að við
höfum sótt mjög fast að ríkinu og
komið þessari hugmyndafræði
um rekstur hjúkrunarheimila á
framfæri. Það hefur hins vegar
ekkert gerst allt til þessa. Ef við
þurfum að borga með þessari
þjónustu fyrst um sinn, þá gerum
við það. Bæjarsjóður hefur til
þess bæði afl og getu þó hann eigi
ekki að gera það í verkaskiptingu
við ríkið. Við munum ekki sætta

okkur við að Kópavogsbúar eigi
að vera 2. flokks hvað varðar mál-
efni aldaðra. Það hafa nýlega ver-
ið reist tvö hjúkrunarheimili í
Reykjavík og eitt í Hafnarfirði þar
sem enginn er biðlistinn.“

Komið Kópavogi í hóp
þeirra best reknu

- Verðið þið áfram í meirihluta-
samstarfi með Framsóknarflokkn-
um fáið þið til þess umboð kjós-
enda?

„Það hefur verið farsælt sam-
starf í 16 ár og ég sé ekki ástæðu
til annars en að halda því áfram.
Við höfum komið Kópavogi í hóp
fremstu sveitarfélaga landsins. En
við göngum óbundnir til kosning-
anna.“

- Hvaða mál verða fyrirferða-
mest á næsta kjörtímabili ef þið
verðið árfram í meirihluta bæjar-
stjórnar?

„Að geta útvegað unga fólkinu
lóðir til þess að geta byggt. Við
höfum verið duglegir við það en
höfum ekki nærri undan. Hagvöxt-
ur er mikill og fólk er efnaðra, á
meiri peninga en áður og aðgengi
að lánsfé er mun auðveldara en
áður. Svo þarf að halda vel utan
um leikskólana og grunnskólana
og virkja betur foreldraráðin og
gera þau að betri og meiri þátt-
takendum í stjórnun. Fyrsta verk-
efnið er þegar farið af stað við
Kópavogsskóla.

Það verður einnig mikilvægt
verkefni að koma hér upp óperu-
húsi í miðbænum, loka gjánni
endanlega og klára endurbætur
við Hamraborgina.“

- Þú hvarfst af þingi til að taka
við starfi bæjarstjóra og varamaður
þinn settist á Alþingi. Verður það
þannig áfram ef þú færð áfram um-
boð til þess að vera bæjarstjóri?

„Ég er bæjarstjóraefni flokksins,
og verði ég áfram bæjarstjóri
mun ég hætta á þingi. Það er
meira en fullt starf að stjórna
bænum,“ segir Gunnar Ingi Birgis-
son, bæjarstjóri.

Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri og leiðtogi Sjálfstæðismanna í
Kópavogi.

Meira byggt í Kópavogi á næsta kjör-
tímabili en yfirstandandi kjörtímabili

JÓHANNA ER ÁNÆGÐ

HÚN ÆTLAR AÐ
RAMMA SKEYTIN INN

SENDU SKEYTI Á POSTUR.IS

„Ég er bæjarstjóraefni flokksins, og verði
ég áfram bæjarstjóri mun ég hætta á þingi. 

Það er meira en fullt starf að stjórna bænum,“
segir Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri.



Nú þurfa Kópavogsbúar ekki
að fara út fyrir bæjarmörkin, til
að láta fjölfalda fyrir sig geisla-
diska, DVD eða myndbönd, því
nýtt fyrirtæki, Gagnvirkni, sem
staðsett er í Hlíðarsmára 8 býð-
ur upp á þessa þjónustu. Hlíðar-
smári 8 er eitt af rauðbrúnu
skrifstofubyggingunum, sem eru
á hæðinni fyrir ofan Smáralind-
ina. Auk fjölföldunar annast fyr-
irtækið hönnun DVD mynda,
kvikmyndagerð og sölu á ýms-
um vörum sem tengjast kvik-
myndagerð og fjölföldun. 

Gagnvirkni yfirfærir ljósmynd-
ir, 8mm og 16 mm filmur og
myndbönd úr öllum gerðum
myndbandstökuvéla yfir á DVD
diska eða geisladiska.  Einnig er
boðið upp á yfirfærslur af plötum
og kassettum á geisladiska,
minnislykla eða minniskubba.
Þeir sem vilja kosta svolítið
meiru til geta fengið sérhönnuð
DVD „menu“, prentun á diskana
og kápur, allt í stíl. Prentunin á
diskana er svokölluð „thermal“
prentun. Hún þolir vatn og yfir-
borð diskanna rispast ekki
auðveldlega því þeir eru varðir
með glærri húð sem brennd er
ofan á þá. 

Tónlistar- og myndbandsútgef-
endur geta einnig nýtt sér þjón-
ustuna því Gagnvirkni hefur
samið við erlent fyrirtæki til að
sjá um fjölföldun og frágang á
DVD og geisladiskum sem gefnir
eru út í stórum upplögum (fleiri
en 500 eintök) á lægra verði en
þekkst hefur áður. 

Gagnvirkni hefur á sínum snær-
um reynda atvinnumenn í kvik-
myndagerð og ljósmyndun sem
sérhæfa sig í gerð brúðkaups-
myndbanda. Boðið er upp á mis-
munandi verðflokka og bryddað
upp á ýmsu skemmtilegu í þessu
sambandi. Þannig geta brúðhjón

t.d. fengið fyrirtækið til að sjá um
bæði kvikmyndatökuna og ljós-
myndatökurnar, fengið glæsilega
DVD diska, vandaða prentun á
diskana og fallegar kápur, allt í
einum pakka. Annar veigamikill

þáttur í starfsemi fyrirtækisins er
gerð kynningarmynda og auglýs-
inga fyrir fyrirtæki og stofnanir.

Heimasíða fyritækisins,
www.gagnvirkni.is , er í vinnslu.
Þar munu viðskiptavinir Gagn-
virkni geta keypt ýmsar vörur og
greitt fyrir þær á netinu með
kreditkortum. Í boði verða m.a.
tómir geisladiskar, tómir DVD
diskar og hulstur á lægra verði en
gengur og gerist. Einnig verður
þar til sölu búnaður til kvik-
myndagerðar og fjölföldunar.    

Fyrirtækið er í eigu feðginanna
Sigurðar Inga Ásgeirssonar og
Evu Margrétar Monu, sem bæði
eru Kópavogsbúar. Sigurður
lærði kvikmyndagerð í Bandaríkj-
unum og dóttir hans er líka
menntuð á þessu sviði. 
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Minningarnar á DVD 

Starfsmenn Gagnvirknis, þeir Sverrir Einarsson sem situr við tölvuna,
Sigurður Ingi Jónsson, sem stendur fjær, og Sigurður Ingi Ásgeirsson.

Sýnishorn af því sem Gagnvirkni
getur boðið viðskiptavinunum,
t.d. að setja á disk myndir úr
brúðkaupi eða afmæli.

Um síðustu helgi var opnuð í
Gerðarsafni sýning sem ber heit-
ið „Tærleikar“ með verkum lista-
mannanna, Elina Brotherus,
Rúrí og Þórs Vigfússonar. Verk
þessara listamanna hafa marga
snertifleti enda þótt þau séu
unnin í mismunandi efni og með
ólíkum aðferðum. Tærleiki og
skerpa í framsetningu einkennir
verkin. Þau spegla margvíslega
þætti samtímans og kallast á við
umhverfið, áhorfandann og sjálf
listamannsins.

Finnska listakonan Elina
Brotherus er meðal virtustu lista-
manna Finna af yngri kynslóð.
Hún hefur haldið fjölmargar sýn-
ingar víða um lönd og hlotið
margvíslegar viðurkenningar.
Verk hennar eru í eigu margra
safna. Elina Brotherus er þekkt
fyrir ljósmyndaverk sem oft hafa
sjálfsævisögulega skírskotun. Af
myndum sem hún tekur af sjálfri
sér birtist skörp og miskunnar-
laus sýn, á köflum tregafull en
alltaf tær.  

Þór Vigfússon hefur starfað að

myndlist í þrjá áratugi og haldið
fjölda sýninga. Verk hans eru í
helstu söfnum á Íslandi, mörgum
opinberum byggingum hérlendis
og í einkasöfnum erlendis. Viss
naumhyggja einkennir verk Þórs
á ytra borði en í þeim leynist líka
mikil og margslungin dýpt. Verk
hans á sýningunni eru unnin í
gler. Næmir litafletir gæða rýmið
spennu og spegla áhorfandann
sem gengur inn í verkin. 

Rúrí hefur haldið fjölmargar
sýningar heima og erlendis. Verk
hennar „Archive - endangered
waters“ vakti alþjóðlega athygli á
Feneyjabiennalnum árið 2003
þegar hún var fulltrúi Íslands. Í
verkum Rúrí sem unnin eru í
ýmsa miðla hafa ævinlega verið
menningar- og samfélagslegar
tilvísanir. Verkin á þessari
sýningu eru í beinu framhaldi af
Feneyjarverkinu. Þessi verk eru
nú sýnd í fyrsta sinn á Íslandi
eftir að hafa verið á mörgum
sýningum erlendis.  

Sýningarnar standa til sunnu-
dagsins 23. apríl nk.

ELINA BROTHERUS: Baðherbergi með mímósu - Salle de bain au
mimosa, 2004.
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Framkvæmdir við nýstárlegt
hjúkrunarheimili fyrir aldraða
hefjast við Boðaþing í Kópavogi
strax á fyrri hluta þessa árs. Um
er að ræða samstarfsverkefni
Kópavogsbæjar og Hrafnistu-
heimilanna. Viðræður standa
yfir við Heilbrigðisráðuneytið
um að rekstur heimilisins verði
annar en nú þekkist hér á
landi, þannig að sjálfstæði og
fjárhagslegt fjárræði heimilis-
fólksins verði meira en nú er í
öldrunarþjónustu hérlendis.
Þetta rekstrarform hefur reynst
vel á hinum Norðurlöndunum
og hafa fulltrúar Kópavogsbæj-
ar og Hrafnistuheimilanna
kynnt sér starfsemi og rekstur
sambærilegra hjúkrunarheim-
ila í Danmörku.

Hugmyndin að baki nýja
rekstrarforminu byggir m.a. á
því að heimilisfólkið haldi tekj-
um sínum og greiði sjálft hefð-
bundin útgjöld, svo sem húsa-
leigu, fæði, hita og rafmagn, en
að hið opinbera greiði fyrir
hjúkrun og aðhlynningu. Fyrir
vikið verða greiðslur og útgjöld
heimilismanna mun sýnilegri en
nú er þegar allar greiðslur fara í
gegnum tryggingakerfið og heim-
ilisfólkið sér hvorki tekjur sínar
né í hvað þær fara. Fáist leyfi fyr-
ir nýja rekstrarforminu heldur

heimilisfólkið fjárhagslegu sjálf-
stæði sínu og samfélags réttindi
þeirra og skyldur breytast ekki
þótt þeir þurfi á aðhlynningu að
halda á hjúkrunarheimili.

Í dag greiðir hinn aldraði vist-
kostnað annars vegar með nið-
urfellingu á lífeyri og hins vegar
með greiðslu af öðrum tekjum,
ef þær eru fyrir hendi

Afleiðingin er m.a. sú að hinn

aldraði hættir að sjá tekur sínar;
kostnaðarvitund hans hverfur;
ábyrgð er tekin af honum; vegið
er að sjálfsvirðingu og hjúkrun-
arstofnun „á“ vistmanninn.

Stoðbýli, eða hjúkrunarrými
með nýjum áherslum tryggir
fjárhagslegt sjálfstæði og sjálf-
ræði; heimilismaður heldur tekj-
um sínum, greiðir sjálfur húsa-
leigu og önnur útgjöld svo sem

lyf og þvotta en ríkið greiðir
launakostnað.

Þá byggir hugmyndin á félags-
legu sjónarmiði umönnunar, þ.e.
gamla fólkið hefur mjög skerta
færni en eru ekki sjúklingar í
hefðbundnum skilningi. Hjúkr-
unar-íbúðir verða því heimili
gamla fólksins og umönnun og
menntun starfsfólks tekur mið af
því. Veikist hinn aldraði fær
hann tímabundna þjónustu á
sérhæfðu sjúkrahúsi, eins og
aðrir, en hjúkrunaríbúðin, sem
er heimili hans bíður hans.  

Biðtími í Kópavogi
lengri en í öðrum
sveitarfélögum

Hjúkrunarheimilið sem rísa
mun við Boðaþing í Kópavogi
samanstendur af þremur 3750
fermetra húsum með hjúkrunar-
herbergjum, sameiginlegri
þvottaaðstöðu, eldhúsi og borð-
stofu. Húsin þrjú tengjast þjón-
ustumiðstöð með sundlaug,
sjúkraþjálfun, dagvistun, net-
kaffihúsi og félagsmiðstöð sem
ætluð er eldri borgurum í Kópa-
vogi, auk heimilisfólks hjúkrun-
arheimilisins.

Hlutfall aldraðra er 10,9% af
íbúum Kópavogs og biðtími eftir
plássi á hjúkrunarheimili í Kópa-
vogi er lengri en í öðrum bæjar-

félögum. Það er því ljóst að mikil
þörf er á hjúkrunarheimili í
Kópavogi.
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Nýstárlegt hjúkrunarheimili aldraða rís við Boðaþing:

Biðtími í dögum eftir hjúkrunarrými. Kópavogur lengst til hægri.

Stefnt að sjálfstæði og 
fjárhagslegu sjálfræði heimilisfólks

„Ég losaði mig við 25m3“

Fyrir Eftir

PAPPAKÚRINN 2006 „Ég var orðinn þreyttur á yfir fullum tunnum
og ákvað því að slá til og prófa pappakúrinn.

Nú horfi ég bjartari augum til framtíðarinnar.”
Þorkell Björnsson, 32 ára

Kynntu þér staðsetningu grenndargáma og allt 
um flokkun og skil á heimasíðu Sorpu

www.sorpa.is

            

Nú skilarðu pappírsumbúðum 
með í fernugáminn
Nú getur þú minnkað magnið af sorpi sem fer í 
sorptunnuna með því að skila umbúðum úr pappír 
og kartoni ásamt fernum í grenndargám.

Fjarlægðu plast og matarleifar úr umbúðunum, 
skolaðu fernur, brjóttu allt saman. 
Skilaðu umbúðum og fernum í sérstakan gám en 
dagblöðum og tímaritum í annan, annað hvort 
grenndargám eða á endurvinnslustöð.

Betri skil – betra umhverfi



Markaðsstjórinn í Verslunar-
miðstöðinni Smáralind býr í
Kópavogi, flutti í Lindahverfið í
bjartsýniskasti árið 1996 vegna
þess að hún trúði þvi að hverfið
yrði næsti miðbær. Hún segir að
í því samhengi hafi allt ræst fyrir
henni og með þeirri uppbygg-
ingu sem eigi að fara af stað á
næstunni í Kópavogsdalnum
muni þetta svæði verða einn
stór og skemmtilegur vinnustað-
ur þar sem stutt er í alla þjón-
ustu. Þau fyrirtæki sem raðist í
byggingarnar á svæðinu sem
verið er að reisa eigi auðveldara
með að draga til sín starfsfólk,
þarna sé allt sem til þarf.

Markaðsstjórinn heitir Theo-
dóra Þorsteinsdóttir, fædd og
uppalin í Kópavogi með nokkurra
ára viðkomu í Mosfellssveit. Hún
flutti svo aftur í Kópavoginn fyrir
16 árum síðan. Theodóra er gift
Ólafi Viggóssyni og á tvö börn,
tvö stjúpbörn og eitt stjúpömmu-
barn.

Theodóra segist hafa byrjað að
vinna í Smáralind í febrúarmán-
uði 2001 og hafi gegnt ýmsum
störfum þar sl. 5 ár. Hún segist
ekki hafa viljað missa af
þeirri dýrmætu reynslu að sjá
Verslunarmiðstöðina Smáralind
vaxa og dafna.

„Það er alltaf nóg um að vera i
markaðsdeildinni í Smáralind,
okkar starf felst í því að leggja lín-
urnar fyrir okkar kaupmenn í
markaðssetningu. Við höldum
utan um þá atburði sem við erum

með reglulega, s.s. útgáfur og
fleira. Við tökum á móti þeim
kaupmönnum sem hafa áhuga á

að hefja verslunarrekstur í Smára-
lind, en eins og ástandið hefur
verið undanfarið þá er gríðarleg

eftirspurn eftir leigurýmum og við
getum því miður ekki afgreitt
nema brot af þeim umsóknum
sem berast til okkar.

Sú viðbygging sem fyrirhugað
er að reisa á næstunni norðan við
Smáralind ætti að gefa okkur
tækifæri til þess að auka verslun-
arrýmið sem og þjónustu og svo
náttúrulega útleigu skrifstofu-
rýma,“ segir Theodóra Þorsteins-
dóttir.

Fermingar á næsta leiti
Theodóra segir að þar sem

fermingar séu framundan leggi
margir leið sína í Smáralind í leit
að gjöf fyrir fermingarbarnið.

„Þessi tími er alltaf skemmtileg-
ur enda er fermingin stór stund
hjá öllum krökkum. Ég man vel
eftir öllu því sem ég fékk í ferm-
ingargjöf, en að sjálfsögðu er gjöf-
in frá mömmu og pabba minni-
stæðust. Þau gáfu mér „frábært“

kasettutæki með útvarpi en for-
eldrar mínir voru búin að kaupa
það mörgum vikum áður og földu
það í fataskápnum sínum. Að
sjálfsögðu fann ég það strax og
þegar ég var ein heima þá spilaði
ég kasetturnar mínar og tók upp
lögin úr útvarpinu. Ég passaði
mig á því að pakka því alltaf niður
aftur áður en þau komu heim.

Á fermingardaginn trylltist ég af
gleði þegar ég opnaði pakkann,!“
segir Theodóra Þorsteinsdóttir.

Fjöldi verslanna er í Smáralind
og þar má finna fermingargjafir
eftir þörfum og óskum hvers og
eins, bæði fyrir stráka og stelpur.

Rafrænt gjafakort
Tekin hefur verið upp frábær

nýjung í Smáralind, sem er raf-
rænt gjafakort og gildir í allar
verslanir nema Vínbúðina. Kortið
virkar eins og debetkort en til eru
nokkrar útgáfur t.d brúðargjafa-
kort og fermingargjafakort.

Kortið fæst í þjónustuborði
Smáralindar og er lágmarksupp-
hæð 1.000 krónur, en raunar eng-
inn hámarksupphæð. Hægt er að
versla í eins mörgum verslunum
Smáralindar og handhafa hentar
svo lengi sem innistæða er fyrir
hendi. Þægindin eru því umtals-
verð umfram gömlu pappírsgjafa-
bréfin, en þau munu detta út með
tímanum.
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Tærleikar

ELINA BROTHERUS

RÚRÍ

ÞÓR VIGFÚSSON

Áhugaverð sýning í Gerðarsafni

Verið velkomin

Safnbúð og kaff istofa

Safnið er opið alla daga nema mánudaga 

milli 11 og 17

Hamraborg 4 - 5700440 - gerdarsafn@kopavogur

Smáralindin uppfyllir þarfir 
flestra um fermingargjöf

Markaðsstjóri Smáralindar, Theodóra Þorsteinsdóttir.
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Sparisjóður Kópavogs fimmtugur
Sparisjóður Kópavogs var

stofnaður 4.desember 1954 en
tók til starfa 20. mars 1956, eða
fyrir 50 árum síðan. Hann er 6.
stærsti sparisjóður landsins.
Sparisjóðurinn var framan af
eina fjármálastofnunin í Kópa-
vogi. Á afmælisdaginn, 20. mars
sl., var boðið upp á af-
mælisköku á þjónustustöðunum
í Hlíðarsmára og Digranesvegi,
en í dag, fimmtudag, er öllum
viðskiptavinum SPK í vildar-
þjónustu boðið til veislu í Lista-
safni Kópavogs.

Þrátt fyrir mikla samkeppni á
fjármálamarkaðinum varð árið
2005 SPK sérstaklega hagfellt. Af-
koma SPK varð einhver sú besta
í sögu sjóðsins og hefur hagnað-
ur af reglulegum rekstri aldrei
verið meiri. Mikill vöxtur er í
starfseminni hvert sem litið er.
Samhliða miklum vexti hefur ver-
ið hugað að gæðum starfseminn-
ar. Gæði útlánasafns hefur aukist
með hverju árinu og endurspegl-
ast það í lægsta framlagi í af-
skriftarreikning útlána um mjög
langt skeið. Fjárhagslegur styrk-
ur SPK er góður og á þeim grunni
verður byggt. Þar að auki getur
sparisjóðurinn glaðst yfir því að
sjöunda árið í röð á hann ánægð-
ustu viðskiptavinina í bankakerf-
inu samkvæmt niðurstöðu ís-
lensku ánægjuvogarinnar. Per-
sónuleg og góð þjónusta hefur
skilað SPK þeim mikla árangri.

Carl H. Erlingsson, sparisjóðs-
stjóri, segir að umhverfið hafi
verið fjármálafyrirtækjum hag-
fellt, sem hafi endurspeglast í
gríðarlegum hækkunum á ís-
lenskum hlutabréfamarkaði síð-

astliðin þrjú ár. Innlendar fjár-
málastofnanir hafi vaxið erlendis
og sé ánægjulegt að sjá þá miklu
bjartsýni og áræðni sem ríkt
hefur. SPK geti í samvinnu með
öðrum sparisjóðum og sam-
starfsfyrirtækjum nýtt sér þau
tækifæri sem kunni að bjóðast á
erlendum vettvangi.

„Segja má að þeir sem stóðu
að stofnun sjóðsins hafi verið
framsýnir og eiga þeir ásamt
stjórnendum og starfsmönnum
SPK þakkir skildar fyrir sitt fram-

lag og ekki síst fyrir hlut sinn í að
efla Kópavog sem orðið er næst
stærsta bæjarfélag landsins. Alla
tíð hefur SPK stutt dyggilega við
menningar- og æskulýðsmál í
Kópavogi en báðir málaflokkar
eru mikilvægir hverju blómlegu
bæjarfélagi. Persónuleg þjónusta
er lykillinn að velgengni spari-
sjóða og á því munum við byggja
okkar starf til framtíðar,“ segir
Carl H. Erlingsson, sparisjóðs-
stjóri.

Carl H. Erlingsson, sparisjóðsstjóri, í afgreiðslusalnum í Hlíðarsmára
19, með heilmikla tertu sér á vinstri hönd sem rann ljúflega niður í
viðskiptavini SPK.

Í sjöunda himni!

borgarblod.is



Síðustu ár hafa einkennst af
miklum og hröðum framförum í
íslensku samfélagi. Þessa sér alls
staðar merki, hjá einstaklingum,
fyrirtækjum, ríki og sveitarfélög-
um. Hvert sem litið er á sér stað
uppbygging. Það hafa hins vegar
fá sveitarfélög tekið eins miklum
og jákvæðum breytingum á jafn-
skömmum tíma og Kópavogur.
Það má með sanni segja að Kópa-
vogur sé eitt framsæknasta sveit-
arfélag landsins  þar sem íbúum
fjölgar hvað hraðast og þjónusta
við íbúa, hvort sem er á sviði
skólamála, menningar eða
íþrótta er með því besta sem ger-
ist á landinu. Kópavogur er að
breytast úr bæ í borg. 

Þessi mikli vöxtur kallar hins
vegar á ný úrlausnarefni og horfi
ég ekki síst til samgöngumála í því
sambandi. Vegna þess hversu
hratt Kópavogur hefur stækkað
og íbúum fjölgað er orðið mjög
brýnt að huga að ýmsum umferð-
arbótum.  Það hafa ýmsir kostir
verið ræddir í því sambandi. Tvö-
földun Reykjanesbrautar frá Fífu-
hvammsvegi að Kaplakrika er haf-
in og verið er að skoða aðrar leið-
ir sem eru til hagsbóta fyrir þetta
svæði. Svonefnd ofanbyggðarleið
er ein þeirra en einnig hljóta aðrir
kostir að koma til skoðunar m.a.
vegna stækkunaráforma álversins
í Straumsvík.

Samgöngur í sátt við íbúa
Vöxturinn á þessu svæði hefur

verið mun meiri en nokkur sá fyrir
og því verður að þróa fram
stöðugt nýja valkosti í samgöngu-
málum. Það vilja allir greiðar sam-

göngur og góð samgöngumann-
virki. Þau eru hins vegar plássfrek
og oft hafa fyrirhugaðar fram-
kvæmir valdið uppnámi og deil-
um. Um leið og við leggjum drög
að bættum samgöngum verður að
hafa hugfast að uppbygging sam-
göngumannvirkja verður að eiga
sér stað í sæmilegri sátt við íbúa
viðkomandi svæða.  

Oftast snúast umræður um
samgöngumál um það hvernig
hægt sé að tryggja að fólk komist
með greiðum hætti til og frá vinnu
innan höfuðborgarsvæðisins. Eng-
um þeim sem þarf að aka til og frá
vinnu daglega kemur slíkar um-
ræður á óvart. Við eigum hins veg-
ar ekki einungis að horfa á sam-
göngurnar norður til Reykjavíkar.
Það er ekki síður mikilvægt hags-
munamál íbúa á höfuðborgar-
svæðinu að bæta verulega sam-
göngur suðureftir til Reykjanes-
bæjar og Keflavíkurflugvallar. Það
höfum við verið að gera og nú er
tvöföldun Reykjanesbrautar sunn-
an Hafnarfjarðar langt komin. Það
sama gildir um tvöföldun Vestur-
landsvegar.

Í umræðu manna í Reykjavík er
hins vegar einblínt um of hvernig
hægt sé að komast á milli þessara
tveggja punkta og hafa verið sett-
ar fram margvíslegar hugmyndir
um veg frá Reykjavík yfir Álftanes-
ið og áfram suður til Reykjanes-
bæjar. Þar er mikilvægt að menn
gleymi ekki hagsmunum þeirra
sem nú þegar búa á þessu svæði.
Ég tel að hugmyndir um samein-
ingu Álftaness og Reykjavíkur sem
stundum hafa verið viðraðar, ekki
síst í Reykjavík, séu fjarstæðu-
kenndar. 

Álftanes hefur mikla sérstöðu
og er blómlegt sveitarfélag sem
hefur náð að laða til sín mikið af
ungu fólki. Það fólk sem þangað
flytur er einmitt að leita að ein-
hverju öðru en það getur fundið
annars staðar á höfuðborgar-
svæðinu - náttúru, kyrrð og fjar-
lægð frá skarkalanum. Það að
framlengja til dæmis Suðurgötuna

yfir Skerjafjörðinn samræmist
fljótt á litið ekki hagsmunum íbúa
Álftaness. Það verður að að
minnsta kosti að leggja miklu
vinnu við undirbúning slíkrar
framkvæmdar þannig að hún valdi
ekki uppnámi. 

Ég nefndi í upphafi að Kópavog-
ur væri óðum að breytast úr bæ
borg. Slík gerist ekki einungis með

því að fjöldi íbúa nær einhverri
ótilgreindri tölu heldur ræðst
einnig af þeirri þjónustu og því
umhverfi sem íbúum stendur til
boða. 

Uppbygging á Hálsinum undan-
farin ár hefur verið einstök. Salur-
inn hefur fyrir löngu skapað sér
sérstöðu og mikilvægan sess í tón-
listarlífi landsmanna. Starfsemin í
Gerðarsafni og Náttúrufræðistofu
einkennist jafnframt af einstökum
metnaði og fjölbreytni. 

Næsta stórvirki Kópavogs

Nú eru Kópavogur að undirbúa
næsta stórvirki á menningarsvið-
inu sem er uppbygging óperu-
húss. Hvar gæti það gerst nema í
Kópavogi að slík hugmynd kæmi
fram og er nú óðum að verða að
veruleika? Ég hef átt góðar sam-
ræður við Gunnar Birgisson bæj-
arstjóra um þetta mál og vona að
brátt verði hægt að taka næsta
skref í menningarsókn Kópavogs
og í þessu tilviki þjóðarinnar
allrar.

Sama metnað og í menningar-
málunum má sjá á  öllum sviðum
ekki síst í skólamálum og íþrótta-
málum. Það var engin tilviljun að
þegar drög að íþróttastefnu voru
kynnt á dögunum þar sem lagt til
að við íþróttavæðum Íslands hafi
kynningin átt sér stað í heilsuleik-
skólanum Urðarhóli. Starfið á Urð-
arhóli er til einstakrar fyrirmynd-
ar og hreinasta unun á sjá börnin
blómstra með hreyfingu og
áherslu á heilnæma fæðum. En ég
gæti líka nefnt þann stórhug sem
verið er að sýna með samvinnu
við einkaaðila í tengslum við
Knattspyrnuakademíuna, hið nýja
íþróttahús Gerplu eða Fífuna. 

Það er ekki sjálfgefið að sveitar-
félög blómstri líkt og Kópavogur.
Til þess þarf framsýni, þor og
þrautseigju. Það er gæfa Kópa-
vogs að forystumenn bæjarfélags-
ins síðastliðin ár hafa verið búnir
þeim kostum.
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Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.

Sveitarfélag í einstakri sókn
- eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra

Við eigum afmæli!

Við blásum á kerti fyrir hvert ár sem við höfum verið hér í Kópa-

vogi. Þessi tími hefur einkennst af ljúfri sambúð og ánægju-

legum samskiptum við viðskiptavini okkar og Kópavogsbúa 

alla. Við hlökkum til næstu 50 ára!   Starfsfólk SPK 

Smiðjuvegur 11 (gul gata) - 200 Kópavogur
Sími: 517 2042 - GSM: 863 6310 - Fax 587 2041
Netfang: profsteinn@profsteinn.is
Veffang: www.profsteinn.is

Bókhaldsþjónusta fyrir

einstaklinga

og fyrirtæki sem byggir

 á langri reynslu

úr íslensku atvinnulífi

zsa zsa
A n n a  L i n d a  A ð a l g e i r s d ó t t i r

H á r g r e i ð s l u m e i s t a r i

HÁRGREIÐSLUSTOFA • HAMRABORG 7
SÍMI 5541500 • E-MAIL: zsazsa@internet.is



Á. Guðmundsson ehf. var stofn-
að í janúar 1956 af Ásgeiri J. Guð-
mundssyni húsgagnasmíðameist-
ara að Eiríksgötu 9 Reykjavík í 40
fermetra húsnæði.  Árið 1962 flut-
ti það í 220 fermetra eigið hús-
næði að Auðbrekku 10 í Kópavogi
sem stækkaði í 1.100 fermetra á
þrem hæðum. Árið 1977 var flutt
að Skemmuveg 4 í 1.450 fermetra
húsnæði á einni hæð sem síðan
var byggt við 330 fermetra árið
1993. Á vormánuðum 1999 flutti
Á.Guðmundsson að Bæjarlind 8-10
í Kópavogi, glæsilegt verslunar- og
iðnaðarhúsnæði sem er 3.200 fer-
metrar.

Í fyrstu voru framleidd ýmsar
gerðir húsgagna hjá Á.Guðmund-
syni en árið 1973 hófst framleiðsla
skrifstofuhúsgagna og í dag fram-
leiðir fyrirtækið Flex skrifstofuhús-
gögn hönnuð af Guðrúnu Margréti
Ólafsdóttir og Oddgeiri Þórðarsyni
húsgagnaarkitektum og skólahús-
gögn hönnuð af Sturlu Má Jónssyni
og stóla hannaða af Pétri B. Lúters-
syni Nú síðustu ár hefur fyrirtækið
aukið vöruval sitt t.d. í skrifborðs-
stólum og viðarstólum ásamt sér-
smíði og getur nú boðið heildar-
lausnir fyrir skrifstofur, funda- og
ráðstefnusali, skóla, bókasöfn, öldr-
unarheimili og fl.

Guðmundur Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Á. Guðmundsson ehf.
segir að fyrirtækið sé fyrst og
fremst að framleiða skrifstofu- og
stofnanahúsgögn, og þar megi því
telja með húsgögn fyrir skóla.
Segja má að skólarnir séu vinnu-
staður, eða skrifstofa þeirra nem-
enda sem þar stunda nám.

„Við erum sá aðili sem er lang
mest að bjóða íslenska framleiðslu,
flestir sem bjóða á móti okkur eru
að miklu eða öllu leiti að bjóða inn-
flutta framleiðslu. 

-Eru gerðar meiri kröfur til skóla-
húsgagna nú en var áður fyrr?

„Það eru fyrst og fremst tvær teg-
undir í gangi á skólahúsgögnum.
Annars vegar þessi hefðbundnu
lágu húsgögn þar sem bæði stólar
og borð eru mishá en í fastri hæð
en hins vegar 90 cm há borð þar
sem stólarnir við þau eru með still-
anlegri hæð, eru á pumpu. Pump-
urnar eru mjög endingagóðar, en
við erum með þýskar gæðapumpur
í stólunum. Það verður sífellt vin-
sælla og algengara að skólar kaupi
stóla fyrir nemendurna sem eru á
pumpu. Borð í fastri hæð og stólar
á pumpu er sífellt vinsælli útfærsla
meðal kennara, þá er auðvelt að
raða saman t.d. fjórum og fjórum
borðum sem eru í sömu hæð. Borð
sem eru í mismunandi hæð eru tal-
in valda meiri truflun í tímum.
Krakkarnir eru auðvitað misjafn-
lega há, en þau stilla þá stólana eft-
ir sínum kröfum og þörfum. Hægt
er að nota þessi húsgögn bæði í
sitjandi og standandi stellingu.“

Gríðarleg þróun í skrif-
stofuhúsgögnum

-Miklar breytingar hafa orðið á
skrifborðum á undanförnum árum,
þau ekki orðin eins stór og jafnvel
klossuð og voru oft áður. Eru tísku-
sveiflur ríkjandi þar eins og í ýmsum
öðrum vöruflokkum?

„Það hefur orðið gríðarlega mikil
þróun á undanförnum árum í skrif-
stofuhúsgögnum. Áður voru þetta
yfirleitt skrifborð með skúffum sitt
hvoru megin en í dag er almenn
mun léttara yfir borðum, fætur oft
úr stáli og sífell meiri krafa um að
hægt sé að hæðarstilla þau, bæði
handvirkt og með rafmagni, en útlit-
ið er samt það sama. Það er hag-
kvæmt þegar þau fara saman í
opnu rými á vinnustöðum, sem sí-
fellt verður algengara.

Rafknúnu borðin njóta vaxandi
vinsælda, enda eru þau mjög hag-
kvæm. Hægt er að sitja við borðin
og hafa þau í t.d. 65 cm hæð og ein-
nig staðið við þau og verið með þau
í t.d. 128 cm hæð. Við erum með
nýja tegund í þessum borðum sem
heitir Flex-T sem eru með T-laga
borðfótum í stað hinna hefð-
bundnu, og öll borðhorn eru rúnn-
uð sem gerir bæði umgengni og þrif
auðveldari á vinnustaðnum.

Þessi skrifstofuhúsgögn eru með
þægilegri handvirkri 18 cm hæðar-
stillingu, en einnig með rafknúinni,
stiglausri hæðarstillingu þannig að
ýmist er hægt að sitja eða standa
við vinnuna.

Þetta er að sjálfsögðu íslensk
framleiðsla því við framleiðum
þetta sjálfir á verkstæðinu okkar,
mest í beyki, en einnig bjóðum við
upp á aðrar viðartegundir. Þá má
ennfremur nefna Flex-skápaeining-
ar í mörgum stærðum og hægt er
að velja um mismunandi hurðir og
opnanir á skápa, til dæmis renni-
hurðir sem eru vinsælar núna.
Þessi skrifstofuhúsgögn þykja bæði
nútímaleg og þægileg, enda þvælast
T-laga borðfætur ekkert fyrir mönn-
um og ekkert er undir borðplötunni
sem notandinn er að reka sig í. Flex
vinnustöðvarnar er auðvelt að færa
og flytja og þeim má raða upp á
ótal vegu, bæta við og breyta.

Við höfum einnig verið að fram-
leiða borð þar sem notandinn er
ekki bundinn af skápum vinstra eða
hægra meginn, heldur er hann með
skáp á hjólum sem gefur möguleika
á breytingu á staðsetningu hús-
gagna og hvernig þeim er raðað
saman. Það gæti t.d. verið hentugt
eftir verkefnum eins og þegar um
hópvinnu er að ræða. Þá er t.d.
hægt að staðsetja tölvu hvar sem
er á borðinu.“

Miklar vinsældir Mark
30 stólanna

-Þið eruð með skrifstofustóla.
Hvaðan koma þeir?

„Þetta er nýleg lína skrif-
stofustóla, Mark 30, en hönnuður
þeirra er Pétur B. Lúthersson, hús-
gagna- og innanhússarkitekt, og eru
ætlaðir fyrir vinnustaði og heimili.
Þeir eru að mestu framleiddir er-
lendis en eru settir saman hjá okk-
ur og bólstraðir hér. Þessa stóla er
hægt að stilla fyrir nánast allar
stærðir af fólki, litla sem stóra, feita
og mjóa og fjöldi stillimöguleika:
Hæðarstilling í baki, pumpa til að
stilla stuðning við mjóhrygg, hægt
er að hækka og lækka armana og
veltustilling er á setu og baki. Á
þeim er einnig sleði til að færa setu
fram og aftur og hægt er að stilla
stífleika setu og baks eftir þyngd
notanda. Það er frábært hvað Pétri
hefur tekist vel upp með þennan
stól, enda eru þeir gríðarlega vin-
sælir.

Sjúkra- og iðjuþjálfarar hafa verið
að fara á vinnustaði og fara yfir
vinnuaðstöðu starfsmanna. Það
hefur verið vaxandi krafa þeirra að
borðin sé hæðastillanleg, ekki bara
stólarnir, enda hefur sala þeirra
aukist umtalsvert á kostnað þeirra
borða sem eru ekki með hæðarstill-
ingu. Margir sjúkraþjálfarar hafa
mælt með þessum stólum okkar til
notkunar á skrifstofum sem og öðr-
um vinnustöðum,“ segir Guðmund-
ur Ásgeirsson.

Guðmundur segir dæmi þess að
stólar hafi verið fengnir að láni frá
þeim sem og samkeppnisaðilum og
sjúkraþjálfarar síðan fengnir til að
dæma um ágæti þeirra, bæði miðað
við verð og gæði. Sá samanburður
hafi verið Á. Guðmundssyni mjög
hagstæður.

MARS 200610 Kópavogsblaðið

Guðmundur Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Á. Guðmundsson, við eitt
þeirra hæðanstillanlegu skrifborða sem fyrirtækið býður, og fást í
versluninni í Bæjarlind 8 -10 í Kópavogi.

Á. Guðmundsson býður að
mestu íslenska framleiðslu

Toyota Motor Corporation
(TMC), sem er móðurfyrirtæki
Toyota samsteypunnar og er
staðsett í Japan, heiðraði nýlega
Toyota á Íslandi, sem er við Ný-
býlaveginn í Kópvogi, sérstaklega
fyrir sölumet það sem sett var á
árinu 2005.  Aldrei áður hefur
nokkurt bifreiðaumboð á Íslandi
selt eins margar bifreiðar og  Toy-
ota á Íslandi seldi á síðasta ári,
eða samtals 4.697 Toyota og Lex-
us bifreiðar, en fyrirtækið skilaði
einnig sinni bestu fjárhagslegu af-
komu frá upphafi.

Af þessu tilefni afhentu fulltrúar
Toyota í Evrópu Magnúsi Krist-
inssyni, eiganda Toyota á Íslandi,
forlátan viðurkenningargrip fyrir
hönd Katsuaki Watanabe, for-
stjóra TMC í Japan og þökkuðu á

sama tíma fyrir framúrskarandi
umboðsmáta fyrirtækisins fyrir
Toyota og Lexus bifreiðar á Ís-
landi.

Magnús Kristinsson var að von-
um ánægður með þennan heiður
og hafði orð á því að þennan ár-
angur væri að sjálfsögðu öllu
starfsfólki fyrirtækisins að þakka.

„Það er ekkert launungamál að
við búum yfir gríðarlega öflugum
starfskosti sem veitir framúrskar-
andi þjónustu og setur viðskipta-
vininn ávallt í fyrsta sæti.  Þessi
viðurkenning frá TMC er mikilvæg
staðfesting þess og hvetur okkur
að sjálfsögðu til þess að halda
áfram á sömu braut og ná jafnvel
enn betri árangri en áður,“ sagði
Magnús Kristinsson.

Toyota Motor 
Corporation heiðrar
Toyota á Íslandi

Guy Kerjouan frá Toyota Motor Europe afhendir Magnúsi Kistinssyni,
eiganda Toyota á Íslandi, viðurkenninguna frá TMC.  Á myndinni eru
einnig Axel Bervoets (t.v.) og Neil Jenkins (t.h) - sem báðir starfa hjá
Toyota Motor Europe.

Green Peel jurtahúðslípun,
fótsnyrtingar, handsnyrtingar,

Lycon vaxmeðferðir, 
hunangsneglur og tattoo.

Andlitsböð, litun og plokkun o.fl.

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
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Pappírsumbúðir falla til í miklu
magni á heimilum flestra. Þetta
eru umbúðir utan af morgun-
korni, ýmsum skyndiréttum,
kexi, þvottefni og óteljandi öðr-
um vörum. Slíkar umbúðir eru
fljótar að fylla hjá okkur ruslaföt-
urnar enda oft plássfrekar. Hing-
að til hefur ekki borgað sig fyrir
SORPU að safna slíkum umbúð-
um til endurvinnslu en með til-
komu úrvinnslugjalds sem lagt
var á þessar umbúðir um síðustu
áramót opnast nýir möguleikar. Í
ruslatunnum íbúa höfuðborgar-
svæðisins leynast yfir 3.000 tonn
af pappírsumbúðum á ári hverju,
sem nú er loksins hægt að end-
urvinna. Það má draga töluvert
úr því magni úrgangs sem endar
á urðunarstaðnum í Álfsnesi
með því að flokka þessar umbúð-
ir og skila til endurvinnslu.

Hvernig á að flokka?
Það má flokka allar pappírsum-

búðir í einn flokk og skila t.d. fern-
um, morgunkornspökkum og öðr-
um slíkum umbúðum úr pappír
eða kartoni í einn og sama gám-
inn. Hráefnið þarf hins vegar að
vera ómengað af öðrum efnum til
þess að hægt sé að endurvinna
það og þess vegna er mikilvægt
að fjarlægja allar matarleifar og
plastumbúðir sem kunna að vera
inni í pappírsumbúðum. Fernur er
æskilegt að skola til að forðast
lyktarmengun og brjóta svo allar
umbúðir saman svo þær taki
minna pláss. Þeim er svo skilað í
grenndargáma á höfuðborgar-

svæðinu sem eru merktir
PAPPÍRSUMBÚÐIR. Umbúðunum
er einnig hægt að skila á allar
endurvinnslustöðvar SORPU.
Upplýsingar um staðsetningu
grenndargáma og endurvinnslu-
stöðva eru á heimasíðu SORPU,
www.sorpa.is.

Hvernig er efnið endurunnið?
Pappírsumbúðir eru baggaðar í

móttökustöð SORPU í Gufunesi
og fluttar til Svíþjóðar til endur-

vinnslu. Fyrirtækið Fiskeby sér-
hæfir sig í framleiðslu kartons og
nýtir til þess pappírsumbúðir og
fernur. Á undanförnum árum hef-
ur fyrirtækið endurunnið fernur
frá SORPU en nú bætast aðrar
pappírsumbúðir í hópinn. Fiskeby
sendir kartonið til viðskiptavina
víðsvegar um heiminn, þar á með-
al á Íslandi, og eru t.d. búnar til
nýjar pappírsumbúðir úr því.

Hver hefur umsjón með grennd-

argámum á höfuðborgarsvæðinu?
Sveitarfélögin á höfuðborgar-

svæðinu ákvarða hvert fyrir sig,
fjölda gáma og staðsetningu
þeirra. Grenndargámar eru stað-
settir á þeim svæðum þar sem
reynslan hefur sýnt að þeir nýtast
best en gámar hafa verið fjarlægð-
ir af þeim stöðum þar sem nýting
var léleg. Þannig eru hagkvæmni
og árangur látin haldast í hendur.

SORPA tók við umsjón með
grenndargámum á öllu höfuð-

borgasvæðinu 1. mars 2006 og
tekur við því efni sem í þá safnast
til endurvinnslu. Um losun og
flutning efnisins í móttökustöð
SORPU sér Íslenska gámafélagið
ehf. en fyrirtækið bauð lægsta
verðið í verkið í útboði á síðasta
ári.

Eru lúgurnar of litlar?
Sumir hafa kvartað yfir því að

lúgur á gámum séu of litlar og
betra væri að koma meiru í einu í
gámana. Lúgurnar eru hinsvegar
af staðlaðri stærð og mega ekki
vera stærri sökum slysahættu. Í
einhverjum tilfellum hafa börn
troðið sér inn í gáma sem voru
með stærri lúgur og erlendis hafa
hlotist af því alvarleg slys. Með
öryggi barnanna í huga ættu allir
að geta sætt sig við stærðina á
lúgum gámanna. Þeir sem eru
með meira magn geta þó ávallt
nýtt sér endurvinnslustöðvarnar
en þar eru í flestum tilfellum
stærri lúgur á gámum fyrir dag-
blöð, tímarit og pappírsumbúðir.

Margt smátt gerir eitt
stórt!

Ef þú flokkar endurvinnanlegan
úrgang, leggur þú þitt af mörkum
til þess að draga úr áhrifum
neyslusamfélagsins á umhverfið.
Þitt framlag skiptir máli.

Nánari upplýsingar um flokkun
og endurvinnslu má finna á
www.sorpa.is.

Gyða S. Björnsdóttir.

Úrgangur á skilyrðislaust að fara í þar til gerðar ruslatunnur eða ruslagáma.

Nýjung á sviði endurvinnslu
- Nú má skila pappírsumbúðum ásamt fernum í grenndargáma á höfuðborgarsvæðinu
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Velferð fyrir alla 
- það er framtíðin!

Á Íslandi ríkir hagsæld og lífs-
gæði eru með þeim mestu í heim-
inum. Ekki er hægt að neita þess-
um staðreyndum, Kópavogur er
þar engin undantekning. Ný hverfi
rísa með ógnarhraða, bílaeign hef-
ur aldrei verið meiri og bærinn er
rekinn með heilmiklum hagnaði.
Áherslurnar hafa verið skýrar,
einkaframtak, þensla, lóðir og veg-
ir til fyrirmyndar. Ánægjan hefur
verið mikil hjá þeim íbúum sem
hafa treyst Sjálfstæðismönnum og
Framsókn fyrir stjórn bæjarins sl.
15 ár. Og í heitu pottunum hafa
menn stunið af vellíðan og talað
um muninn á þessari frábæru
framkvæmdagleði stjórnvalda og
lélegum vega- og öðrum fram-
kvæmdum hins vegar, þegar vin-
stri menn sátu við stjórnarvölinn.
Hér væri sko ekkert að ske ef ekki
nyti núverandi bæjarstjórnar við. 

Menn virðast gleyma því að hér
áður fyrr var Kópavogur brjóst-
vörn félagshyggju og að bæjarfé-
lagið var þekkt fyrir góða þjón-
ustu við fólkið sem þar bjó. Þeir
sem þurftu fengu leikskólapláss,
félags- og öldrunarþjónustan var
til fyrirmyndar. Velferðin var fyrir
alla, ekki bara útvalda, unga,
fríska, vel stæða með íþróttaá-
huga.

Ekki áhersla á
raunverulega velferð

Auðvitað á velferðin að vera
þeirra líka. En þeir sem þurfa
mest á henni að halda hafa ekki
fengið úthlutað sem skyldi undan-
farin ár. Áherslan hefur ekki verið
á raunverulega velferð, því vel-
ferðarsamfélag er réttlátt samfé-
lag með samfélagslegum lausnum

á þeim vanda sem venjulegt fólk
lendir í. Venjulegt fólk lendir í því
að þurfa á hjúkrunarplássi að
halda á efri árum eða þurfa á
þjónustu og úrræðum að halda
fyrir barnið sitt eða unglinginn.
Venjulegt ungt fólk lendir í því að
vera einstætt með börn, þurfandi
fyrir íbúð og leikskólapláss. Þá er
erfitt að heyra að biðin sé tvö ár
eftir íbúð og að þjónustan kosti
nær helmingi meira en í Reykja-
vík. Þess vegna flyst ungt einstætt
fólk héðan þangað sem þjónustan
er betri og það sér fram á að fá
stuðning til menntunar og sjálf-
stæðs lífs. 

Það er líka óþolandi að svo frá-
bær úrræði sem fjölskylduþjón-
ustan Vensl hafi verið lögð af og
fólki bent á að leita til Reykjavíkur
eftir aðstoð. Hvaða rök eru fyrir
þessu? Er verið að spara? Vensl
var frábært úrræði í nærsamfélag-
inu, fyrirmyndarforvörn fyrir
venjulegt fólk sem vildi rétta kúrs-
inn í samskiptum og tengslum

fjölskyldunnar áður en í óefni
væri komið og leita þurfti dýrara
og sársaukafyllri úrræða fyrir alla.
Félagsleg þjónusta á að vera fjöl-
breytt, ódýr, aðgengið gott og lag-
að að aðstæðum þeirra sem á
henni þurfa að halda. 

Það er útbreiddur misskilning-
ur að einungis börn, fatlaðir og
aldraðir séu markhópur fyrir þá
þjónustu. Það getur skipt sköpum
fyrir venjulegt fólk að fá aðstoð
við hæfi, aðstoð sem gerir auð-
veldara að eiga góð og gefandi
samskipti innan fjölskyldunnar.
Íþróttaiðkun og listiðkun ýmis
konar eru viðurkenndar sem for-
varnir fyrir ýmis konar vá, fíkn og
geðröskun. En besta forvörnin
eru góð samskipti við foreldra og
fjölskylduna. Það er því mikilvægt
að foreldrar fái svigrúm til að
sinna þessu mikilvæga hlutverki
og að þeir þurfi ekki að vinna
langan vinnudag til þess að borga
rándýra leikskóla eða aðra þjón-
ustu. Velferðin felst líka í því að
íbúar hafi raunhæfa möguleika á
að hafa áhrif á skipulag og þróun
nærsamfélagsins og virðing fyrir
umhverfinu og náttúrunni hafi
forgang.

Fyrirmyndabær
Vinstri grænir í Kópavogi ætla

að gera bæinn að fyrirmyndarbæ
sem setur þjónustu við fólkið og
velferð þess í fyrirrúm. Tekjuaf-
gang á ekki að setja í að byggja
óperu og reisa minnisvarða. Auð-
vitað er flott að byggja óperuhús í
Kópavogi. En ekki sem eitthvert
einangrað útspil bara af því að
það er svo flott. Fyrst og fremst
skulum við setja fjármunina í að
byggja upp félagslega þjónustu í
samráði við notendur hennar, til
þess að leikskólar verði gjald-
frjálsir, til þess að greiða starfs-
fólki í umönnun mannsæmandi
laun, til þess að efla sjálfbæra
atvinnuvegi, til þess að leggja
áherslu á góða geðheilsu sem er
undirstaða góðs heilsufars og
mannauðs. Án hennar eigum við
ekki innistæðu fyrir hagsældinni.

Guðbjörg Sveinsdóttir
Höfundur skipar 2. sæti á lista

Vinstri-grænna fyrir sveitastjórnar-
kosningar í vor.

Guðbjörg Sveinsdóttir.

Sparisjóður Kópavogs og
skátafélagið Kópar hafa skrifað
undir samning þess efnis að SPK
verður aðalstyrktaraðili skátafé-
lagsins. Skrifað var undir samn-
inginn á sjálfan afmælisdag félag-
ins, þann 22. febrúar sl. en skáta-
félagið átti 60 ára afmæli þann
dag. Með þessum samningi eykst
stuðningur Sparisjóðsins enn
frekar við barna- og unglinga-

starfi í Kópavogi en það hefur
verið eitt af aðalmarkmiðum SPK
undanfarin misseri.

Þetta er tímamótasamningur
fyrir skátana og mun hann veita
félagsstarfsseminni styrka stoð.
Mikill uppgangur hefur verið hjá
skátunum og er félagið í nýju fé-
lagsheimili við Digranesveg. Í
Kópum eru nú um 300 félagar.

Við undirritun samnings SPK og Kópa. Helga Björk Sigbjarnardóttir,
forstöðumaður þjónustu- og markaðssviðs SPK,  Þorvaldur Sigurðs-
son, félagsforingi og Björg Sigmundsdóttir aðstoðarfélagsforingi.

Kópar fengu styrk í
afmælisgjöf frá SPK

Sendibílastöð Kópavogs var
stofnuð fyrir 40 árum síðan af
Ingólfi Finnbjörnssyni, Ellert
Tryggvasyni og Guðmundi Þórð-
arsyni. Fyrsta aðsetur sendibíla-
stöðvarinnar var í Sæbólslandi.
Aðalaðsetur Sendibílastöðvar
Kópavogs er nú að Skemmuvegi
50.

Í tilefni af afmælinu er öllum
viðskiptavinum stöðvarinnar
veittur 10% afsláttur af viðskipt-
unum. Á afmælisdaginn, sem var
18. mars sl. var boðið upp á grill-
aður pylsur, öl og kaffihlaðborð.
Hoppukastali var á staðnum fyrir
yngstu kynslóðina.

Sendibílastöð 
Kópavogs 40 ára



MARS 2006 13Kópavogsblaðið

„Borgum 25% meira í leikskóla-
gjöld en vinafólkið í Reykjavík,“

Af hverju kostar leikskóladvöl
sonar míns um 25% meira á
mánuði en hjá vinafólki mínu ?

Svar: Af því við búum í Kópa-
vogi en vinafólkið í Reykjavík.
Fjögurra ára sonur okkar hjóna
er í sjö og hálfan tíma á leikskóla
í Kópavogi og fyrir það greiðum
við 27.720 krónur á mánuði með
mat sem þar er boðið uppá.
Vinafólk okkar á son á sama aldri
sem er í leiksskóla í Reykjavík og
þau greiða fyrir það 22.050 krón-
ur fyrir jafn langa vistun og fæði.
Við borgum því 5.670 krónum
meira á mánuði eða um 25% sem
verða rúmlega 62.000 krónur á
ári miðað við þá 11 mánuði sem
leiksskólinn er opinn. Á næsta
ári verður að öllu óbreyttu mun-
urinn enn meiri því í Reykjavík fá
fimm ára börn 3 tíma fría á leiks-
skólum borgarinnar og þá kemur
þetta vinafólk okkar til með að
borga 15.570 fyrir dvölina á mán-
uði en við tæplega 80% meira.

Bæjaryfirvöldum í Kópavogi
hefur marg oft verið bent á að
ýmis þjónustugjöld og skattar
séu hærri hér en í Reykjavík, hin-
um megin við lækinn.  Þessum
ábendingum hefur verið misvel
tekið og sjaldnast svarað  mál-
efnalega. Síðast þegar ég sá eitt-
hvað haft eftir bæjarstjóranum
um þennan mun á leiksskóla-
gjöldum svaraði hann því að
dæmin væru til þess fallin að láta
Kópavog koma illa út og þeir
sem gerðu svona kannanir veldu
dæmin sín þannig að Kópavogur
kæmi út sem verst og vísaði til

kannana ASÍ og fjölmiðla á
þessum málum. 

Ég á það vonandi sameiginlegt
með flestum Kópavogsbúum að
mér finnst gott að búa í Kópa-
vogi, en ég sætti mig ekki við að
fá engin svör við því hvers vegna
það er svona dýrt.  Veldur því að

ofangreind dvöl sonar míns er
25% dýrari í Kópavogi en hún
væri í Reykjavík?  Spyr sá sem
ekki veit.  Þó svo að leiksskólarn-
ir í Kópavogi séu góðir þá eru
þeir varla svo miklu betri en
leiksskólarnir í Reykjavík að það
skýri þennan mun.  Ekki hef ég
fengið það á tilfinninguna að
starfsfólkinu á leikskólunum hér
sé borgað svona miklu betur mín
megin við lækinn að það geti
skýrt þetta, frekar að því sé öfugt
farið.

Fjölskylda mín er ekki eitthvað
dæmi sem ASÍ eða fjölmiðlar
hafa sett upp til að láta Kópavog
líta illa út í verðsamanburði á
leikskólagjöldum.  Við búum í
Kópavogi og greiðum þessi leik-
skólagjöld en vitum jafnframt
hvað við myndum greiða ef við
byggjum í Reykjavík og okkur
gremst sú stefna yfirvalda í bæn-
um okkar að hafa þau miklu
hærri hjá okkur en þar.

Gunnar Gylfason.

- segir Kópavogsbúinn Gunnar Gylfason

Póstþjónusta
við Kópavogsbúa
ekki ásættanleg!

Ekkert pósthús er starfandi í
Kópavogi, og aðeins starfandi póst-
afgreiðsla í Nóatúnsversluninni í
Hamraborg 18, sem þjóna á öllum
póstnúmerunum, þ.e. 200, 201 og
203! Með öðrum orðum, íbúar upp
við Elliðavatn þurfa að sækja póst-
þjónustu niður í Hamraborg!

Þeir geta auðvitað farið í póstaf-
greiðslu í Nóatúnsbúðinni í Rofabæ í
Árbæjarhverfi eða niður í Nettó-
verslunina niður í Mjódd, en hvoru
tveggja staðirnir eru í allmikilli fjar-
lægð, og ekki í göngufæri, fremur en
Hamraborgin.

Strætó gerir heldur ekki ráð fyrir
að þjóna t.d. íbúum Sala-, Kóra- eða
Þingahverfis með samgöngum þarna
á milli, a.m.k. ekki í bili.

Á höfuðborgarsvæðinu eru aðeins
starfandi þrjú pósthús, þ.e. í Póst-
hússtræti í miðborginni þar sem
miklum erfiðleikum er bundið að fá
bílastæði, í Skipholti 50 sem ekki
getur talið vera miðsvæðis og inn á
Grensásvegi, sem er eina pósthúsið
sem talist getur vel staðsett.

Í tveimur stærstu verslunarmið-
stöðvum landsins, Smáralind og
Kringlunni, er ekkert pósthús og
ekki stendur til að opna þar
afgreiðslu t.d. í matvöruverslunum
eins og Nóatúni. Vart verður
svolítilils þjónustuvottar um jóla-
leytið þegar í Smáralind og
Kringlunni eru sett upp bráða-
birgðapóstafgreiðslur. En betur má
ef duga skal!

- pósthúsum eða póstafgreiðslum
fækkar, og fækkar!

Póstafgreiðslan í Nóatúnsversluninni, fyrir alla 27.000 íbúa Kópavogs!



Fyrir um viku lauk síðustu
umferð í Iceland Express-deild
kvenna í körfuknattleik. Blika-
stelpur höfnuðu í 5. sæti í deild-
inni og héldu sæti sínu á meðal
þeirra bestu þrátt fyrir tap
gegn deildarmeisturum Hauka,
78-55, á Ásvöllum. Á sama tíma
biðu KR-ingar lægri hlut fyrir
Stúdínum, 78-56, og verður það

hlutskipti Vesturbæinga að falla
í 2. deild að þessu sinni.

Markmið vetrarins var að
Blikar yrðu áfram í Iceland
Express-deildinni 2006/2007, og
það hefur tekist. Nú er bara að
byggja á þeirri  reynslu
sem fékkst í  vetur og setja
markmiðið hærra á næsta
keppnistímabili.
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Glæsilegur árangur fimleika-
fólks úr Gerplu á Íslandsmóti

Sif Pálsdóttir, Gróttu, varð um
helgina Íslandsmeistari í fjöl-
þraut í áhaldafimleikum kvenna.
Frábærar æfingar hennar á tví-
slá tryggði henni sigur á mótinu.
Í öðru sæti varð Íslandsmeistar-
inn frá því í fyrra, Kristjana Sæ-
unn Ólafsdóttir, Gerplu, og í
þriðja sæti Fríða Rún Einarsdótt-
ir, Gerplu.

Í karlaflokki sigraði Viktor Krist-
mannsson, Gerplu, líkt og á síð-
asta ári, eftir harða keppni við
bróður sinn Róbert Kristmanns-
son, Gerplu. Fyrir síðasta áhaldið
munaði aðeins 0,3 stigum á þeim
bræðrum. Þrátt fyrir góð tilþrif af
beggja hálfu á síðasta áhaldinu,
svifránni, stóð Viktor uppi sem
sigurvegari. Anton Heiðar Þórólfs-
son Ármanni, varð síðan í 3. sæti.
Rúnar Alexandersson, Gerplu,
sem fyrir mótið var talinn sigur-
stranglegastur, átti slæman dag
og endaði í 6. sæti. Segja má að
hann hafi unnið það upp í úrslit-
um á einstökum áhöldum þar
sem hann keppti til úrslita á
þremur áhöldum og sigraði á
þeim öllum.

Viktor Kristmannsson varð Ís-
landsmeistari í áhaldafimleikum í
fjölþraut. Hann keppti ekki til úr-
slita í fjölþraut vegna meiðsla. 

Rúnar Alexandersson varð Ís-
landsmeistari í æfingum á boga-
hesti, tvíslá og hringjum. 

Úrslit kvenna á einstökum
áhöldum urðu þau að Kristjana
Sæunn Ólafsdóttir, Gerplu, sigraði
á jafnvægisslá,  á tvíslá Sif Páls-
dóttir, Gróttu, og á gólfi Sif Páls-

dóttir, Gróttu. Hjá körlum varð
Róbert Kristmannsson,Gerplu,
sigurvegari í gólfæfingum, á boga-
hesti Rúnar Alexandersson,
Gerplu, og hann sigraði einnig í

hringjum. Í stökkum sigraði Ró-
bert Kristmannsson, Gerplu, og
hann sigraði einnig á svifrá en á
tvíslá sigraði Rúnar Alexanders-
son, Gerplu.

Lið Breiðabliks í meistaraflokki kvenna í körfubolta þegar það hafði
unnið sér keppnisrétt meðal þeirra bestu á sl. vori.

Viktor Kristmannsson, Gerplu, sigraði í fjölþraut í áhaldafimleikum. Blikar áfram í 
efstu deild kvenna
í körfuknattleik
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HK kafsigldi Hauka á
Faxaflóamóti 2. flokks

HK-ingar unnu stórsigur á
Haukum, 8-1, í Faxaflóamóti 2.
flokks karla sl. sunnudag en
leikurinn fór fram í Fífunni.
Haukar voru þó yfir lengi vel,
HK náði 2-1 forystu fyrir hlé en
gerði síðan út um leikinn með
fjórum mörkum á níu mínútna
kafla. Aaron Palomares, Þór-
hallur Siggeirsson og Kolbeinn
Sigþórsson gerðu 2 mörk hver
og þeir Ingi Þór Þorsteinsson
og Guðjón Þór Ólafsson eitt
hvor.

Leikurinn var í járnum í fyrri
hálfleik og Haukar komust yfir
eftir 20 mínútur með laglegu
marki úr aukaspyrnu. HK-ingar
fóru illa með mörg góð færi áður
en Aaron jafnaði á 42. mínútu
eftir snögga sókn. Tveimur mín-
útum síðar skoraði Aaron aftur,
nú eftir hornspyrnu Kristjáns, 2-
1 í hálfleik. Kolbeinn skoraði
þriðja markið á 58. mínútu eftir
sendingu frá Aaroni og þá opn-

aðist allt. Þórhallur skoraði, 4-1,
eftir að Sigurður Víðisson tók
aukaspyrnu snöggt og sendi á
hann innfyrir vörnina. Tveimur
mínútum síðar skoraði Ingi Þór
með þrumufleyg af 25 metra
færi, neðst í markhornið, 5-1. Og
enn liðu aðeins tvær mínútur
þar til næsta mark kom. Árni Þór
Finnsson sendi upp að enda-
mörkum vinstra megin á Sigurð,
sem renndi boltanum út á Þór-
hall sem skoraði, 6-1.

Þegar 7 mínútur voru eftir
skoraði Guðjón, 7-1, eftir horn-
spyrnu Inga Þórs, og Kolbeinn
átti lokaorðið rétt áður en flaut-
að var af, 8-1. Rétt á undan var
Sigurður borinn af velli eftir
gróft brot en þar fór sennilega
betur en á horfðist í fyrstu. HK-
strákar spiluðu lengst af fínan
bolta, og verður gaman að
fylgjast með þeim í sumar í
2. flokkinum.

Markmiðið Íslands- eða
bikarmeistaratitill karla
innan þriggja ára!

Einar Kristján Jónsson tók í
vetur við formennsku í knatt-
spyrnudeild Breiðabliks. Það er
mjög ögrandi verkefni, m.a. í
ljósi þess að kvennalið félagsins
hefur að verja bæði bikar- og Ís-
landsmeistaratitil og karlaliðið
ávann sér á sl. hausti rétt til þess
að leika í efstu deild, þ.e. Lands-
bankadeild karla. Breiðablik
hefur ekki leikið þar í allnokkur
ár eða síðan 2001.

Einar Kristján er Skagamaður
og stundaði á sínum yngri árum
flestar íþróttir en hætti snemma í
fótboltanum. Hann er mikil félags-
vera og virkur þátttakandi í póli-
tíkinni. Einar Kristján var spurður
hvort það væri ekki síst verkefni
stjórnar knattspyrnudeildar að
tryggja það að liðið væri komið til
að leika meðal þeirra bestu, ekki
koma bara í eitt ár sem stundum
hefur verið hlutskipti nýliðanna.

„Þetta er mjög ögrandi verkefni
en um leið mjög spennandi. Allt
starf í deildinni undanfarin ár sýn-
ir að við eigum að geta þetta ef
rétt er haldið á spöðunum. Með
mér í stjórn eru líka margir sjóað-
ir einstaklingar sem hafa mikla
reynslu sem kemur sér vel. Kon-
urnar hafa verið að ná frábærum
árangri og við sjáum fram á að sá
árangur mun haldast. Við erum
með sterka yngri flokka og mun-
um halda áfram að styrkja þjálfun
enn frekar, og svo erum við með
toppþjálfara í báðum meistara-
flokkunum, þá Pétur Pétursson og
Bjarna Jóhannesson. Ég trúi því
að við munum eignast mjög gott
lið í karlaflokki eins og í kvenna-
flokki enda er kominn tími á að fé-
lagið verði með topplið í úrvals-
deild karla,“ segir Einar Kristján
Jónsson.

- Hvert er langtímamarkmiðið?
„Að Breiðablik verði Íslands-

meistarar eða bikarmeistarar inn-
an þriggja ára! Ég geri mér ljóst að
fyrsta árið verður svolítið
„sjokkár,“ því við höfum verið allt
of lengi frá keppni við bestu liðin
hérlendis. Í ár ætlum við að festa
okkur í sessi og vera svona um
miðja deild. Við erum með mjög
ungt lið hefðum viljað styrkja það
enn frekar en peningaleg staða
deildar gefur okkur ekki mikið
svigrúm. Það kostar mikið að
vera með lið í 1. deild en það
kostar enn meira að vera með lið
í báðum úrvalsdeildunum, og það
kostar líka peninga að vera með
markvissa unglingaþjálfun. En
með samhentum hóp félags-
manna og fyrirtækja í Kópavogi á
þetta að ganga, og það vel. Það
verða einhverjar breytingar frá
leikmannahópi karla sumarið

2005, en ekki miklar, og sumar
þeirra breytinga eru ekki enn
komnar fram í dagsljósið. Þjálfar-
inn er á „útkikki.“

Einar Kristján segir það nokkuð
mikilvægt að standa sig vel í
deildarbikarkeppninni, það sé
móralskur stuðningur, bæði við
leikmenn og stuðningsmenn liðs-
ins. Reynsluboltar liðsins frá því í
fyrra eru ekki enn komnir til liðs
við liðið, en það skapar yngri
strákunum reynslu fyrir hina
hörðu keppni sumarins.

- Ertu farinn að velta fyrir þér
hverjir verða með sterkustu liðin í
Landsbankadeild karla?

„Ég er ekki viss um það þetta
verði eitt FH-árið í viðbót, en
þætti ekki ólíklegt að KR-ingar
kæmu sterkir til leiks, en þar
hefur verið tekin upp allt önnur
stefna í þjálfun með nýjum þjálf-
ara, en Teitur er einn sá besti á
landinu í dag. Ég er einnig viss um
að seigla Skagamanna mun skila
þeim langt en það er spurning
hversu lengi FH-ingar geta verið
með atvinnumenn á bekknum.
Valsmenn munu einnig koma
sterki til leiks.“

- Geta einhver lið ógnað kvenna-
liði Breiðabliks í sumar?

„Nei, ekkert lið. Við erum með
yfirburðalið í Landsbankadeild
kvenna en ég gæti trúað að Valur
næði 2. sæti deildarinnar.“

Bliki leynist í mörgum
Kópavogsbúanum

Einar Kristján segir að Breiða-
blik eigi nokkuð stóran hóp

stuðningsmanna og það eigi eftir
að sjást mun fleiri stuðningsmenn
á vellinum í sumar, ekki síst ef
bæði körlum og konum gengur
vel. Hann telur að að þessi kjarni
sé alveg ótrúlega stór og sterkur.
Það leynist Bliki í mjög mörgum
Kópavogsbúum. En það sé jafnvel
enn mikilvægara að baklandið sé
sterkt þegar ekki gengur eins vel
og stefnt er að.

- Sl. 2 ár hafa Kópavogsliðin
Breiðablik og HK háð skemmtilega
rimmu á Kópavogsvellinum í 1.
deildinni. Verða þessir leikir eins
skemmtilegir ef þessi lið mætast,
t.d. í bikarkeppninni?

„Já, það er alltaf skemmtileg
stemmning kringum bikarleiki og
það hefur sýnt sig að neðri deild-
ar lið hafa átt í fullu tré við úrvals-
deildarliðin. Ég er ekki í vafa um
að HK mun mæta okkur af fullri
hörku, dragist liðin saman í bikar-
keppninni. Það er hins vegar mitt
mat að það sé of dýrt fyrir bæinn
að eiga á allra næstu árum tvö lið
í úrvalsdeildinni, en auðvitað
væri það æskilegt miðað við íbúa-
fjölda og iðkendur og mikil aug-
lýsing fyrir Kópavogsbæ.

Akureyringar áttu tvo lið í úr-
valsdeildinni um skeið, KA og
Þór, en það voru tvö meðallið í
stað þess að eiga eitt gott lið. KA
varð að vísu Íslandsmeistari 1989,
en síðan ekki söguna meir. Við
Blikar þurfum nú að vinna ein-
hverja keppnina og koma okkur á
blað,“ segir formaður knatt-
spyrnudeildar Breiðabliks.

Einar Kristján Jónsson,formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks í fé-
lagsheimilinu í Smáranum.

HK bikarmeistari í
unglingaflokki kvenna

HK varð nýlega unglinga-
meistai í unglingaflokki kvenna í
handbolta er liðið lagði Fram
31:26 í úrslitaleiknum. Í hálfleik
var staðan 16:14 fyrir HK. Rut
Jónsdóttir var valin besti leik-
maður úrslitaleiksins en hún var
að öðrum leikmönnum HK drif-
fjöðurinn í sætum sigri HK. 

Rut var nýlega valin í U-17 ára
landsliðið sem mun leika í Prag í
Tékklandi um páskana. Systir

hennar, Auður, er fyrirliði HK-liðs-
ins. HK er í 2. sæti undankeppn-
innar, næst á eftir Fram sem
vermir toppsætið. Þessi leikur var
fyrsti tapleikur Framliðsins, svo
segja má að HK-stelpurnar hafi
valið réttan stað, stund og leik til
að vinna Fram í fyrsta skipti í vet-
ur. Úrslitakeppnin fer fram 7. til 9.
apríl nk. þ.e. kringum Pálma-
sunnudag, en í henni taka þátt 8
efstu liðin í deildarkeppninni.

Bikarmeistarar HK í unglingaflokki kvenna. Þjálfarinn, Díana
Guðjónsdóttir, er önnur frá hægri í aftari röð, við hlið sjúkraþjálfar-
ans, Guðmundar Skúla Sigurðssonar.

- segir nýkjörinn formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks

Breiðabliksliðið í meistaraflokki
karla í körfubolta gjörsigraði
Stjörnuna í Smáranum nýverið,
100-69, og er því í 3. sæti 1. deild-
ar. Liðið mætir Valsmönnum í 1.
umferð úrslitakeppninni sem
hefst um næstu helgi. Síðustu um-
ferð deildarinnar lauk á sunnudag
þegar Valur bar sigurorð af Stúd-
entum, 97-81, og  er því ljóst að
Valsmenn hafa heimavallaréttind-
in í oddaleik ef með þarf gegn
Breiðabliki. Breiðablik og Valur
hafa mæst tvisvar sinnum í vetur
og í bæði skiptin hafa Hlíðarenda-
biltar hrósað sigri. Seinni leikur-
inn var jafn og spennandi og ör-

ugglega forsmekkurinn af því sem
koma skal í úrslitunum. Sigurveg-
arinn úr rimmunni mætir síðan
annað hvort FSu eða Þór Þ. í bar-
áttunni um hið eina lausa sæti í
Iceland Express-deildinni að ári.
Fyrri leikurinn fór 66-78 fyrir Val
og sá seinni 84-81.

Stigahæstir Blika í leiknum gegn
Stjörnunni voru Davíð Þ. Jónsson
með 27 stig, Þorsteinn Gunnlaugs-
son með 25 stig og þeir Þórarinn
Ö. Andrésson og Sævar Sævars-
son báðir með 10 stig. Stigahæst-
ur Stjörnumanna var Sverrir K.
Karlsson með 20 stig. 

Blikar mæta Valsmönn-
um í úrslitakeppninni
í 1. deild körfunnar

Breiðablik tapaði úrslitaleikn-
um í bikarkeppninni í 10. flokki
karla sem leikinn var 11.mars sl.
Blikarnir léku gegn KR og töpuðu
47-37. Blikar stóðu vel í KR-liðinu
framan af leik en góður sprettur
KR-inga í lok fyrri hálfleiks breyt-
ti stöðunni úr 15-17 fyrir Blika í

30-19 fyrir KR, sem var staðan í
hálfleik.

Í seinni hálfleik náðu KR-ingar
mest 17 stiga forskoti en Blikar
löguðu stöðuna í lokin. Snorri
Páll Sigurðsson hjá KR var valinn
maður leiksins en hann var með
12 stig, 13 fráköst og 9 stolna

bolta. Davíð Birgisson var með
14 stig og 5 stoðsendingar hjá KR
og Baldur Þór Ragnarsson skor-
aði 11 stig og stal 5 boltum. Hjá
Blikum átti Hjörtur Halldórsson
mjög góðan leik en hann var með
16 stig, 13 fráköst og 11 fiskaðar
villur.

Blikar silfurhafar í
10. flokki í bikarkeppni í körfu




