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Jafnréttisvika í MK

Gerpla varð um sl. helgi Íslandsmeistari í hópfimleikum, og það með nokkrum yfirburðum. Fjögur lið tóku 
þátt í mótinu og þrjú þeirra hafa haldið erlendis til þátttöku í Norðurlandamóti. Gerplustúlkur voru að 
vonum ánægðar í mótslok.
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Góðir bílar
- gott verð!

554 6040
Jafnréttisvika hófst í Mennta-

skólanum í Kópavogi sl. mánu-
dag, og henni lauk í gær og 
voru foreldrar þá boðnir vel-
komnir í skólann. 

Þá fjallaði Steinn Ármann leik-
ari á gamansaman hátt um sam-
skipti kynjanna, kynjagrín, pyls-
ur og gos voru á boðstólum í 
boði skólans og Halli og Heiðar 
úr Botnleðju fluttu um reynslu 
sína af að starfa í hefðbundnu 
kvennastarfi og flytja tónlist í 

bland. Hefðbundið kennslu-
fyrirkomulag var stokkað upp 
þessa daga. Jafnréttisnefnd 
Kópavogs tók þátt í jafnréttisvik-
unni en með þessu vill nefndin 
í samstarfi við MK vekja athygli          
á mikilvægi jafnréttis og aukinn-
ar umræðu um jafnréttismál 
meðal ungs fólks.

Garðar Gíslason, félagsfræði-
kennari er umsjónarmaður 
þessa verkefnis. Hann segir 
það samevrópskt verkefni fimm 

landa, Armeníu, Eistlands, 
Belgíu, Noregs og Spánar auk 
Íslands og hluti af svokölluðu 
Comenius-verkefni sem lýkur í 
maímánuði, en Menntaskólinn 
í Kópavogi gegnir forystuhlut-
verki þar sem stýriskóli. Í vor 
koma fulltrúar allra skólanna 
frá Evrópulöndunum fimm í 
heimsókn til MK, og þar verður 
fjallað um ýmis mál á sviði jafn-
réttis, en þema umræðnanna 
verður heimilisofbeldi.
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Krúttlegir    
bæjarfulltrúar

Á fundi bæjarráðs 8. mars sl. 
mótmæltu bæjarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar stækkun blokkar að 
Kópavogsbraut 1d og töldu að 
ekki væru færð fram nein haldbær 
rök fyrir stækkuninni, en aftur á 
móti væru ástæður til að hafna 
henni. Fyrir liggi nýlegt skipulag 
af svæðinu og forsendur hafi ekki 
breyst. Að byggja 6 hæða hús 
á þessum stað samræmist ekki 
umhverfinu, hvað þá heldur sam-
þykkt deiliskipulag af Kópavogs-
túni, sem eftir langa umræðu náð-
ist loksins samkomulag um fyrir 
rúmu ári síðan. Stækkun hússins 
mundi auka nýtingarhlutfall lóðar-
innar, sem síðan getur haft áhrif 
á aukinn rétt annarra lóðarhafa 
á Kópavogstúni, þannig að þeir 
öðlist einnig rétt til stækkunar 
og hækkunar sinna húsa. Nú liggi 
fyrir skipulagshugmyndir, sem 
munu stórauka íbúafjölda Vest-
urbæjar Kópavogs með meðfylgj-
andi umferðarvandamálum og er 
þessi stækkun þar til viðbótar. 
Það að samþykkja þessa breyt-
ingu á nýju deiliskipulagi fyrir 
Kópavogsbraut 1d, undirstrikar 
að mati Samfylkingarinnar enn 
frekar að skipulagsyfirvöld í Kópa-
vogi hafa misst frumkvæði í skipu-
lagsmálum yfir í hendur verktaka 
og fjármálamanna. Breytingin 
var samþykkt af meirihluta bæj-
arráðs en Gunnar Ingi Birgisson, 
bæjarstjóri, óskaði fært til bókar 
að með afstöðu sinni sýni minni-
hlutaflokkarnir hug sinn til Sunnu-
hlíðarsamtakanna. Guðríður Arn-
ardóttir, Samfylkingu, óskaði þá 
eftir að bóka eftirfarandi en hún 
segist hafa látið jafn ómálefnalega 
bókun fara frá sér og bæjarstjóri 
hafi gert þar á undan:

“Bæjarstjóri er krútt.”

Stefnumótun í  
málefnum grunnskóla 
Kópavogs

Á fundi skólanefndar Kópavogs 
26. febrúar sl. gerði Andrés Pét-
ursson, formaður nefndarinnar, 
grein fyrir vinnunni sem fram fór 
á vinnufundi um stefnumótun 
sem fram fór í Kríunesi þá sköm-
mu áður. Ýmis stefnumótunarmál 
voru rædd. Skipaður var ritstjórn-
arhópur til að taka saman niður-
stöður og semja drög að endur-
skoðaðri stefnumótun.

Lagðar voru fram niðurstöður 
úr könnun meðal foreldra og kenn-
ara á fyrirkomulagi vetrarfría í 
grunnskólum. Í ljósi niðurstaðna 
úr könnuninni lítur skólanefnd 
svo á að vetrarfrí í grunnskólun-
um skuli vera með sama hætti og 
verið hefur, þ. e. 2 dagar fyrir ára-
mót og 2 dagar eftir áramót. Skóla-
nefnd felur Félagi skólastjóra að 
leggja fram tillögu að dagsetning-
um vetrarfría næstu þrjú skólaár. 
Skoða skal skólaárið 2007 - 2008 
sérstaklega vegna þess hversu 
snemma á árinu páskarnir liggja.

Skýringa óskað á 
námsstyrk til skóla-
stjóra

Á fundi bæjarráðs 22. febrúar 
sl. var lagt fram svar frá kennslu-
fulltrúa, Hannesar Sveinbjörnsson-
ar, f.h. skólanefndar 20. febrúar 
sl. vegna fyrirspurnar varðandi 
veitingu námsstyrks til Hafsteins 
Karlssonar bæjarfulltrúa, sem er 
í ársleyfi frá störfum skólastjóra 

við Salaskóla, en hann dvelur nú 
við nám í Finnlandi. Óskað var eft-
ir þessu svari á fundi bæjarráðs 
18. janúar sl. Athygli vekur að bæj-
arstjórn samþykkti fundargerð 
skólanefndar 15. janúar sl. með 
einu greiddu atkvæði. Fjórir bæj-
arfulltrúar sátu hjá, flokksfélagar 
Hafsteins í Samfylkingunni.

Í svar kennslufulltrúans segir 
m.a. að skólanefnd hafi undanfar-
in ár styrkt margvíslegar verðir 
nemenda, kennara og skólastjórn-
enda. Hafsteinn stundi nám í Finn-
landi en hluti námsins feli í sér 
að kynna sér rekstur grunnskóla 
í Finnlandi og hver sé lykillinn að 
góðum árangri finnskra barna á 
undanförnum árum. Hluti af kostn-
aðinn við rannsókn Hafsteins sé 
þýðingakostnaður úr finnsku.
Hafsteinn muni kynna afrakstur 
vinnu sinnar fyrir skólayfirvöld-
um og skólastjórnendum í Kópa-
vogi.

VG veitt áheyrn í 
nefndum

Meirihluti bæjarstjórnar lagði 
til á bæjarstjórnarfundi 27. febrú-
ar sl. að að Bæjarstjórn Kópavogs 
samþykkti að á yfirstandandi kjör-
tímabili gefist Vinstri-hreyfingunni 
grænu framboði (VG) heimild til 
að tilnefna áheyrnarfulltrúa með 
málfrelsi og tillögurétt í skóla-
nefnd og félagsmálaráð. Á fundi 
bæjarstjórnar Kópavogs þann 26. 
september sl. lagði bæjarfulltrúi 
VG fram tillögu þess efnis að VG 
væri heimilt að tilnefna áheyrnar-
fulltrúa í 9 nefndir bæjarins. Var 
tillögunni frestað. Við athugun 
hefur komið í ljós að því er mis-
jafnlega háttað meðal sveitarfé-
laga í landinu hvort stjórnmála-
flokkar eða framboðslistar, sem 
ekki hafa tilskilinn styrk í sveit-
arstjórn til að kjósa aðalmenn í 
nefndir, hafi heimild til að tilnefna 
áheyrnarfulltrúa. Í gildandi sam-
þykkt um stjórn Kópavogsbæjar 
(bæjarmálasamþykkt) er ekki gert 
ráð fyrir setu áheyrnarfulltrúa í 
nefndum, utan bæjarráði.  Þvert 
á móti er gert ráð fyrir hlutfalls-
kosningu, þar sem listakosning 
fari fram í bæjarstjórn við skipan 
nefnda. Það sé því skýrt dæmi um 
ósamstöðu minnihlutaflokkanna 
í bæjarstjórn Kópavogs að þeir 
skuli ekki hafa komið sér saman 
um einn lista við kjör í nefndir.  
Þar kaus Samfylking að neyta afls-
munar og útiloka VG frá nefnd-
um bæjarins. Engu að síður fallast 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks á hugmynd-
ir VG um áheyrnarsetu þeirra í 
nefndum.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjar-
fulltrúi VG, segir að með ttillögu 
Framsóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks sé stigið mikilvægt skref í 
lýðræðisátt í bænum sem ber að 
fagna. Vinstri græn hefðu kosið 
að gengið yrði lengra en lagt er 
til. VG leggja áherslu á að í þeirri 
vinnu sem fram fer vegna endur-
skoðunar á bæjarmálasamþykkt 
Kópavogs verði fest ákvæði um 

slíka áheyrnarsetu í mikilvægustu 
nefndum bæjarins. Tillaga meiri-
hlutans var samþykkt einróma. 

Beiðni um sérmerkt 
leigubílastæði við 
Hálsatorg hafnað

Á fundi skipulagsnefndar 19. 
desember 2006 var lagt fram 
erindi Samvinnufélagsins Hreyf-
ils/Bæjarleiða, en í erindinu var 
óskað eftir því við bæjaryfirvöld 
að þau úthluti félaginu aðstöðu, 
það er leigubílastæðum. Skipu-
lagsnefnd vísaði erindinu til 
umsagnar umferðarnefndar og 
síðan var bæjarskipulagi falið að 
gera tillögu að mögulegri staðsetn-
ingu á svæðinu í kringum Hálsa-
torg. Erindið var að nýju lagt fyrir 
skipulagsnefnd 6. mars sl. ásamt 
hugmynd bæjarskipulags að stað-
setningu stæða. Skipulagsnefnd 
sá ekki ástæðu til sérstakra merk-
inga leigubílastæða og hafnaði því 
erindi Hreyfis/Bæjarleiða.

Á sama fundi var hafnað 
umsókn um veltiskilti að Nýbýla-
vegi 32 en afgreiðslu frestað á 
erindi knattspyrnudeildar Breiða-
bliks, þar sem óskað er eftir að 
fá að setja upp auglýsingaskilti á 
150 metra af grindverki umhverfis 
Kópavogsvöll.

Úrræði fyrir fjóra  
einstaklinga í   
sex mánuði

Á fundi félagsmálaráðs Kópa-
vogs nýverið var var lagt fram 
erindi frá EKRON starfsþjálfun. 
Félagsmálaráð samþykkti heimild 
til handa Félagsþjónustunni í sex 
mánuði að nýta úrræði fyrir allt 
að fjóra einstaklinga á mánuði og 
allt að 135 þúsund króna greiðslu 
með hverjum og einum. Að liðn-
um sex mánuðum liggi fyrir mat á 
gagnsemi þessa úræðis, jafnframt 
liggi fyrir stöðumat varðandi 
hvern þátttakanda af hendi Ekron 
í lok tímabils. Starfsmenn fjöl-
skyldudeildar skulu vera í nánu 
samstarfi við Ekron og hafa þan-
nig eftirlit með framvindu mála. 
Félagsmálaráð Kópavogs telur 
brýnt að stjórnvöld marki skýra 
stefnu um hvernig leysa skuli úr 
þeim vanda er stafar af áfengis- og 
vímuefnaneyslu. Nauðsynlegt er 
að í þeirri stefnumótun sé ákvarð-
að hvar ábyrgð á þessum mála-
flokki liggi, hve miklum fjármun-
um skuli verja árlega til meðferð-
ar- og starfsþjálfunarúrræða og 
hvert hlutverk og verkaskipting 
ríkis og sveitarfélaga eigi að vera. 
Einnig telur ráðið nauðsynlegt að 
sú stefnumótun byggi á vandaðri 
úttekt á því hvert umfang þessa 
vanda er á Íslandi og hverjar þarf-
ir fyrir meðferðarúrræði eru og 
hver ætlaður árangur af þeim geti 
orðið.
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G runnskólakennarar eru enn að hugsa sér til hreyfings í kjaramál-
um þó samningar séu langt í frá útrunnir. Kennara telja að efna-
hagsþróunin í landinu hafi verið slík frá undirskrift samnings að 

þar sé farið fram úr svartsýnustu spám. Kópavogsbær hefur ekki rætt 
við sína kennara, en það hafa hins vegar bæjaryfirvöld í Hafnarfirði og 
á Akureyri gert og líklega hefur Launanefnd sveitarfélaga eitthvað fund-
að, þó það fari heldur hljótt að því er virðist. Í Kópavogi eru frábærir 
grunnskólar, þ.e. Kársnesskóli, Kópavogsskóli, Snælandsskóli, Digranes-
skóli, Hjallaskóli, Lindaskóli, Salaskóli, Hörðuvallaskóli, Vatnsendaskóli 
og Smáraskóli, sem hafa sýnt frábæran árangur á landsvísu. En það 
gerist ekki nema þar starfi framúrskarandi kennarar og skólastjórn-
endur. Í síðastnefnda skólanum hefur ríkt ákveðið ósamkomulag milli 
skólastjóra og skólanefndar, og svo virðist sem ekkert samkomulag 
sé þar í sjónmáli. Rætt hefur verið um að bjóða skólastjóra starfsloka-
samning til þess að höggva á hnútinn, en skólastjórinn hefur ekki sýnt 
því áhuga. Allur svona ágreiningur kemur niður á starfinu, svo vonandi 
er að senn fáist lausn, þess bíða bæði nemendur og foreldrar. Það er 
erfitt að trúa því að sumir kennarar hafi ekki nema liðlega 100 þúsund 
krónur í útborguðum launum, á sama tíma og fréttir berast af kauprétt-
arsamningum í bönkunum sem skila yfirmönnunum tugum milljóna! Ef 
Launanefnd sveitarfélaga er ekki tilbúin til að koma til móts við grunn-
skólakennara, á Kópavogsbær að taka af skarið og semja beint við sína 
umbjóðendur. Kennarar eiga það skilið, ekki síst í Kópavogi!

Foreldrarölt er 
samfélagsleg ábyrgð

F oreldrarölt er samfélagslegt mál sem snertir alla, ekki bara for-
eldrana. Foreldrar á rölti eru í senn eftirlitsaðilar með reglum og 
nágrannavakt en hvort tveggja miðar að því að hafa eftirlit með því 

sem gerist utan veggja heimilanna, vera aðhald við lögbundinn útivist-
artíma og vernda börn og unglinga frá utanaðkomandi aðilum sem ekki 
eiga erindi við þau. Þar er fyrst og fremst verið að skera upp herör gegn 
sölumönnum dauðans, þ.e. þeim sem selja vímuefni og áfengi. Nærvera 
þeirra sem eru á foreldraröltinu getur líka spornað gegn ósætti einstak-
linga eða hópa, jafnvel varnað ofbeldi og svo fer neysla áfengra drykkja 
eða vímuefna síður fram í nálægð foreldra. Sumir foreldrar vilja ekki taka 
þátt í foreldraröltinu vegna þess að þau segja að sitt barn sé ævinlega 
heima, en þeir sömu gleyma algjörlega samfélagslegu ábyrgðinni. For-
varnarfulltrúi Kópavogs, lögreglan, ÍTK, Samkóp og foreldrar úr hverjum 
grunnskóla eru regnhlífasamtökin. Vertu virkur, hafðu samband!

Óhæfar barnaverndarnefndir

H vað voru margir drengir úr Kópavogi sendir á Breiðuvík, Kumbara-
vog eða önnur upptökuheimili? Eflaust nokkrir. Voru þetta helst 
synir einstæðra mæðra sem fengu húsnæði í Kópavogi vegna 

þess að þeim var ekki vært í Reykjavík vegna húsnæðisskorts? Þetta er 
einn ljótasti bletturinn í sögu landsins. Í barnaverndarnefndirnar var valið 
pólítískt en ekki á faglegum forsendum, oft verið að umbuna flokksgæð-
ingum fyrir góð störf fyrir kosningar, barnaheill var ekki eitthvað sem var 
haft að leiðarljósi. Oft höfðu þessir einstaklingar ekki hundsvit á málum. 
Enn eru starfandi óhæfar barnaverndarnefndir en nú ætti félagsmálaráð-
herra að taka af skarið og hlutast til um að þessar nefndir verði lagðar nið-
ur og þess í stað skipuð ein fjölskipuð landsnefnd. Í ekki stærra þjóðfélagi 
en Ísland er krefst nútíminn þess. Við sem lifðum þá tíma þegar hrottar 
voru að stjórna heimilum eins og Breiðuvík, krefjumst þess að þjóðfélagið 
allt axli ábyrgðina. Aldrei aftur misþyrmingarheimili.

     Geir A. Guðsteinsson

Kennarar á 
lágum launum
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson
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Færði skólanum 
þroskaleikföng

Fulltrúar Foreldrafélag Linda-
skóla komu færandi hendi fyr-
ir skömmu þegar félagið færði 
dægradvölinni i skólanum ýmiss 
þroskaleikföng, og starfsmönn-
um skólans blóm og konfekt sem 
þakklætisvott fyrir frábært starf.

Albert Sveinsson formaður seg-
ir að foreldrafélaginu hafi fundist 
það þurfa að gefa skólanum eitt-
hvað sem nýttist skólastarfinu og 
dægradvölinni því margir dagarn-
ir séu langir hjá börnunum, ekki 
síst hjá yngri börnunum, og því 
hafi verið ákveðið að færa skól-
anum eitthvað sem kæmi þeim 
yngstu helst að notum.

“Þetta eru mestmegnis þroska-
leikföng sem við komum með nú. 
Síðustu ár hefur verið meira hugs-
að um eldri börnin en nú vildum 
við beina sjónunum annað, þ.e. í 
neðri bekkina.

Framundan er að 10. bekking-
ar ætla að halda bingó en við 
munum hafa yfirumsjón með því. 
Ágóðinn af því rennur til styrktar 
útskriftarferð þeirra í vor. Þetta 
er því fjáröflun í ferðasjóð krakk-
anna en þau afla sjálf vinninga í 
bingóið, en við munum eitthvað 
styðja þau í þeirri öflun. Síðan 
verður vorhátíð sem foreldrafé-
lagið sér um, en við munum m.a. 
útvega hoppukastala, grill o.fl. en 
9. bekkingar munu þar grilla pyls-
ur og selja þær, en ágóðinn fer þá 
í þeirra sjóð. Fyrr í vetur vorum 
við með laufabrauðsgerð sem er 

orðið árleg athöfn og nýtur mik-
illa vinsælda, en í tengslum við 
laufabrauðsgerðina var haldinn 
kökubasar. Segja má að allan vet-
urinn séum við að, en auðvitað 
tökum við okkur frí á sumrin,” seg-
ir Albert Sveinsson.

Birna Metúsalemsdóttir segir 
að í skólanum sé mjög gott starf 
en foreldrafélagið fylgist vel með 
því enda sé samstarf foreldrafé-
lagsins og skólastjórnenda mjög 
gott. “Við komum því einnig með 
blóm og konfekt til kennaranna og 

annara starfsmanna Lindaskóla 
til að sýna þeim okkar þakklæti 
í verki. Auk tekna af ýmsum upp-
ákomum er innheimt félagsgjald 
og er öllum foreldrum sendur 
reikningur sem í flestum tilfellum 
fer inn á heimabankann hjá fólk-
inu. Á þessum vetri er árgjaldið 
1.200 krónur og allflestir foreldr-
ar greiða það og sýna þar með 
starfinu áhuga og skilning, enda        
um að ræða félag í þágu allra 
barna Lindaskóla,” segir Birna 
Metúsalemsdóttir.

Albert Sveinsson formaður Foreldrafélags Lindaskóla og gjaldker-
inn, Birna Metúsalemsdóttir, komu færandi hendi á kennarastofuna 
fyrir skömmu. Með þeim á myndinni t.h. er Gunnsteinn Sigurðsson     
skólastjóri.

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
108 Reykjavík

Sími: 568 1800

gleraugad@simnet.is
www.gleraugad.is

Sjóntækjafræðingur með 
réttindi til sjónmælinga og 
linsumælinga

Greiðslukjör
í allt að 36
mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Foreldrafélag Lindaskóla

Öll viljum við geta komist auðveldlega um gangstéttar og göngustíga bæjarins. Sumstaðar vex trjágróður á lóðum 
það mikið út fyrir lóðarmörk að götum, gangstéttum og stígum að vandræði og jafnvel hætta stafar af. Þetta á við um 
bæði umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda, þar sem lóðarmörk liggja að götu. Einnig eru dæmi um að 
trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu.

Í byggingarreglugerð er kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna á lóð innan lóðarmarka og  
jafnframt að bæjaryfirvöldum sé heimilt að fjarlægja þann gróður sem vex út fyrir lóðarmörk og er til vandræða, á 
kostnað lóðarhafa.

Lóðarhafar eru hvattir til að hafa þessi mál í lagi og snyrta trjágróður á lóðarmörkum eftir því sem við á. Á næstunni 
verður gerð úttekt á gróðri við götur, gangstéttar og stíga og í framhaldi af því verður „vandræðagróður“ snyrtur á 
kostnað lóðarhafa.

             Garðyrkjustjóri Kópavogs

Er ekki kominn tími til að klippa?

Lista- og menningarráð Kópavogs 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til 

verkefna / viðburða á sviði menningar
og lista í Kópavogi. 

Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir 
geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum 
umsóknareyðublöðum fyrir 25. mars 

nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást á skrifstofu Tómstunda- og 
menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð og á 
heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is

-----------------------------------------------

Lista- og menningaráð Kópavogs 
veitir styrki til menningarstarfs í 

Kópavogi tvisvar á ári, í október og apríl.

Menningarstarf 
í Kópavogi
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Sumum lesendum Kópavogs-
blaðsins hefur fundist að frásögn 
af hugmyndum um uppbyggingu 
Kársnesins hafi verið nokkuð ein-
hliða. Það er ekki rétt því bæði 
hafa sjónarmið formanns skipu-
lagsnefndar og Íbúasamtaka 
Vesturbæjar fengið rými á síðum 
blaðsins.

Hönnuðir stærsta hluta svæðis-
ins, arkitektar hjá Alark og Glámu-
Kím, segja að þegar höfð er heild-
arsýn yfir verkefnið megi sjá að 
t.d. hugmyndir um bryggjuhverfi 
byggi m.a. á mörgu því besta frá 
hönnuðum helstu bryggjuhverfa 
Norður-Evrópu. Af viðbrögðum 
sumra íbúa mætti halda að arki-
tektarnir vaði hugsunarlaust í 
sjó fram með teikniblýantinn 
að vopni. Vinna þeirra byggir á 
traustari grunni en svo. Við þetta 
má bæta að margir íbúar eru 
hlynntir því að „tekið verði til” yst 
á nesinu og því gefin löngu tíma-
bær andlitslyfting.

Gagnrýni í athugasemdum 
snýr aðallega að umferðarþunga, 
einkanlega um Kársnesbraut, og 
öryggi skólabarna en þar sem 10-
15% flatur niðurskurður á bygg-
ingamagni er í kortunum mun 
umferðin ekki ná hámarksþoli 
umferðaræða. Unnið hefur verið 
með hugmyndir að lausnum fyr-
ir Kársnesbrautina. Til er fjöldi 

mynda sem sýnir að skerðing 
útsýnis hjá núverandi íbúum verð-
ur mjög lítil. Og væntanlegur hót-
elturn verður væntanlega skorinn 
niður til hálfs.

Arkitektarnir Jakob Líndal hjá 
Alark og Sigbjörn Kjartansson hjá 
Glámu-Kím benda á nokkur atriði 
er varða uppbyggingu Kársnes-
ins, þessi atriði einna helst:

• Glæsilegt bryggjuhverfi á 
besta stað á höfuðborgarsvæðinu 

• Hverfið kemur í stað vannýtts 
atvinnusvæðis í niðurníðslu 

• Núverandi ástand yst á Kárs-

nesi er segull á neikvæða samfé-
lagshætti 

• Gott útsýni til allra átta og 
góðar samgöngur við lykilsvæði 
höfuðborgarsvæðis 

• Nýja hverfið eflir byggðina á 
Kársnesi og hækkar fasteignaverð 
í næsta nágrenni og gefur íbúum 
Kársness sem minnka vilja við sig 
en vera um kyrrt á nesinu aukið 
val um búsetu 

• Lifandi og skemmtilegt hverfi 
með kaffihúsum og menningu 

• Hugmyndir frá vel heppnuð-
um bryggjuhverfum í Evrópu.
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Ber hæstu vexti almennra innlánsreikninga

Engin lágmarksinnborgun

Verðtryggður

Bundinn til 18 ára aldurs

Kjör haldast óbreytt þó innistæða sé ekki tekin út við 18 ára aldur

5.000 kr. verða 7.000 kr.
Allir sem gefa fermingarbarni 5.000 króna gjafabréf í Framtíðarsjóð Sparisjóðsins fá 2.000 króna mótframlag frá Sparisjóðnum. 

Gefðu gjöf sem ávaxtar sig strax!

Gjöf sem stækkar
í pakkanum

Framtíðarsjóður

Kíktu inn á spk.is og reiknaðu út ávöxtun á sparnaði í Framtíðarsjóði 

Sparisjóðsins.

SPK - Sparisjóður Kópavogs | Hlíðasmára 19 | Digranesvegi 10 | Afgreiðsla í Select við Smáralind 
           Aðalsími 515 1900 | Þjónustuver 515 1950 | spk@spk.is | www.spk.is

Nýtt skipulag á Kársnesi færir íbúum hverfi sem 
kemur í stað vannýtts atvinnusvæðis í niðurníðslu

Hver á
svarta 
köttinn?

Kettir gera sig stundum heima-
koma á heimilum án sýnilegrar 
ástæðu. Kannski hafa þeir villst, 
eða þeim líkar ekki vistin hjá 
eigendum, og leita sjálfviljugir 
vistaskipa.

Einn slíkur köttur, svartur að 
lit, hefur hreiðrað um sig hjá Þóri 
Hallgrímssyni að Holtagerði 49.

Þórir segir að dag einn í desem-
bermánuði hafi hann farið út á 
tröppur til þess að gá til veðurs 
en þá hafi svartur köttur komið á 
harðalhlaupum, nuddað sér upp 
við fætur hans, og mjálmað ámát-
lega. Greinilega var um soltinn 
heimiliskött að ræða þó ekki hefði 
hann neina hálsólina eða eyrnar-
merki. Þórir segir hér um ógeltan 
fresskött að ræða, u.m.þ. 4 - 5 ára.

“Eftir að hafa gætt sér á hangi-
keti og rækjum óskaði hann húsa-
skjóls. Þrátt fyrir að við höfum 
leitað til Kattholts og spurt fyrir 
um köttinn hjá nágrönnunum í 
Holtagerði, hefur hann ekki kom-
ist til eigandans. Þeir sem kannast 
við köttinn geta komið hingað eða 
hringt í síma 862-5737,” segir Þór-
ir Hallgrímsson.

Þórir Hallgrímsson með svarta 
fressköttinn sem er í óskilum.



Fyrsta skóflustunga að nýbygg-
ingu safnaðarheimilis Kársnes-
sóknar var tekin sl. sunnudag, 
en það verður staðsett á horni 
Hamraborgar og Hábrautar í Kópa-
vogi, Hábraut 1a. Byggingin mun 
samanstanda af efri hæð með 
aðkomu frá Hamraborg og neðri 
hæð með aðkomu frá Hábraut. 
Bílageymsla verður undir húsinu 
að hluta og verður aðkeyrsla að 
henni frá Hábraut. 

Skipulag lóðar og 
umhverfi

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. Grá-
grýtisklappir sem þarf að fjarlægja 
leggjast aftur á sama stað, en nú 
upp á pallinn í garðrýminu. Reynt 
verður að hrófla sem minnst við 
grágrýtisholtinu umhverfis húsið. 
Hugmyndin er að planta gróðri 
í mjótt belti milli gangstétta og 
láta græna beltið vefja sig utan um 
austurhluta byggingarinnar. 

Frá kirkju og hæð er þakflötur 
safnaðarheimilisins sýnilegur. Hug-
myndin er að leggja steinefni í flís-
um á þakflöt. Sumar flísar eru fjar-

lægðar og er mosi settur í staðinn. 
Leitast er við að fá þakflöt til að 
renna út í eitt með holtinu.

Að utan verður safnaðarheim-
ilið hvít bygging eins og kirkjan, 
steypt úr hvítri steypu. Gluggar 
verða álgluggar með innbrenndri 
lakkhúð. Klæðning á lágum vegg 
og kjallara verða grágrýtisflísar. 
Þakklæðning steinsteyptar flísar. Í 
aðalrýmum verður gólfefni grágrýt-
isflísar.  Loftklæðning eikarviður 
með innfelldum rúllugardínum við 
glugga. Burðarveggir innandyra 
standa ýmist í hvítri steypu eða 
sjónsteypu. Safnaðarheimilið verð-
ur 687 m2 og bílageymsla á neðri 
hæð 550 m2.
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Leikritið Allt & ekkert var frum-
sýnt hjá Leikfélagi Kópavogs í 
byrjun mánaðarins en vikurnar 
þar á undan stóðu yfir æfingar á 
ÖLLU & ENGU hjá Leikfélagi Kópa-
vogs. Verkið hafði í upphafi vinnu-
heitið EKKERT og eins og það gef-
ur til kynna byrjaði hópurinn með 
EKKERT í höndunum. EKKERT 
handrit. EKKERT haldreipi. Það 
var upphafið að ÖLLU & ENGU.

 Hópurinn, sem er samansettur 
af jafnt gömlum sem nýjum með-

limum LK, kom víða við vikurnar 
fram að frumsýningu, en er núna 
kominn á áfangastað. ALLT & EKK-
ERT hópurinn hefur grafið upp 
safn af sögum og býður nú uppá 
líflegar frásagnir, kaffi og með því 
í hlýlegu og þægilegu umhverfi. 
Allt og ekkert sem lesendur hafa 
séð fram að þessu getur búið þá 
undir ALLT & EKKERT.

Miðapantanir eru á kopleik.is 
og í síma 8239700.

Leikarar í Öllu & engu.

Allt og ekkert hjá
Leikfélagi Kópavogs

Hverjir? Hvenær? Hvar?

Lesendum sem veittu upplýs-
ingar um myndina sem birtist í 
síðasta Kópavogsblaði er þakkað 
kærlega. Hún er af Guðmundi Jak-
obssyni og Jóhanni K. Ólafssyni 
sem báðir hafa starfað hjá Kópa-
vogsbæ frá því myndin var tekin. 
Myndin er tekin framan við hús-
ið að Sunnubraut 44 sem hefur 
verið breytt nokkuð frá því það 
var byggt árið 1964. Það ár hóf 
Guðmundur störf hjá bænum en 
þá var loftpressan á öðrum bíl, 
en nokkru síðar var hún flutt á 

Chevrolet bifreiðina (sem er af 
árgerðinni 1954). Árið 1966 fór 
Guðmundur í annað starf og taldi 
hann að myndin væri tekin það ár. 
Á myndinni sést í húsið að Sunnu-
braut 40 sem var byggt fyrir DAS 
sem happdrættisvinningur. Ekki 
var byggt hús að Sunnubraut 42 
fyrr en um 1974-1976. Gísli Gests-
son tók myndina.

Margar ljósmyndir í vörslu Hér-
aðsskjalasafns Kópavogs eru af 
óþekktum uppruna og myndefnið 
óþekkt. Enn er því leitað á náð-

ir lesenda Kópavogsblaðsins, að 
þessu sinni er myndin af bygging-
arframkvæmdum. Hver er á mynd-
inni? Hvenær og hvar er hún tek-
in? Hvað er verið að byggja? Hver 
tók myndina?

Viti einhver lesandi blaðsins 
eitthvað af þessu væri þegið með 
þökkum að því yrði komið á fram-
færi við Héraðsskjalasafn Kópa-
vogs, Hamraborg 1, 200 Kópavogi, 
netfang: hrafns@kopavogur.is 

Fyrsta skóflustunga að safnað-
arheimili Kársnessóknar

Kópavogsbær hefur tilkynnt 
að af tæknilegum ástæðum hefur 
ekki reynst unnt að flytja breyt-
ingar úr nýju álagningarkerfi Fast-
eignamats ríkisins yfir í innheimtu-
kerfi Kópavogsbæjar, og er beðist 
velvirðingar á því. Af þessum 
sökum koma allir greiðsluseðlar 
óbreyttir til greiðenda fasteigna-
gjalda. Engar breytingar verða 
því á greiðsluseðlum fyrir mars-
mánuð, hvorki eigendabreytingar,  
gjaldendabreytingar, hjá afslátt-

arþegum, né heldur neinar leið-
réttingar sem lúta að fasteigna-
gjöldunum sjálfum. Fasteignamat 
ríkisins vinnur að lagfæringum og 
vonast er til að allir greiðsluseðlar 
skili sér með réttum upplýsingum 
fyrir næsta gjalddaga. Greiðend-
um fasteignagjalda er bent á að 
greiða gjaldfallna seðla og verða 
leiðréttingar gerðar um leið og 
tækifæri gefst.

Engar breytingar
á greiðsluseðlum 
fasteignagjalda

 Grunnmynd efri hæðar safnaðarheimilisins.

Smíði áhorfendastúku við Kópavogsvöll gengur vel, og verður að 
vonum hið glæsilegasta mannvirki.



Ævintýralegar fiskbúðir
fisk i saga . i s

H 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 bjóðum þér í nýja og glæsilega fiskbúð okkar
í  Hamraborg  Kópavogi .     Laugardaginn 17. mars
o p n a r F i s k i s a g a  á s a m t  G a l l e r í  K j ö t  n ý j a  o g  
f ramandi  vers lun  að  Búðarkór  1 .  í  Kópavogi .

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

Nú er opið alla laugardaga!
frá 11:00 til 17:00

Hinn eini sanni saltfiskréttur að hætti Börsunga

Ýsu lasagne

Okkar ljúfengu fiskréttir eru hafa slegið í gegn!
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Framsóknarflokkurinn hef-
ur í seinni tíð aldrei mælst 
með minna fylgi þegar aðeins 
tveir mánuðir eru til Alþingis-
kosninga. Niðurstöður skoðana-
kannana benda til að jafnvel fái 
flokkurinn engan mann kjörinn 
í Suðvesturkjördæmi, en listann 
í þessu kjördæmi leiðir Siv Frið-
leifsdóttir heilbrigðisráðherra. 
Reynsla hefur hins vegar verið 
sú að flokkurinn fær meira fylgi 
í kosningunum sjálfum. Annað 
sætið á lista Framsóknarfokksins 
hér skipar Samúel Örn Erlings-
son fréttamaður. Kópavogsblað-
ið spurði Samúel hvort hann 
bæri þær vonir í brjósti í dag að 
flokkurinn fengi jafnvel það mik-
il fylgi að hann kæmist á þing.

“Ég tel fulla möguleika á því 
að ég komist á þing,” segir Samú-
el Örn. “Það eru enn afskaplega 
margir sem eiga eftir að gera upp 
hug sinn. Við Framsóknarmenn 
höfum átt góðu fylgi að fagna hér 
í Suðvesturkjördæmi, fólk hefur 
stutt okkur til góðra verka. Við 
bjóðum fram sterkan lista með öfl-
ugu fólki, þar sem konur og ungt 
fólk eru áberandi.

Það er feiknarleg orka í samfé-
laginu og margir óákveðnir. Það 
er eðlilegt, þegar margt er í gangi 
og hjólin snúast fulla ferð. En þau 
snúast vegna þess að Framsókn-
armenn hafa unnið vel í sterkri 
ríkisstjórn. Hér er mikil atvinna 
og mikil uppbygging. Það var nú 
ekki sjálfgefið fyrir um það bil ára-
tug þegar við sigldum fulla ferð í 
10-15 prósenta atvinnuleysi með 
öðrum Evrópulöndum.

Það hefur vissulega gefið á bát-
inn hjá Framsóknarflokknum á 
þessu kjörtímabili og ákveðnir 
brestir leitt athyglina frá góðum 
verkum okkar. Það dylst engum 
að það tekur á að vera minni flokk-
ur í ríkisstjórn á annatímum, það 
tekur heiftarlega orku.

Það munaði hársbreidd að 
Framsóknarflokkurinn fengi tvo 
menn í Suðvesturkjördæmi í síð-
ustu kosningum. Þá var líka spáð 
illa fyrir okkur á meðan stór hluti 
kjósenda var óákveðinn. Nú ætl-
um við að klára dæmið, við höf-
um góða málefnastöðu og góðan 
lista.”

Öldruðum hvergi fjölgað 
meira en í Kópavog

- Þarf þingmaður úr Kópavogi að 
beita sér fyrir sérstökum málum fyr-
ir Kópavog innan þessa kjördæmis 
og á Alþingi? Hver væru þau þá?

“Já, þingmaður úr Kópavogi 
þarf að vaka yfir því sem snert-
ir hans byggðarlag beint. Auðvit-
að er kjördæmið í heild líka sjón-
arhóll og þjóðarheill ævinlega 
útgangspunktur. En það er að 
mörgu að hyggja í þéttbýlinu. Við 
finnum fyrir því í Kópavogi að það 
þarf að huga vel að samgöngumál-
um í Suðvesturkjördæmi. Það þarf 
að klára Arnarnesveg sem allra 

fyrst til að létta og dreifa umferð-
arþunga úr Hafnarfirði, Garðabæ 
og af Suðurnesjum. Við þurfum 
ekki síður að huga að þeim elstu 
og yngstu í samfélaginu. Við höf-
um nú byggt upp samfélag sem 
getur tekist almennilega á við 
umönnun aldraðra. Við þurfum 
að ganga í þau mál af margföldum 
krafti, sennilega hefur öldruðum 
hvergi fjölgað eins og í Kópavogi 
undanfarin misseri. Í þessum mál-
um er of mikil togstreita ríkis og 
sveitarfélaga. Það verður að ein-
falda bótakerfi, tekjutenging milli 
hjóna er til dæmis fáránleg þegar 
fólk er komið á eftirlaunaaldur. 

Það er góðu heilli komið á frítekju-
mark. En sú upphæð gæti verið 
töluvert hærri. Einkum nú þegar 
vinnumarkaðinn vantar fólk, en 
það borgar sig ekki fyrir þá sem 
eldri eru að vinna. Þetta getum 
við allt gengið í nú, þegar byggt 
hefur verið upp svo öflugt þjóð-
félag.

Við þurfum líka að margfalda 
kraftana í forvarnarmálum. Þar 
þarf að breyta viðhorfum. Við þurf-
um að upplýsa unga fólkið um að 
það er jafn sjálfsagt að segja nei 
við brennivíni eins og tóbaki og 
fíkniefnum. Hóf er á öllu best, en 
tíðarandinn er einhvern veginn 
þannig að krökkum sé sturtað úr 
grunnskóla í framhaldsskóla og 
þá þurfi hreinlega að byrja á öll-
um hlutum í einu.” 

- Núverandi stjórnarandstaða á 
Alþingi hamrar á því að gefa þurfi 
Framsóknarflokknum frí frá stjórn-
arsetu eftir kosningarnar 12. maí 
nk. Ef sú staða kæmi upp eftir kosn-
ingarnar að einhverjir af núverandi 
stjórnarandstöðuflokkum leituðu 
eftir meirihlutasamstarfi við Fram-
sóknarflokkinn, telur þú þá rétt að 
verða við þeirri beiðni?

“Við göngum óbundin til kosn-
inga. Þegar talið hefur verið upp-
úr kössunum, þá fyrst geta menn 
svarað því hvaða leiðir eru færar, 
til hvers menn hafi umboð.

En það auðveldar ekki samstarf 
í framtíð þegar lykilmenn í vinstri 
flokkunum sjá hag sínum borgið 
með því að henda svívirðingum 
í aðra.”

- Fyrir hvaða málum muntu beita 
þér á Alþingi, fáir þú umboð kjós-
enda til setu þar eftir kosningarnar 
í vor?

“Ég þekki íþrótta-, æskulýðs- og 
skólamál býsna vel í gegnum störf 
mín. Þar má víða taka til hendi. Eg 
hef starfað að leikskólamálum í 
Kópavogi. Á því skólastigi er mik-
il gróska og mér finnast athyglis-
verðar hugmyndir um að skóla-
skylda hefjist á því sem nú er síð-
asta ár í leikskóla. Þar má vera 
komið fyrsta skref til þess að ung-
menni geti farið yngri í háskóla en 
nú er, eins og gerist með sumum 
öðrum þjóðum. Íþróttakennsla í 
leikskólum er líka löngu tímabær, 
þar er lagður grunnur sem ég 
tel bera hærri vexti en flest ann-
að. Ég nefndi áður forvarnarmál 
og málefni aldraðra. Ég hef líka 
brennandi áhuga á landinu okk-
ar, nýtingu þess og vernd og að 
hlunnindi þess séu í þjóðareigu,” 
segir Samúel Örn Erlingsson.

8 Kópavogsblaðið MARS 2007

borgarblod.is

Huga þarf vel að samgöngu-
málum í Suðvesturkjördæmi

Samúel Örn Erlingsson, 2. mað-
ur á lista Framsóknarflokks við 
Alþingiskosningarnar 12. maí nk.

Styttist í kosningar
Stjórmálaflokkarnir búa sig nú 

undir stutta en snarpa kosninga-
baráttu þegar þingstörfum lýkur á 
Alþingi. Þau sem skipa efstu sæti 
listana eru þó þegar farin að hitt-
ast og betra saman bækur sínar. 
Kópavogsblaðið hitti frambjóð-

endur Sjálfstæðisflokks, Samfylk-
ingar, Framsóknarflokks og VG í 
Suðvesturkjördæmi þar sem þeir 
voru að huga að ýmsum málum til 
undirbúnings kosningabáttunni. 
Fleiri framboð höfðu þá ekki verið 
tilkynnt í Suðvesturkjördæmi.

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins hittust á fundarstað bæjar-
stjórnar Hafnarfjarðar. Aftan við nöfn allra frambjóðenda á öllum 
myndunum talið frá vinstri er númer þess sætis sem þeir skipa á 
framboðslistunum. Ragnheiður Elín Árnadóttir (5), Ármann Kr. Ólafs-
son (3), Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (1), Bjarni Benediktsson (2), 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir (6) og Jón Gunnarsson (4).

“Við þurfum að 
margfalda kraftana í 
forvarnarmálum. Þar 
þarf að breyta viðhorf-
um. Við þurfum að upp-
lýsa unga fólkið um að 
það er jafn sjálfsagt að 
segja nei við brennivíni 
eins og tóbaki og fíkni-
efnum. Hóf er á öllu 

best, en tíðarandinn er 
einhvern veginn þannig 
að krökkum sé sturtað 
úr grunnskóla í fram-

haldsskóla og þá þurfi 
hreinlega að byrja á öll-

um hlutum í einu.”

1952-2007 ára

1952-2007 ára

1952-2007 ára

1952-2007 ára

Frambjóðendur Samfylkingarinnar komu saman í Listasafni Kópa-
vogs, Gerðarsafni. Gunnar Svavarsson (1), Þórunn Sveinbjarnardóttir 
(3), Katrín Júlíusdóttir (2), Guðmundur Steingrímsson (5) og Árni Páll 
Árnason (4).

Frambjóðendur Framsóknarflokks gáfu sér tíma frá fundarhöldum 
sl. mánudagsmorgun í Framsóknarhúsinu í Kópavogi. Una María 
Óskardóttir (3), Hlini Melsted Jóngeirsson (5), Kristbjörg Þórisdóttir 
(4), Samúel Örn Erlingsson (2) og Siv Friðleifsdóttir (1).

Frambjóðendur VG komu saman í Borgarholtinu í Kópavogi. Gestur 
Svavarsson (3), Mireya Samper (4), Ögmundur Jónasson (1), Andrea 
Ólafsdóttir (5) og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir (2).
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Fæst í hannyrðaverslunum 
um allt land.

Nýtt prjónablað 
frá Dale á íslensku

um allt land.

Smiðjuvegi  5
200 Kópavogur

www.skola. is     

Sími 585 0500 
Opið mán.-fös.9-18 
og laugardaga 10-14

Aðal skvísur bæjarins eru fluttar á hina frábæru
hárgreiðslustofu Aþenu í Mjódd. 

Hlökkum til að sjá gamla og nýja kúnna, 
Henríetta og Sigrún. 

Við erum með opið frá kl 09:00 til 18:00 alla virka 
daga og frá 10:00 til 14:00 á laugardögum. 

Aþena 
Þangabakka 10 •  Sími: 557 2053

Fyrsti alþingismaðurinn frá Kópa-
vogi var þingmaður Árnesinga

Flestir Kópavogsbúar kannast 
við Fífuhvammsveg, en kannski 
færri hvar bærinn Fífuhvamm-
ur stóð sem gatan dregur nafn 
sitt af. Húsin á bújörðinni Fífu-
hvammi voru byggð að hluta 
fyrir aldamótin 1900 af Þorláki 
Guðmundssyni alþingismanni. 
Síðan byggði Bernhöft tannlækn-
ir stofu og forstofu norðan við 
en Ísak Bjarnason síðan austan 
og sunnan við. Sunnan við voru 
skúrar, geymslur og peningshús. 
Húsið var rifið að fullu sumarið 
1983.

Þorlákur í Hvammkoti gaf jörð-
inni nýtt heiti því að hann vildi 
ekki að bærinn hans væri kallaður 
kot, og kallaði hann Fífuhvamm. 
Hann er fyrsti Kópvogsbúinn sem 
sat á Alþingi svo vitað sé. Þor-
lákur Guðmundsson var fæddur 
í í Mjóanesi í Þingvallasveit 22. 
des. 1834, d. 7. júní 1906. Þorlák-

ur var bóndi í Miðfelli 1859-1875, 
í Hvammkoti, síðar Fífuhvammi 

við Kópavog 1875-1902 og í Eski-
hlíð frá 1902 til æviloka. Hann 
var hreppstjóri í Þingvallahreppi 
1863-1875 og alþingismaður Árnes-
inga 1874 til 1900.

Talið er að jörðin hafi heitið 
Fífuhvammur til forna en engar 
heimildir eru þó til um það. Árið 
1874 drukknuðu þrjú stálpuð 
systkini frá Hvammkoti í Kópa-
vogslæknum. Í Fífuhvammslandi 
var mjög fallegt votlendi, þar uxu 
ýmsar jurtir, t.d. hofsóleyjar, hol-
blaðka, engjarós, hrafnsklukka, 
vatnsharfagras, fífur, sefbrúður 
og stjörnusteinbrjótur. Á horni 
Fífuhvammsvegar og Reykjavík-
urvegar fundust tvær grafir fyrir 
allnokkru.

Rétt hjá Fífuhvammi er álfhóll 
sem hvorki má slá eða raska. Sagt 
er að bóndi einn í Fífuhvammi 
hafi slegið hólinn og misst 8 kýr 
það ár.

Þorlákur Guðmundsson, fyrsti 
Kópavogsbúinn sem sat  á 
Alþingi.

Bæjarstæði Fífuhvammsbæjarins í dag. Milli trjánna glittir í Lindaskóla.
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Strax-verslun opnar í Kórahverfi
Samkaup mun opna matvöru-

verslun í Búðakór í dag föstu-
dag, 16. mars kl. 12.00. Sturla 
Eðvarðsson, framkvæmdastjóri 
Samkaupa segir að auk þess 
verði í húsinu bakarí og fisk-
verslun á vegum annara aðila. 
Samkaup reka verslanir víða um 
land, og þær heita auk Strax, 
Nettó, Kaskó og Úrval. Sturla seg-
ir þjónustu og vöruval mismun-
andi eftir heitum verslananna. 
Verslunin í Búðakór verður 
lengur opin en Nettó-verslunin í 
Salahverfi, vöruval eitthvað frá-
brugðið, og nálgun við viðskipta-
vinina öðru vísi.

Samkaup eru í mikilli sókn, en 
auk verslunarinnar í Búðakór var 
opnuð verslun í Garðinum í febr-
úarmánuði, á Hornafirði í þessum 
mánuði og í Búðardal 1. apríl nk. 
Verið er að byggja að Bifröst og 
nýlega var keypt verslun á Laugar-
vatni sem breytt verður að staðli 
Samkaupsverslana.

Við hlið Straxverslunarinnar er 
sjálfsáfgreiðslustöð Atlantsolíu 

sem þegar er farin að þjóna íbú-
um svæðisins.

Þórhalla Grétarsdóttir, verslunarstjóri Strax í Búðakór. Hún hefur 
12 ára reynslu sem verslunarstjóri. Verið er að ráða fólk til starfa í 
búðinni, en hún verður opin frá 09.00 til 22.00 virka daga en 10.00 til 
22.00 um helgar. 

Húsbyggingar frá því í stríðsbyrjun:

Fyrir um 9 árum síðan gerði 
Rannsóknarstofnun bygginga-
iðnaðarins könnun á ástandi og 
viðhaldsþörf húsa á höfuðborg-
arsvæðinu. Í könnuninni var 
ástand 214 húsa metið, samhliða 
voru íbúar spurðir um ýmsa 
þætti er varðar viðhald bygging-
anna, s.s. kostnað við viðhald 
þeirra og hvaða viðgerðir hefðu 
átt sér stað.

Viðhaldskostnaður í takt 
við aldur húsa

Viðhaldþörf mannvirkis er af 
augljósum ástæðum háð aldri, 
með hækkandi aldri þarf að 
sinna stöðugt meira viðhaldi, 
fleiri þætti þarf að endurnýja 
vegna skemmda eða úreldingar. 
Kostnaður að baki viðhaldi er 
breytilegur milli húsa; hann er 
háður því hve vandað hús var 
í upphafi, þeirri áraun sem það  
verður fyrir en einnig skiptir máli 
hvort vandað hafi verið til þess 
viðhalds sem hefur þegar verið 
framkvæmt. Fjárþörfin dreifist 
ójafnt milli ára.

Það kom á óvart að hús 26 til 
35 ára sýndu ekki meiri viðhalds-
kostnað, sérstaklega þar sem 
vitað var að steypa í þeim hafði 
reynst viðhaldsfrek. Hins vegar 
takmarkaðist spurningin við þrjú 
tiltekin ár þannig að viðgerðir þar 

höfðu í talsverðum mæli átt sér 
stað fyrir þann tíma sem tiltekinn 
var. Við þennan aldur eru þó all-
ar líkur á að styttast fari í kostn-
aðarsamtg viðhald húsanna, s.s. 
talsverðar viðgerðir lagnakerfa, 
aukningu gluggaviðgerða, eins er 
skipulagi eldri íbúða oft breytt, 
það þarf að endurnýja þakklæðn-
ingar o.fl., auk þess reglubundna 
viðhalds sem iðulega þarf að 
sinna.

Oft er gert ráð fyrir að kostnað-
ur af þessum toga geti legið á bil-
inu 1,5 til 2,0% af stofnkostnaði á 
ári, sé tekið meaðltal langs tíma.

Niðurstöður sýna að kostnað-
ur við viðhald húsa að utanverðu 
er svipaður og innanhúss, eða 
43 til 44% heildarkostnaðar. Áætl-
aður kostnaður við lágmarksvið-
hald utanhúss miðast eingöngu 
við málun glugga hússins og 
annars tréverks að utan. Í húsi 
sem byggt var árið 1930 reyndist 
meðaltalskostnaður viðhalds sl. 
25 ára vera tæplega 2,3% af bygg-
ingakostnaði að öllu meðtöldu.

Kópavogur er ungur bær og hús frá því í stríðsbyrjun, eða liðlega 
60 ára gömul eða eldri, eru ekki ýkja mörg. Auk þess hafa mörg hús 
frá þessum tíma í Kópavogi verið rifin, því oft voru hús á þeim tíma 
byggð af nokkrum vanefnum. Kópavogsbraut 22 er frá þessum árum.

Viðhaldskostnaður 
1,5 til 2,0%

Kiwanis gaf Sunnuhlíð 5 sjúkrarúm

Í tilefni af 35 ára afmæli Kiwanis-
klúbbsins Eldeyjar í Kópavogi 14. 
febrúar sl. voru veittir nokkrir 
styrkir að upphæð rúmar 2 milj-
ónir króna. Það er fé sem félagar 
hafa safnað með ýmsum fjáröflun-
arverkefnum. Aðalstyrkinn, um 

1,5 milljónir króna, hlaut hjúkrun-
arheimilið Sunnuhlíð sem er 25 
ára um þesar mundir. Gjöfin er 5 
Völk hjúkrunarrúm af fullkomn-
ustu gerð með dýnum náttborð-
um og 3 gálgum, en Kiwanisklúbb-
urinn Eldey er einn af stofnendum 

Sunnuhlíðar og hefur klúbburinn 
alla tíð stutt starfsemina með ráð-
um og dáð. Gjöfin kemur sér mjög 
vel, en elstu rúmin í Sunnuhlíð 
eru svolítið farin að láta á sjá.

Við afhendingu sjúkrarúmanna. Lengst t.v. stendur Jóhann Árnason forstjóri Sunnuhlíðar en lengst 
t.h. Þorsteinn Einarsson, forseti Kiwanisklúbbsins Eldeyjar en aðrir á myndinni eru m.a. kiwanisfélag-
ar, stjórnarmenn í Sunnuhlíð og hjúkrunarforstjóri, Dagmar H. Matthíasdóttir. 



11KópavogsblaðiðMARS 2007

EGG býður upp á mikið 
vöruúrval, hátt þjónustu-
stig og ítarlega ráðgjöf

Þegar skapa skal hlýlegt heim-
ili fæst allt í versluninni Egginu 
við Smáratorg í Kópavogi. Það 
er a.m.k. markmið eiganda versl-
unarinnar og miðað við viðtökur 
síðan verslunin opnaði 16. sept-
ember sl. virðast viðskiptavinir 
kunna ákaflega vel að meta það 
sem þar er á boðstólum. Elín Mar-
ía Björnsdóttir, rekstrarstjóri Eggs-
ins, segir að verslunin bjóði m.a. 
upp á innréttingar, gólfefni, flís-
ar, hreinlætistæki, ljós, húsgögn, 
hurðir, ljós, gjafavörur, sængur 
og fleira sem of langt mál væri að 
telja upp. Elín María segir áherslu 
lagða á meiri þjónustu en geng-
ur og gerist almennt í verslunum 
og m.a. starfi hjá versluninni inn-
anhúsarkitekt sem hægt er að 
leita ráða hjá og einnig er hægt 
að leita til ýmissa tæknihönnuða. 
Þekking starfsfólks hefur einnig 
farið vaxandi eftir því sem reyn-
sla þeirra eykst.

- Hvaða hugmyndir voru í gangi 
um nafn á verslunina, og af hverju 
varð nafnið Egg fyrir valinu?

“Velt var töluvert vöngum yfir 
nafni á svona nýrri búð og hvern-
ig nafnið gæti náð athygli fólks 
strax. Það þarf að vera þjálft og 
falla vel að íslenskri málnotkun, 
og ekki síður þarf það að skera sig 
svolítið úr öðrum nöfnum á hús-
gagnaverslunum. Það fór fram mik-
ið hugarflug um nafnið, og þetta 
varð niðurstaðan. Egg er náttúru-
lega stutt, íslenskt orð, og flestir 
hafa jákvæða ímynd af eggi enda 
fallegt í laginu. Það vísar nokkuð til 
skemmtilegrar og faglegrar hönnun-
ar, og síðast en ekki síst, þetta nafn 
gleymist alls ekki, vekur athygli.

Ég hafði ekki reynslu af verslun-
arrekstri þegar ég kom hingað, en 
það er kostur að tengjast stóru og 
öflugu fyrirtæki eins og Húsasmiðj-
unni, sem á verslunina, og nýta 
sér reynsluna sem er þar til staðar 
hvað varðar innkaup og rekstrar-
form.” 

Verslunin er hluti af nýrri stefnu-
mörkun Húsasmiðjunnar en stjórn-
endur fyrirtækisins telja að fólk 
sem er að velja sér heimilismuni 
kalli í dag eftir meira vöruúrvali, 
hærra þjónustustigi og ítarlegri 
ráðgjöf.

Áhersla á gæði
“Ég tel við höfum nokkra sér-

stöðu á markaðnum, við erum 
með öðruvísi vörur og erum oft 
að breyta um vörur eftir árstíðum, 
erum með svolítið “seasonsvæði” 
sem taka reglulega breytingum eft-
ir því hvað er í gangi. Samsetning-
in er líka öðruvísi, venjulega fer 
fólk sérstaklega í ljósabúð og síð-
an t.d. í gjafavörubúð, en hér er 
þetta sameinað. En fyrst og fremst 
leggjum við áherslu á gæði, erum 
t.d. með flottar línur í gjafavörunni 
og merki sem eru þekkt fyrir gæði 
og hönnun um allan heim. Auðvit-
að þarf að borga fyrir þessi gæði, 
en kannski ekki í Egginu eins mik-
ið og víða annars staðar, þar sem 
um stórt fyrirtæki er að ræða sem 
hefur bolmagn til að flytja mikið 
inn í samstarfi við Húsasmiðjuna 
og Blómaval, sem einnig er í eigu 
Húsasmiðjunnar. Þegar nær dregur 
vori verður við hér með grill og 
aðrar vorvörur sem ég er viss um 
að munu vekja mikla athygli.”

- Fáið þið stundum inn fólk sem 
er svolítið “ráðvillt”, þ.e. hefur óljós-
ar hugmyndir um það eftir hverju 
það er að sækjast, en vill breytingar 
heima?

“Margir koma til að fá ráðlegging-

ar um val, uppsetningar og hönn-
un. Fólki finnst ákaflega þægilegt 
að koma í innréttingadeildina og 
hönnunarsetrið og fá allan pakk-
ann á einum stað, þ.e. innrétting-
ar, parket, flísar, hreinlætistæki, 
vaska, hurðir o.fl. og geta svo í 
framhaldinu keypt húsgögn og ljós 
án þess að fara úr versluninni. Það 
finnst öllum þægilegt að geta gert 
sem stærst innkaup á einum stað. 
Hér er starfsfólk sem getur sniðið 
þetta að þörfum fólksins. Ekki má 
gleyma að við erum með mjög góð 
tilboð þegar fólk tekur allan pakk-
ann.”

Rafræn gjafakort
Elín María segir að nú sé reynt 

að uppfylla þarfir þeirra sem eru 

að undirbúa fermingu, eða vanti 
fermingargjöf. Þar megi nefna 
dúnsængur, skrifborð og svefn-
sófa fyrir unglinga og einnig sér-
stök unglingahúsgögn. Þessar 
vörur eru sumar komnar en aðrar 
á leiðinni. Svo er einnig vinsælt 
að versla í Egginu fyrir brúðkaup 
en frammi munu liggja gjafalistar 
þar sem hægt er að fá allt frá hnífa-
pörum upp í innréttingu eða ein-
faldlega gjafakort. Þau eru rafræn, 
og kosturinn við þau er að ekki 
er nauðsynlegt að versla fyrir alla 
innistæðuna á einu bretti. Svo eru 
þau auðvitað góður kostur fyrir þá 
sem ekki hafa afgerandi hugmyndir 
um það hvað henti þeim sem á að   
þiggja gjöfina.

Elín María Björnsdóttir, rekstrarstjóri Eggsins, með glæsilegar vörur 
sér við hlið.
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Glæsileg ný verslun 
Parka við Dalveg

Þegar gengið er inn í versl-
unina Parka að Dalvegi 10-14 
í Kópavogi fær maður nokkuð 
á tilfinninguna að þar fáist allt 
sem þarf  til að gera heimilið 
glæsilegt, ekki bara parket held-
ur má þar einnig finna hurðir, 
flísar, hreinlætistæki o.fl. tengt 
baðherbergjum og eldhúsum, 
málningu o.fl. Hlutverk Parka er 
að bjóða heildarlausnir í innrétt-
ingum hýbýla en í þessari nýju 
verslun hefur vöruval aukist til 
muna frá því sem var á fyrri stað 
verslunarinnar ofar á Dalvegin-
um. Hönnun nýju verslunarinnar 
er að hluta verk Katrínar Péturs-

dóttur Young, sem lærði vöru-
hönnun í París, en hefur m.a. 
starfað að vöruhönnun fyrir 
Philippe Starck í París og Ross 
Lovegrove í London.

Katrínu tekst að gefa hvítu og 
stílhreinu yfirbragði Parka ævin-
týralegan blæ með glæsilegum 
listaverkum sínum  sem voru 
sérhönnuð fyrir Parka. Um inn-
anhúshönnunina sá Go-Form, en 
markmiðið var að skapa ferskt 
umhverfi sem ýtir undir innblást-
ur og sköpunargleði viðskiptavin-
anna, en Parki vill vera leiðandi 
á sínu sviði.

Egill Arnar Birgisson, sölu- og markaðsstjóri Parka.

Súpusamverur 
Lindasóknar vinsælar

Einn af föstum þáttum í vetrar-
starfi Lindasóknar eru súpusam-
verur eldri borgara.    Þær hafa 
notið mikilla vinsælda frá því 
sóknin boðaði til fyrstu samver-
unnar í byrjun síðasta árs. Ljóst 
var frá upphafi að leita þyrfti að 
stærra rými en safnaðarheimilið 
býður upp á og eru súpusamver-
urnar nú haldnar í félagsheimili 
Gusts, Glaðheimum einu sinni í 
mánuði á fimmtudögum kl. 12-
13:30.

Eins og nafnið gefur til kynna 
er alltaf boðið upp á súpu og 
brauð en að öðru leyti er dag-
skráin fjölbreytt. Hafa þar kom-
ið við sögu bæði páfagaukar og 

prestar, sýndar hafa verið mynd-
ir bæði frá gömlum tíma og af 
fyrirhugaðri kirkjubyggingu og 
jafnvel hefur verið stiginn dans 
við söng og undirleik Þorvaldar 
Halldórssonar. Á síðustu súpu-
samveru í Glaðheimum, 8. mars 
sl., kom Valgeir Skagfjörð í heim-
sókn. Súpusamverunum lýkur  á 
hverju vori með því að farin er 
dagsferð út úr bænum og verð-
ur súpunnar í það sinnið neytt 
í Skálholti.

Súpusamverurnar eru góð við-
bót við öflugt starf eldri borgara 
í Kópavogi þar sem sannast hef-
ur hinn góði andi sem kirkjan 
stendur fyrir.

SPK gefur öllum 14 ára 
börnum í Kópavogi reiknivél

Það eru allmörg ár síðan SPK gaf fyrstu reikni-
vélina til fermingarbarns í Kópavogi. Í ár verður 
engin undantekning á því, öll 14 ára börn, hvort 
sem þau kjósa að fermast eða ekki fá reiknivél að 
gjöf frá SPK.

Á þessum tímamótum er mikilvægt að haga pen-
ingamálum af skynsemi svo allir framtíðardraumar 
geti ræst. Hægt er að spara reglulega með því að leg-
gja hluta af vasapeningnum inn á sparnaðarreikning 
og þannig auka sparifé án mikillar fyrirhafnar. Allur 
sparnaður leggur góðan grunn að varasjóði fyrir 
framtíðina. Að sögn Carls H. Erlingssonar sparisjóðs-
stjóra SPK hentar Framtíðarsjóður mjög vel fyrir 
börn á þessum aldri. 

Af hverju Framtíðarsjóður?
“Framtíðarsjóður ber hæstu vexti almennra inn-

lánsreikninga, engin lágmarksupphæð er á innborg-
un. Reikningurinn er verðtryggður og er bundinn 
til 18 ára aldurs. Á heimasíðu okkar, www.spk.is,  er 
hægt að reikna út hve mikið þú getur sparað með 
Framtíðasjóði sparisjóðsins. Sjóðurinn gæti orðið 
lykillinn að fyrstu íbúðinni, bílnum, draumferðinni 
eða skólagjöldum,” segir Carl H. Erlingsson.  

SPK býður öllum börnum í Kópavogi, fæddum 
árið 1993, að koma í heimsókn að Hlíðasmára 19 eða 
á Digranesveg 10 og nálgast sína reiknivél. Það er 
von SPK  að gjöfin komi til með að nýtast vel í nám-
inu á komandi árum.

Carl H. Erlingsson, sparisjóðsstjóri SPK, með reikni-
vélar eins og þær sem sparisjóðurinn gefur öllum 
14 ára börnum.

verða Holtsvöllur og Lækjarvöllur opnir

frá kl. 10:00 - 12:00 og 13:30 - 16:30.

Hjallavöllur og Hvammsvöllur opna 1. júní

og verða opnir til 31. ágúst á sama tíma.

Gæsluvellir eru ætlaðir börnum á 

aldrinum 20 mánaða til 6 ára,

Félagsþjónusta Kópavogs

Gæsluvellir í Kópavogi

Frá og með 16. mars
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Katrín Ella Jónsdóttir 
sigraði í MK-Urpinu

MK-Urpið er haldið árlega í 
Salnum í Kópavogi. Keppnin fór 
fram 1. mars sl. og voru kepp-
endur alls 11, eða nokkru færri 
en í fyrra. Það er Nemendafélag 
Menntaskólans í  Kópavogi sem 
stendur fyrir keppninni, en sig-
urvegarinn keppir fyrir hönd 
MK-inga í Söngkeppni framhalds-
skólanna sem fram fer í lok apr-
ílmánaðar og sýnd verður í sjón-
varpi. Dómarar voru ekki neinir 
aukvisar, þau Þorvaldur Bjarni 
fyrrverandi dómari í Idol, Vignir í 
Írafári og Halla Vilhjálms, kynnir 

í X-Factor.
Sviðsskrekkurinn var nánast 

yfirþyrmandi baksviðs, en kepp-
endur reyndu að slá á hann með 
ýmsum hætti, þó flestir með því 
að syngja eitthvað lágum rómi. 
Söngur og sviðsframkoma kepp-
enda var eðlilega mjög mismun-
andi að gæðum, en margir hefðu 
sómt sér vel sem fulltrúar MK, en 
því miður fer bara einn. Það kem-
ur í hlut Katrínar Ellu Jónsdótt-
ur sem söng “End of the street” 
með tilþrifum. Tilhamingju!

Katrín Ella baksviðs fyrir keppnina í Salnum, syngjandi ásamt öðrum 
keppanda, Maríu Lovísu Guðjónsdóttur henni á vinstri hönd. Bak við 
þær í speglinum sést enn annar keppandi, Jón Ingi Bergsteinsson.

Innritun 6 ára barna (fædd 2001) fer fram í grunnskólum Kópavogs 
mánudaginn 19. og þriðjudaginn 20. mars nk.

Sömu daga fer fram inn-ritun nemenda sem flytjast milli skóla-hverfa og 
þeirra sem flytja í Kópa-vog eða koma úr einka-skólum.

Vatnsendaskóli 
Nemendur í 1. – 9. bekk í Hvörfum og Þingum verða í Vatnsendaskóla en 
nemendur í 10. bekk úr því skólahverfi innritast í Salaskóla.

Hörðuvallaskóli
Nemendur í 1. – 7. bekk sem búa í Kórahverfi innritast í Hörðuvallaskóla 
en nemendur í 8. – 9. bekk innritast í Vatnsendaskóla. Nemendur í 10. 
bekk innritast í Salaskóla.

Haustið 2007 munu skólar hefjast með skólasetningardegi miðvikudag-
inn 22. ágúst. Foreldrar eru hvattir til að skoða heimasíður skólanna.

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.

        Fræðslustjóri

Innritun í grunnskóla 
Kópavogs fyrir skólaárið 
2007 – 2008

Grunnskólar Kópavogs
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borgarblod.is

Íþróttahreyfingin hefur verið rekin frá upphafi 
af sjálfboðaliðum með áhuga á íþróttum og sem 
hafa verið  tilbúnir að leggja á sig mikla vinnu til 
að halda úti starfi hreyfingarinnar.  Hér á árum 
áður voru þjálfarar líka í sjálfboðavinnu, sama 
átti við um dómara og leikmenn. Ferðalög yngri 
flokka vegna leikja úti á landi voru fátíð. Æfing-
ar voru kannski tvær til þrjár á viku, iðkendur 
ekki eins margir og nú og kröfur frá foreldrum 
og bæjaryfirvöldum til íþróttahreyfingarinnar 
ekki nándar nærri eins miklar og í dag.

Tímarnir hafa breyst og stórauknar kröfur eru 
gerðar til íþróttahreyfingarinnar. Krafa er gerð um 
menntaða þjálfara og dómara sem fá laun fyrir sína 
vinnu, um sífellt betri aðstæður, um að bókhald sé 
í lagi, stóraukin skýrslugerð til yfirvalda með til-
heyrandi skriffinnsku, fleiri æfingar, ferðalögum 
yngri flokka hefur fjölgað sem og fjöldi móta osfrv. 
Einnig hefur upplýsingagjöf íþróttahreyfingarinnar 
til foreldra stóraukist. Hér er ekki pláss til að tína 
til allt það sem felst í starfi íþróttahreyfingarinnar 
og þær kröfur sem gerðar eru til þeirra sjálfboða-
liða sem taka að sér störf innan íþróttafélaga. Meg-
inatriðið er að umfang starfsins hefur stóraukist 
með auknum fjölda iðkenda, auknum fjölda móta 
og auknum kröfum frá foreldrum, bæjaryfirvöld-
um og ríkisvaldinu. Um það tel ég að allir geti 
verið sammála. Á sama tíma er æ erfiðara að fá 
sjálfboðaliða til starfa í íþróttahreyfingunni. Æ 
erfiðara er að manna stjórnir og ráð íþróttafélaga, 
einfaldlega vegna þess að fólki óar við að taka að 
sér það mikla starf sem seta í stjórnum og ráðum 
getur haft í för með sér. 

Að mínu mati verður ekki gengið lengra á þess-
ari braut hjá íþróttafélögunum, en hvað með t.d.  
félagsmiðstöðvar og tónlistarskóla. Dettur mönn-
um í hug að fara fram á að foreldrar í sjálfboða-
starfi reki félagsmiðstöð fyrir unglinga eða tónlist-
arskóla?

Nei, þangað eru ráðnir inn vel menntaðir starfs-
menn Það finnst hinsvegar mörgum eðlilegt að 
stærstu forvarnarsamtök Kópavogs, fjölmennasta 

hreyfingin innan Kópavogs, sé rekin af foreldum í 
sjálfboðastarfi. Til samanburðar má  má nefna að 
félagsmiðstöðvarnar í Kópavogi eru átta með 16 
stöðugildi. Flestir  sem nýta sér þjónustuna eru 
nemendur í 8 - 10 bekk. Þeir eru 1153 í Kópavogi. Ef 
þeir nýta sér allir þjónustuna, þá er  eitt stöðugildi 
á hverja 72 nemendur í 8. - 10. bekk. Í tónlistarskól-
um Kópavogs er hlutfallið nemanda á starfsmann 
enn lægra. Körfuknattleiksdeild Breiðabliks hefur 
300 iðkendur en engan fastan starfsmann. Sama 
má segja um flestar deildir innan íþróttafélaga í 
Kópavogi. Hér er ekki verið að gagnrýna félagsmið-
stöðvar í Kópavogi, heldur aðeins verið að benda 
á að íþróttahreyfingin hefur setið eftir hvað þessi 
mál varðar. Bæjaryfirvöld hafa staðið myndarlega 
að uppbyggingu íþróttamannvirkja í bænum, en 
ekki má gleyma innra starfi félaganna því ef það er 
ekki í lagi, eru íþróttamannvirkin til lítils.

Hér þarf íþróttahreyfingin í Kópavogi að taka 
saman höndum og breyta þessum veruleika. Þetta 
er eitt af mörgum verkefnum sem sameinuð íþrótta-
hreyfing í Kópavogi þarf að vinna að. Hvernig það 
verður best gert, verður rætt í næsta pistli. 

Pétur Hrafn Sigurðsson

Pétur Hrafn Sigurðsson, formaður körfuknattleiks-
deildar Breiðabliks.

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

Íþróttir í Kópavogi
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U-17 landslið karla í knatt-
spyrnu undirbýr sig nú fyrir þátt-
töku í milliriðli Evrópukeppninar 
í knattspyrnu sem fram fer í Portú-
gal síðar í mánuðinum. Íslenska 
liðið komst upp úr undanriðli í 
haust og leikur í Portúgal á móti 
Norður-Írlandi, Rússlandi og 

Portúgal. Sex af þeim átján leik-
mönnum sem keppa fyrir Íslands 
hönd koma úr Kópavogsliðunum 
HK og Breiðabliki. Fyrsti leikur-
inn er gegn Norður-Írum 19. mars, 
síðan er leikið gegn Portúgal 21. 
mars og loks gegn Rússum 24. 
mars.

Úrslitakeppnin fer fram í Belg-
íu í maímánuði og þangað kemst 
sigurliðið úr milliriðlinum. Þjálfari 
drengjalandsliðsins er Lukas Kost-
ic. Kópavogsblaðið sendir strák-
unum bestu óskir um gott gengi 
gegn sterkum andstæðingum.

Meistaraflokkur Blika í 
körfuknattleik karla vann örugg-
an sigur á Hetti í Smáranum, 
98-69, í næst síðustu umferð 1. 
deildar karla. Þetta var jafnframt 
síðasti heimaleikurinn en í síð-
ustu umferð mæta strákarnir Val 
í hreinum úrslitaleik um 2. sætið 
í deildinni. Sá leikur fer fram í 
íþróttahúsi Kennaraháskólans á 
morgun laugardag.

Strákarnir þurftu ekki að hafa 
mikið fyrir sigri sínum. Þeir náðu 
þó ekki að stinga af fyrr en í fjórða 
leikhluta því gestirnir bitu hressi-
lega frá sér. Tveir “nýir” leikmenn 
léku með að nýju í leiknum, Egg-
ert og Davíð, og koma til með að 
styrkja liðið í baráttunni sem er 
framundan um sæti meðal þeirra 
bestu í DHL-deild karla. Annars 
reyndust hápunktar leiksins vera 

stórglæsilegar troðslur í seinni 
hálfleik hjá Bandaríkjamanninum 

Renold Marcelline í liði Breiða-
bliks.

Breiðablik á leið í úrslit 

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Lið Breiðabliks og HK, sem 
bæði leika í Landsbankadeild 
karla á komandi sumri, standa 
sig vel í Lengjubikarnum. Í riðli-1 
er HK í 2. sæti með 10 stig, tveim-
ur stigum á eftir FH. Í riðli-2 er 
Breiðablik í efsta sæti með 9 stig 

en Fram er í 2. sæti með 6 stig.
Landsbankadeild karla hefst 13. 

maí. Þá tekur  Breiðablik á móti 
Fylki á Kópavogsvelli en HK leik-
ur gegn Víkingi í Víkinni á sama 
tíma. Það styttist því í mikið 
knattspyrnusumar í Kópavogi, en 

Breiðablik ætlar sér stóra hluti í 
Landsbankadeild kvenna og lið 
HK/Víkings í 1. deild kvenna ætlar 
sér ekkert annað en að vinna sæti 
í Landsbankadeild kvenna sumar-
ið 2008.

Breiðablik og HK standa
sig vel í Lengjubikarnum

Gunnleifur samdi við 
HK til ársloka 2010

Frá leik Breiðabliks gegn Tindastóli í bikarnum fyrr í vetur.

Samingurinn handsalaður af Gunnleifi og Halldóri Valdimarssyni, for-
manni knattspyrnudeildar HK.

Gunnleifur Gunnleifsson, mark-
vörður og fyrirliði meistaraflokks 
HK, skrifaði nýlega undir lengsta 
samning sem gerður hefur verið 
við leikmann í karlaflokki hjá félag-
inu. Samningurinn gildir í tæp fjög-
ur ár, eða til ársloka 2010. Gunn-
leifur, sem er 31 árs og uppalinn 
ÍK- og síðan HK-ingur, lék fyrst 
með meistaraflokki félagsins fyrir 
þrettán árum. Hann spilaði í fjög-
ur ár í úrvalsdeildinni, frá 1998 
til 2001, með KR og Keflavík og 
lék þrjá A-landsleiki fyrir Íslands 
hönd á þessum árum.

Eftir að HK vann sig upp úr 3. 
deildinni haustið 2001 gekk Gunn-
leifur til liðs við sitt æskufélag 
og hefur verið í stóru hlutverki 
í velgengni HK á undanförnum 
árum, og farið með því úr 2. deild 
upp í úrvalsdeildina á fimm árum. 
Hann hefur spilað hvern einasta 
deildaleik liðsins á þessum tíma, 
er orðinn leikjahæstur HK-inga frá 

upphafi, og tók við fyrirliðastöð-
unni á miðju sumri 2003.

Samningur við þrjár  
HK-stúlkur

Við sama tækifæri skrifuðu 
þrjár HK-stúlkur, Heiður Loftsdótt-
ir, Ósk Kristinsdóttir og Valgerður 
Tryggvadóttur, undir nýja samn-
inga við knattspyrnudeild HK. 
Þær sömdu allar til tveggja ára, 
eða út keppnistímabilið 2008, en 
fyrri samningar þeirra allra runnu 
út um síðustu áramót. Þær Heið-
ur, Ósk og Valgerður eru allar upp-
aldir HK-ingar og spila með meist-
araflokki HK/Víkings, en þær Ósk 
og Valgerður eru enn gjaldgengar 
með 2. flokki á þessu ári. Heiður 
og Ósk eru komnar í hóp leikja-
hærri leikmanna meistaraflokks, 
Heiður með 62 leiki og Ósk með 
55, og Valgerður hefur þegar spil-
að 30 meistaraflokksleiki.

Þriðjungur drengjalandsliðsins
í knattspyrnu úr Kópavogi

Kópavogsbúarnir sex sem leika í U-17 liðinu, eftir æfingaleik við Njarðvíkinga í Egilshöllinni sl. sunnu-
dag. F.v.: Kolbeinn Sigþórsson HK, Hólmar Örn Eyjólfsson HK, Aaron Palomares HK, Vignir Jóhannes-
son Breiðabliki, Kristinn Steindórsson Breiðabliki og Kristinn Jónsson Breiðabliki.

Unglingaflokkur kvenna sigraði 
Fylki sannfærandi í bikarúrslita-
leiknum sl. sunnudag, 27-16. Sigur 
HK var aldrei í hættu, liðið leiddi 
leikinn nánast frá fyrstu mínútu 
og hleyptu Fylki aldrei inn í leik-
inn. Stelpurnar léku því eins og 
sannir bikarmeistarar. Maður 
leiksins var valin Ólöf Kolbrún 

Ragnarsdóttir, markmaður HK 
en hún varði 16 skot í leiknum. 
Markahæst í leiknum var Arna Sif 
Pálsdóttir sem skoraði 6 mörk.

Þess má geta að aðalfundur 
handknattleiksdeildar HK var 
haldinn í gær, fimmtudaginn 15. 
mars kl. 20.00 í Hákoni digra.

Meistaraflokkur kvenna er með 

15 stig í DHL-deildinni þegar þetta 
er skrifað og á ekki möguleika á 
titli. Meistaraflokkur karla er hins 
vegar aðeins einu stigi á eftir Val 
í DHL-deild karla og er þar með í 
bullandi tækifæri að landa Íslands-
meistaratitli. Næsti leikur liðsins 
er gegn Stjörnunni næsta sunnu-
dag í Ásgarði.

Unglingaflokkur kvenna hjá HK 
bikarmeistari 2007

Unglingameistararmótið í 
kata fór fram í íþróttahúsinu að 
Varmá um sl. helgi. Breiðablik 
vann titilinn Unglingameistar-
ar félaga í kata 2007 fyrir besta 
heildarárangurinn en það er 
í fyrsta sinn sem Blikar vinna 
þann titil. Það sem skóp þennan 
sigur var góður heildarárangur 
hópsins.

Árangur einstakra keppanda 
var þessi:

• Svana Katla Þorsteinsdóttir, 
unglingameistari í flokki stúlkna 
f. 1994 

• Kristín Magnúsdóttir 3ja 
sæti í sama flokki 

• Birkir Indriðason 3ja sæti í 
flokki stráka f. 1994 

• Arnar Freyr Nikulásson 3ja 
sæti í flokki pilta f. 1991 & 1992 

• Björg Jónsdóttir, unglinga-
meistari í flokki stúlkna f. 1987-
1989 

• Guðrún Óskarsdóttir 3ja 
sæti í sama flokki 

• Birkir, Kristín og Svana ung-
lingameistarar í hópkata f. 1993-
1994 

• Frosti, Skúli og Sigurgeir 3ja 
sæti í sama flokki 

• Ragnar, Arnar Freyr og Jón 
Ágúst 3ja sæti í hópkata f. 1990-
1992 

• Björg, Bryndísa og Guðrún 
2. sæti í hópkata f. 1987-1989

Af 17 keppendum hrepptu 
Blikar 12 verðlaunapeninga.

Blikar urðu Unglinga-
meistarar í kata 2007




