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Glæsilegar!
Nemendur MK mættu prúðbúnir í skólann sl. fimmtudag á árshátíð og settust að kræsingum sem skólafélagar
þeirra töfruðu fram. Síðan var farið á Broadway. Þessar stúlkur voru meðal margra prúðbúinna nemenda.
Daginn eftir tapaði MK naumlega fyrir MR í „Gettu betur" og það hefur þessum stúlkum eflaust sviðið sárt.
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ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga
- Íþróttir

bls. 19

Ágreiningur milli Kópavogs
og Reykjavíkur leystur
Verktaki á vegum Kópavogsbæjar
fór ekki eftir teikningum við framkvæmdir í Heiðmörk og mokaði
yfir gróin svæði. Gunnar Birgisson,
bæjarstjóri í Kópavogi, sagði vinnubrögðin ekki vera til fyrirmyndar
og að úr þessu verði bætt og landið
grætt. Hann harmar raskið. Reykjavíkurborg hafði ekki gefið út formlegt leyfi fyrir framkvæmdunum í
Heiðmörk þótt samkomulag þess
efnis hafi verið gert milli bæjarstjóra Kópavogs og borgarstjórans í
Reykjavík sl. haust.
Orkuveita Reykjavíkur telur

að skurðir sem hafi átt að vera 10
metra breiðir reyndust helmingi
breiðari og á röngum stöðum. Stór
gróin svæði hefðu farið undir efnishauga en þar höfðu börn í vegum
Unicef gróðursett plöntur síðasta
vor. Þá grófu verktakarnir í sundur
Þjóðhátíðarlundinn.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar sagðist harma slík vinnubrögð á þessu mikilvæga útivistarsvæði. Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, sagði að borað verði annars
staðar eftir vatni fáist ekki leyfi frá

Reykjavíkurborg eða borgaryfirvöld
tefji málið enn frekar. Ljóst sé að
á viðbrögðum formanns skipulagsráðs Reykjavíkur að hægri höndin
viti ekki hvað sú vinstri geri á þeim
bæ. Samskiptin hafi verið stirð, og
svo virðist sem ekki verði þar nein
breyting á að sinni. Tilgangurinn
með þessum framkvæmdum sé að
bjóða ódýrara vatn en Orkuveitan
bjóði Kópavogi í dag, og er framkvæmdin líka sögð öryggismál hvað
varðar vatnsöflun fyrir Kópavogsbúa, og því til almannaheilla.
framhald á bls. 5

opnunartÍmi um pÁska
skÍrdag
10 - 20
fÖstud. langi
lokaÐ
laugard.
opiÐ
pÁskad.
lokaÐ
annan Í pÁskum
10 - 20

554 6040
Góðir bílar
- gott verð!

www.atak.is
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Göngustígamenning

Þ

að er raunar alveg stórkostlegt hversu mikið er komið að
göngustígum á höfuðborgasvæðinu. Kópavogsbær hefur
þar gengið á undan með góðu fordæmi og hér í bæ hafa
göngustígar jafnvel verið malbikaðir um hverfi þar sem byggingaframkvæmdir eru enn í fullum gangi. Ég man vel eftir því
þegar varla var hægt að ganga neinstaðar því engir almennilegir göngustígar voru fyrir hendi. Núna er öldin önnur sem betur
fer og hægt að ganga t.d. frá Kópavogsdal um Fossvog vestur
að Gróttu og upp að Elliðavatni án þess að verða að vara sig
á bílum. Það er óneitanlega mikið framför og gefur öllum sem
vilja frábæra möguleika á göngutúrum á höfuðborgasvæðinu.
Nú er einnig farið að koma með betri tengingar á milli bæjarfélaga svo nú er hægt að ganga í allar áttir. Ástæða er til að
hvetja stjórnendur bæjarfélagana að halda þessari frábæru
þróun áfram. Hugsa sér bara að geta skoðað fjöruna í Gróttu
og gengið síðan með sjónum, gegnum Fossvoginn, Elliðadalinn
og endað við Elliðavatn að skoða nýju byggðina þar. Er hægt að
hægt að hugsa sér nokkuð betra? Alþingiskosningar eru í næsta
mánuði, og ef vel viðrar þann dag er frábært að fá sér góðan
göngutúr á kjörstað og halda svo áfram göngunni þangað sem
hugurinn leiðir mann. Sumardagurinn fyrsti er á næsta leiti,
vonandi verður komandi sumar gott til útiveru og göngutúra.
Kópavogsblaðið óskar lesendum gleðilegs sumars.

Frábært unglingastarf

V

egna flutnings á hesthúsum félaga í hestamannafélaginu
Gusti upp í n‡ýa hverfið fer nú hver að verða síðastur að
koma á svæðið meðan enn eru þar hestar. Á föstudaginn
langa verður haldinn Þrauta- og leikjadagur æskulýðsnefndar í
reiðhöllinn og hefst fjörið með því að riðin verður skemmtileg
þrautabraut og eru allir krakkar hvattir til að mæta í búningum
og skreyta hestana sína líka. Þegar þessu atriði er lokið verða
grillaðar pylsur og svo fá að sjálfsögðu allir páskaegg og viðurkenningu fyrir þátttökuna. Gustarar eru að vinna frábært unglingastarf svo þess vegna er hér vakin sérstök athygli á þessum
þrautadegi. Til hamingju, Gustarar.

E

Framkvæmdir
halda áfram

kkert lát er á framkvæmdum í Kópavogi, nemur síður sé,
og það er auðvitað hið besta mál. Hæsta bygging landsins er að rísa við Smáratorgið og er nú að verða nokkuð
sýnileg, framkvæmdir að hefjast norðan Fífuhvammsvegar, stórhýsi rísa upp við Elliðavatn, bæði atvinnu- og íbúðarhúsnæði
og á gamla Lundstúninu í Fossvogi verður með tíð og tíma til
400 manna byggð. En af hverju heitir Fossvogsdalurinn þessu
nafni? Dalurinn er inn af Fossvogi, en vogurinn er kenndur við
foss sem var í Fossvogslæknum þar sem hann rennur í sjó.
Lækurinn hefur aðrennsli úr Faxakeldu og lægðum Fossvogs og
rennur til sjávar sunnan við Votaberg. Fossinn hét Hangandi,
en er nú horfinn því tímans tönn hefur unnið á mjúku móberginu sem hann féll fram af svo þar eru nú aðeins lágar smáflúðir, sem núverandi Hafnarfjarðarvegur liggur yfir. Hangandi er
nefndur á landamerkjum Reykjavíkur 1605, en er nafn á fossum
víðar á landinu.
Geir A. Guðsteinsson

Ánægðustu viðskiptavinirnir hjá BYKO
BYKO er með ánægðustu viðskiptavinina á smásölumarkaði
samkvæmt íslensku ánægjuvoginni 2006. Forsvarsmenn BYKO
hafa þakkað traustið og segjast
munu áfram leggja sig fram við
að standa undir væntingum neytenda. BYKO rekur stærstu byggingavöruverslun landsins í Breiddinni í Kópavogi, auk 7 annarra
verslana á höfuðborgarsvæðinu
og víða um land. Undir rekstur
BYKO heyra einnig fyrirtækin
ELKO, Intersport og Húsgagnahöllin. Saga BYKO hófst árið
1962 þegar Guðmundur H. Jónsson og Hjalti Bjarnason opnuðu
fyrstu BYKO verslunina við Kársnesbraut í Kópavogi. Frá upphafi
kappkostuðu félagarnir að veita
viðskiptavinum sínum, fagmönnum jafnt sem almennum húsbyggjendum, framúrskarandi þjónustu.
Þessi gildi frumkvöðlanna lögðu
grunninn að uppbyggingu fyrirtækisins sem nú er leiðandi í sölu
á byggingavörum hér á landi. Á
síðari árum hefur BYKO haslað
sér völl erlendis, meðal annars
með uppbyggingu á öflugu timburfyrirtæki í Lettlandi. Þar er framleitt timbur og ýmsar timburafurðir sem tryggja viðskiptavinum
BYKO hagstæðara timburverð en
áður þekktist. BYKO er hluti af
eignarhaldsfélaginu NORVIK.

Olíutunna hafnaði á
bíl!
Nokkrir bílar skemmdust í leiðindaveðrinu sem gekk yfir landið
um næst síðustu helgi. Í Kópavogi
hafnaði olíutunna á bíl en á öðrum stöðum í bænum gerði veðrið
mönnum líka erfitt fyrir. Sérstaklega í Kórahverfi en þar eru mörg
hús í byggingu, og þar fauk ýmislegt sem hefði getað valdið tjóni.
Á þessum árstíma má búast öðru
hverju við hvassviðri og því ætti
fólk að huga að hlutum í kringum
hús sín. Fjarlægja það sem laust
er eða binda það niður með einhverjum hætti.

Lækkað matarverð
Bæjarráð Kópavogs samþykkti
á fundi sínum 15. mars sl. að
lækka verð á mat til starfsmanna
í mötuneyti starfsmanna bæjarins
um 6% frá og með 1. mars sl. Þetta
er gert í kjölfar þess að fyrirtækið
Heitt og kalt sem sér um matarþjónustuna hefur tilkynnt um 6%
lækkun á þjónustunni. Mötuneytisgjald í leikskólum og grunnskólum Kópavogsbæjar hefur ekki
hækkað í meira en tvö ár, en bæjarráð samþykkti einnig að lækka
einingaverð á matarskömmtum í
leikskólum og grunnskólum um
6% frá og með 1. mars.

Byggingaréttur við
Vatnsendahvarf
Kópavogsbær hefur auglýst
byggingarétti við Vatnsendahvarf lausan til umsóknar, en

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is

um atvinnuhúsnæði er að ræða.
Nokkur skortur hefur verið á
svona lóðum á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu, en þetta ætti
að leysa málið að einhverju marki.
Frestur til að skila inn umsóknum
rennur út kl. 16:00 miðvikudaginn
4. apríl 2007.

Hugmyndir að framtíðarbyggð á Kársnesi
Á fundi bæjarstjórnar 27. mars
sl. var gerð grein fyrir framtíðarbyggð á Kársnesi og lögð fram
rammaskipulagstillaga bæjarskipulags, dags. 20. mars 2007,
sem byggð er á kynningu á hugmyndavinnu að framtíðarbyggð á
Kársnesi. Í auglýstri tillögu er gert
ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða
verði 1.000 - 1.100 og heildarfermetrafjöldi á nýju athafnasvæði
verði 54.000 m2 og að gerður
verði nýr viðlegukantur. Hæst rís
byggð í 8 hæðir í fyrirhugaðri hótelbyggingu, en fjölbýlishúsabyggð
er hæst 6 hæðir auk kjallara. Samkvæmt umferðarspá kom fram í
auglýstri hugmyndavinnu að rétt
væri að gera ráð fyrir 100 til 270
færri nýjum íbúðum en tillaga gerir ráð fyrir, nema til komi meiri
breytingar á gatnakerfi en fyrir
liggur í kynntum hugmyndum,
sem ganga út á að hafa ljósastýrð
gatnamót með nýjum vinstribeygjuvasa af Kársnesbraut upp
Urðarbraut við Kárnesbraut/Vesturvör og Kársnesbraut/Hábraut.
Tvíbreiður kafli á rampa verður
framlengdur við gatnamót Kárnesbrautar og Sæbólsbrautar. Fullrúar Samfylkingarinnar telja engin
gild rök fyrir frekari uppbyggingu stórskipahafnar á Kársnesi
og lögðu því til að hafnarsvæðið
verð endurskipulagt í takt við þá
lágvöxnu byggð sem þróast hefur
á Kársnesi frá upphafi byggðar í
Kópavogi. Þannig verður hægt að
byggja á Kársnesi blandaða byggð
með útivistarsvæði, smábátahöfn og bryggjuhverfi í sátt við
umhverfi og íbúa. Fjárhagslegur
ávinningur af uppbyggingu hafnarinnar er enginn að mati Samfylkingarinnar enda hafi starfsemi
þar aldrei staðið undir kostnaði
við uppbyggingu mannvirkjanna.
Frekar megi segja að höfnin sé
baggi á bæjarsjóði Kópavogs. Það
sé ljóst að umferðaræðar á Kársnesi anna ekki þeim þungaflutningum sem fylgja stórskipahöfn og
það allra síst þegar tekið er tillit
til fyrirhugaðrar fjölgunar íbúa á
svæðinu. Bæjarstjórn samþykkti
framlagða tillögu að rammaskipulagi um framtíðarbyggð Kársness,
dags. 20. júlí 2006, með áorðnum

breytingum dags. 20. mars 2007
og umsögn Almennu verkfræðistofunnar, dags. febrúar 2007 með
10 atkvæðum. Einn sat hjá.

Þriggja ára fjárhagsáætlun samþykkt
Á síðasta fundi bæjarstjórnar
var fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árin 2008 - 2010 samþykkt
með sex atkvæðum en fimm bæjarfulltrúar sátu hjá. Við umræðuna vöktu fulltrúar Samfylkingarinnar athygli á því að verið væri
að áætla 600 milljónir króna til
byggingar tónlistarhúss í Kópavogi þó ekki lægi fyrir neinar samþykktir hvað það varðar né þarfagreining vegna byggingar slíks
húss. Einnig væri verið að áætla
neikvæða rekstrarafkomu hafnarinnar um rúmar 3 milljónir króna
á ári, sem réttlættii varla frekari
uppbyggingu stórskipahafnar á
Kársnesi.

Nemendur frá Salaskóla til Noregs
Á nýlegum fundi skólanefndar
var lögð fram beiðni um styrk
til námsferðar til Barcelona frá
starfsfólki Lindaskóla. Skólanefnd
frestaði afgreiðslu erindisins og
óskaði eftir nánari upplýsingum
um ferðina. Einnig var lögð fram
beiðni um styrk fyrir 10 nemendur Salaskóla til að taka þátt í First
Lego League í Bodö í Noregi.
Skólanefnd veitti verkefninu 150
þúsund króna styrk.

Sótt um byggingar
utan skipulags
Á fundi bygginganefndar var
nokkrum beiðnum um byggingu
hafnað þar sem húsin voru ekki
innan skipulags. Þessar beiðnir voru m.a. um Álaþing 8, þar
sem Björn Arnarsson, Perlukór
1c, Kópavogi, sækir um leyfi til
að byggja parhús, Álaþing 10 þar
sem Inga Arnardóttir, Geislalind
13, Kópavogi, sækir um leyfi til að
byggja parhús, Fróðaþing 32 þar
sem Óttar Hreinsson, Galtalind
15, Kópavogi, sækir um leyfi til að
byggja einbýlishús og Fróðaþing
34 þar sem Vilhelm Þorsteinsson,
Mánalind 15, Kópavogi, sækir um
leyfi til að byggja einbýlishús.
Allnokkrar beiðnir um byggingar
voru samþykktar.
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kr
Verð áður 234 kr

69

kr
Verð áður 122 kr

899

kr/kg
Verð áður 1.117 kr/kg

20%

AFSLÁTTUR

Egils
Seven-Up
Seven-Up Free
2 ltr.

119

kr/kg
Verð áður 187 kr/kg

Pepsi Max
0,5 ltr.

189

kr/stk
Verð áður 258 kr/stk

Borgarnes
lambalæri
frosið

899

kr/kg
Verð áður 1.304 kr/kg

Melónur Gular

Pringles 200g.
Original

189

30%

AFSLÁTTUR

Pringles 200g.

kr/kg
Verð áður 280 kr/kg

Sour Cream/Onion

Epli machintos

Paprika

Pringles 200g.

Frosinn
lambahryggur
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“Málefni fatlaðra og aldraðra eru mér hugleiknust”
- segir Kolbrún Stefánsdóttir, sem leiðir lista Frjálslyndra í Suðvesturkjördæmi
Kolbrún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar og
ritari Frjálslynda flokksins leiðir
lista flokksins í Suðvesturkjördæmi við Alþingiskosningarnar
12. maí nk. Hún er Kópavogsbúi,
býr á Huldubrautinni, er fráskilin tveggja barna móðir og á þrjá
dóttursyni. Hún er fædd og uppalin á Raufarhöfn, tók gagnfræðapróf í Lundi í Öxarfirði og hefur
á lífsleiðinni bætt við sig í menntun og setið námskeið, m.a. starfsnám frá Verslunarskólanum,
einkaflugmannspróf, ensku- og
viðskiptanám í Englandi, rekstrar - og viðskiptafræðinám við
Endurmenntunardeild HÍ auk
náms í starfsmannastjórnun.
Starfsreynsla hennar er mikil,
þar má nefna að Kolbrún er fyrsta
konan sem varð útibússtjóri hjá
Landsbanka Íslands og starfaði
sem útibússtjóri í 25 ár. Auk þess
hefur hún unnið sem forstöðumaður fræðslusjóðs, rekið félagsheimili, unnið við verslun, fiskvinnslu,
síldarsöltun, leikskólastjórn,
barnaskólakennslu, sem læknaritari og gjaldkeri frystihúss.
Kolbrún hefur mýmörg áhugamál, og gefur sér tíma til að sinna
þeim. Hún spilar golf og situr í
stjórn Landssambands eldri kylfinga; sat í sveitarstjórn Raufarhafnarhrepps í 7 ár; hefur verið í
kirkjukórum í fjöldamörg ár; félagi
í Soroptimistahreyfingunni; hefur áhuga á dansi, blaki og boltaíþróttum. En fyrst og síðast haft
það að leiðarljósi að maður er
manns gaman.
Bankastörfin hófust 1984 þegar Kolbrún tekur að sér starf forstöðumanns Landsbankans á
Raufarhöfn en 1989 tók hún við
útibúinu á Hellissandi. Þar starfaði hún í 3 ár og gerði miklar
breytingar á rekstri og stjórnun.
Árið 1992 bætir hún við sig útibúinu í Ólafsvík og rak þessi tvö
útibú samhliða. Kolbrún segir að

þótt þeir séu þekktir stjórnmálamenn og tveir þeirra eru ráðherrar. Ég er að sjálfsögðu að fara í
þetta framboð til að ná kjöri sem
Alþingismaður og geri mér vonir
um að við fáum tvo þingmenn í
þessu kjördæmi. Ég vona að ég
fái tækifæri til að sanna mig. Í
öðru sæti er þingmaðurinn Valdimar Leó Friðriksson sem á fullt
erindi á þing fyrir Frjálslynda og
mér finnst það mun vænlegra en
að Framsóknarflokkurinn fái tvo
menn kjörna í þessu kjördæmi,”
segir Kolbrún og hlær.
- Í hvaða málaflokkum muntu
helst beita þér ef þú nærð kjöri?

Kolbrún Stefánsdóttir, efsti maður á lista Frjálslyndra í Suðvesturkjördæmi.

þarna hafi verið mikil samkeppni
við Sparisjóð Ólafsvíkur og Búnaðarbankann í Grundarfirði og jafnvel við fjármálastofnanir í Reykjavík. Mikill samdráttur í sjávarútvegi og kreppa í þjóðfélaginu hafi
komið hart niður á Snæfellsbæ
þar sem helstu atvinnuvegirnir
eru trilluútgerð, fiskmarkaðir auk
fisk- og rækjuvinnslu. Nánast hafi
verið bannað að lána út á fiskverkunarhús og trillur en Kolbrún segist hafa gætt þess að gera ekki
mannamun og afgreiða alla með
sama hætti, en auðvitað hafi ekki
allir verið sáttir við að fara bónleiðir til búðar.
Árið 1996 flyst Kolbrún til
Reykjavíkur og tekur við starfi
útbússtjóra Landsbankans að Suðurlandsbraut 18 og árið 1999 við

“Það er ögrun að
vera í framboði, að
taka gagnrýni ekki
inn á sig, láta sér
ekki standa á sama
um þjóðfélagið og
reyna að láta gott
af sér leiða.”
starfi útibússtjóra á Höfðabakka.
Árið 2005 ákvað hún að hætta
bankastörfum og tók að sér starf
forstöðumanns Starfsafls, starfsmenntasjóðs Samtaka atvinnulífsins og Flóabandalagsins. Hún tók
þátt í Evrópuverkefnum á vegum

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs
á auglýstum tillögum að deiliskipulagi
Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
er hér með auglýst afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögum:
Boðaþing 1-3 og 2-24. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðar breytingum, hefur bæjarráð
Kópavogs samþykkt þann 8. febrúar 2007 samþykkt tillögu að breyttu deiliskipulagi við Boðaþing
1-3 og 2-24
Skipulagstofnun hefur yfirfarið málsgögnin sbr. bréf dags. 21. mars 2007 þar sem ekki er
gerð athugasemd við að birt verði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins sbr. skipulags- og
byggingarlög nr. 73/1997. Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild
Stjórnartíðinda 29. mars 2007
Grundarhvarf 10A og 10B. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðar breytingum, hefur
bæjarstjórn Kópavogs samþykkt þann 13. febrúar 2007 samþykkt tillögu að breyttu
deiliskipulagi við Grundarhvarf 10A og 10B. Skipulagstofnun hefur yfirfarið málsgögnin sbr.
bréf dags. 21. mars 2007 þar sem ekki er gerð athugasemd við að birt verði auglýsing um
samþykkt deiliskipulagsins sbr. skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997. Auglýsing um
gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 29. mars 2007
Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar deiliskipulagsáætlanir og afgreiðslur þeirra er
hægt að nálgast á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi, milli kl. 8:00 og 16:00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:00 til 14:00.
Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

sjóðsins og ferðast til nokkurra
landa til að taka þátt í mótun
fræðslumála og verkefnavinnu.
Árið 2006 tók hún svo við núverandi starfi sem framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar, landssambands
fatlaðra, og segir hún það vera
fjölbreytt og vandasamt starf þar
sem bæði þurfi að huga að fjármálum og félagslegum þætti þessa
málaflokks en þar er yfirleitt um
láglaunafólk að ræða.
Kolbrún segir að það hafi verið
meira tilviljun en einlægur ásetningur hennar að hún hafi verið
kosin ritari Frjálslynda flokksins.
Póliískur áhugi hafi alltaf verið
til staðar en ekki talið það henta
meðfram starfinu hjá Landsbankanum. Hún gekk í Frjálslynda
flokkinn skömmu fyrir landsfundinn en hún hefur alltaf talið sig
vera frjálslyndan jafnaðarmann
og fylgjandi því að samfélagsþjónusta við borgarana væri fullnægjandi auk þess að allir eigi að njóta
ávaxtanna af dugnaði sínum, en
taumlaus græðgi eigi ekki upp á
pallborðið.

Bara gaman að mæta
þekktum andstæðingum
“Ég hef lengi verið sammála
Frjálslynda flokknum í sjávarútvegsmálum og m.a. ósammála því
að veðsetja megi kvóta. Það þarf
að bjóða upp á nýliðun í greininni
og gefa einyrkjum tækifæri til að
gera út trillur í sjávarbyggðunum,
annað býður aðeins upp á samþjöppun í greininni. Mér fannst að
nú hafi ég góðan tíma til að sinna
stjórnmálum, og ákvað að slá til.
Ég var búinn að ákveða að gefa
kost á mér í fjármálaráð flokksins en þegar til þings kom voru
fjórar konur búnar að gefa kost
á sér til ritara, svo ég ákvað að
slá til og gefa einnig kost á mér.
Þarna tókust á tvær fylkingar og
stuðningsmenn Margrétar Sverrisdóttur voru búnir að velja þá
konu sem þau vildu styðja, en ég
kom á mínum eigin forsendum og
varð eiginlega vonsvikin þegar ég
heyrði Margréti styðja ákveðinn
frambjóðanda í framboðsræðu
sinni ekki síst þar sem ég kom inn
í flokkinn gengum hana.
Ég ætlaði ekki á þessum tímapunkti að fara í framboð en það
fór ákveðið ferli í gang, eins konar spuni, sem endaði með því að
mér var boðið að leiða listann,
sem ég ákvað að þiggja, og þar
með hella mér út í pólitísku baráttuna af krafti. Þetta er ný reynsla fyrir mig, og ég mun auðvitað
mæta pólitískum andstæðingum

“Fyrst og fremst málefni fatlaðra og aldraðra og velferðarmál
almennt. Einnig vil ég bæta hag
kvenna sem eru ófaglærðar og
komnar á minn aldur. Ég þekki
ágætlega til málefna aldraðra þar
sem ég á aldraða foreldra sem
ekki geta eytt ævikvöldinu á sama
stað eftir meira en 50 ára sambúð. Pabbi býr á Raufarhöfn en
mamma á dvalarheimili á Þórshöfn. Hann fæst ekki til að fara á
öldrunarheimili enda mjög sjálfstæður maður. Hann þarf hinsvegar heimilishjálp og heimahjúkrun
en hún er af skornum skammti.
Þetta er algjörlega óþolandi staða
sem er komin upp í málefnum
aldraðra í þessu ríka þjóðfélagi.
Það hefur sáralítið gerst í málefnum aldraðra síðustu 12 árin. Aldraðir á Íslandi sem hafa fært okkur þetta velferðarþjóðfélag sem
við búum í eru undir meðaltali
OECD-ríkja hvað varðar velferð.
Ég set mér það markmið að koma
öldruðum upp í 5. til 6. sæti á lista
OECD-ríkjanna.
Í dag vinn ég hjá Sjálfsbjörg
lsf. svo málefni fatlaðra eru mér
hugstæð. Það þarf að auka hjúkrunarrými um allt land og ég vil
sjá í framtíðinni að aldraðir og fatlaðir geti valið þá þjónustu sem
þeir þurfa og eiga rétt á, og fengið
hana heim til sín. Þeir sem geta
búið heima eiga ekki að vera á
stofnun nema þeir óski þess sjálfir eða heilsa þeirra krefjist þess.”

Samgöngumálin í ólestri
- Er ekki kvíðvænlegt að setjast
á þing ef aðeins 29% landsmanna
bera virðingu fyrir Alþingi samkvæmt skoðanakönnun Capacent
Gallup?
“Sumir hafa sagt við mig, hvernig dettur þér þetta í hug, þú býður bara upp á slæmt umtal um
þig, verður í skotlínunni. En það
er ögrun að vera í framboði, að
taka þetta ekki inn á sig, láta
sér ekki standa á sama um þjóðfélagið og reyna að láta gott af
sér leiða. Mér hefur ekki þótt
það skynsamlegt af stjórnmálamönnum að rífa fyrst og fremst
andstæðinginn niður í stað þess
að tíunda eigið ágæti og segja
kjósendum hvað þeir vilji gera í
ákveðnum málaflokkum. Það er
kannski þetta sem dregur úr virðingu Alþingis.”
- En mál sem snerta þetta kjördæmi?
“Það sem mér finnst brýnast að
gera er að koma samgöngumálunum í Suðvesturkjördæmi í miklu
betra horf. Það er óþolandi hvað
það tekur langan tíma að komast leiðar sinnar á álagstímum
og það er eins og samgöngumál
séu stundum eitthvað einkamál
landsbyggðarinnar, en því fer
fjarri. Þá eru mér ofarlega í huga
skipulagsmál og félagsleg málefni
innflytjenda, en ég vil að málefnum þeirra sé mun betur sinnt,
en þau eru okkur Íslendingum
ekki til mikils sóma í dag,” segir
Kolbrún Stefánsdóttir.
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Ágreiningur milli Kópavogs og Reykjavíkur leystur
framhald af forsíðu
Skóg rækt ar fé lag Reykja vík ur
hugðist kæra Kópavogsbæ og fyrirtækið Klæðningu til lögreglunnar fyrir að hafa farið í framkvæmdir í Heiðmörk í leyfisleysi. Haft var
eftir Helga Gíslasyni, framkvæmdastjóri félagsins, að margar lagagreinar hafi verið brotnar með
jarðraskinu, m.a. að fella skóg, en
Skógræktarfélagið hefur í umboði
borgarstjórnar haft umsjón með
svæðinu.

Vanefndir Reykjavíkurborgar á samkomulagi
Í bréfi Gunnars I. Birgissonar,
bæjarstjóra, til Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, borgarstjóra 23. febrúar sl. segir m.a. að Reykjavíkurborg hafi stöðvað framkvæmdir
Kópavogsbæjar í Heiðmörk þar
sem framkvæmdaleyfi hafi ekki
verið veitt. Síðan segir m.a.:
Þann 15. september sl. undirrituðu þér samkomulag fyrir hönd
Reykja vík ur borg ar en um rætt
samkomulag varðar framangreindar framkvæmdir. Í 5.gr. þess samkomulag segir:
“Reykjavíkurborg skal heimila
Kópavogsbæ að leggja óhindrað og án endurgjalds, vatnslögn
og nauðsynlegan vegaslóða frá
vatnstökusvæði bæjarins í Vatnsendakrikum í lögsögu Kópavogs
um Heiðmerkurland Reykjavíkurborgar og að mörkum þess lands
og Vatns enda í Kópa vogi við
Vatnsendaheiði. Reykjavíkurborg
skal veita framkvæmdaleyfi inn-

Bæjarstjóri, Gunnar I. Birgisson, útskýrir hlið Kópavogsbæjar á fundi í
félagsheimili Kópavogs.

an mánaðar frá því að beiðni þar
að lútandi var lögð fram. Framkvæmdin skal unnin í samráði við
Orkuveitu Reykjavíkur og fylgt
reglum fyrirtækisins um umferð
um vatnsverndarsvæði.”

Framkvæmdaleyfi gefið út
og kæru vísað frá
Reykjavíkurborg hefur nú gefið út framkvæmaleyfi fyrir framkvæmdunum að uppfylltum sjö
skilyrðum og fagnar bæjarstjóri
því að geta hafið framkvæmdir að
nýju í Heiðmörk í nánu samráði
við Reykjavíkurborg og Skóræktarfélag Reykjavíkur. Hann vonar

að framkvæmdir hefjist fljótlega
og jafnframt telur hann að ekki
verði ýkja erfitt að uppfylla þessi
sjö skilyrði. Stefnt er að því að
framkvæmdum við vatnslögnina
ljúki í júnímánuði nk., eða innan
fjögurra mánaða.
Síðan gerist það 22. mars sl.
að Úrskurðarnefnd skipulags- og
byggingamála vísar frá kæru Náttúru vernd ar sam tak anna vegna
framkvæmdanna í Heiðmörk. Forsendur eru þær að Náttúruverndarsamtökin eiga engra hagsmuna
að gæta á svæðinu, og eiga aðeins
kærurétt ef meta þyrfti umhverfisáhrif á svæðinu. Svo er ekki.

Kaffibúðin hefur nú flutt sig handan við hornið í stórt
og glæsilegt húsnæði í Hambraborg 3. Nýja húsnæðið
er bjart og rúmgott þar sem kaffigestir geta notið fallegs útsýnis yfir Fossvoginn og Öskjuhlíðina. Kaffibúðin
hefur á boðstólum mikið úrval af gjafavöru, kaffivélar frá
Quick Mill að ógleymdum fjölda tegunda af möluðum og
ómöluðum kaffibaunum frá Bonomi. Í tilefni af opnun nýja
húsnæðisins býður Kaffibúðin 15% afslátt af kaffivélum.

Gestum Smáralindar fjölgar
Tap Smáralindar ehf. nam 654
millj ón um króna á ár inu 2006.
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 742
milljónum króna sem er um 8%
aukning frá fyrra ári.
Veltufé frá rekstri nam 583 milljónum króna og handbært fé frá rekstri
nam 633 milljónum króna. Í lok tímabilsins var eiginfjárhlutfall félagsins
39,4% að teknu tilliti til víkjandi láns
frá móð ur fé lag inu. Heild ar tekj ur
námu 1.389 milljónum króna, þar af
námu leigutekjur 1.066 milljónum
króna sem er 8% hækkun frá fyrra
ári. Rekstrargjöld án afskrifta voru
647 milljónir króna sem er um 72
milljón króna hækkun frá fyrra ári.
Afskriftir námu 375 milljónum króna.
Fjármagnsliðir voru neikvæðir um
1.165 milljónir króna samanborið
við 446 milljónir króna árið áður.
Breytingin á milli ára skýrist af veikingu íslensku krónunnar.
Heildareignir í árslok 2006 námu
9,9 milljörðum króna, þar af nam
bókfært verð verslunar-miðstöðvarinnar Smáralindar 9,3 milljörðum króna. Í árslok 2006 var eigið
fé félagsins 1,1 milljarður króna og
víkjandi lán frá móðurfélaginu nam
2,8 milljörðum króna. Samtals námu
því víkjandi lán og eigið fé (eiginfjárígildi) 3,9 milljörðum króna í árslok
2006. Í lok tímabilsins námu heildarskuldir án víkjandi láns frá móðurfélaginu 5.990 milljónum króna,
þar af voru langtímaskuldir 5.449
milljónir króna. Heildarskuldir félagsins án víkjandi láns frá móðurfélaginu hækkuðu um 450 milljónir króna
milli ára.
Á sama hátt og undanfarin ár hefur gestum Smáralindar fjölgað á milli
ára og veltan hefur aukist. Á árinu
2006 komu 5,2% fleiri gestir í Smáralind en árið á undan og heildarveltan jókst um 11,7% milli ára. Á árinu
2007 er fyrirhugað að hefja byggingu
15 hæða skrifstofu- og verslunarhúss, svokallaðs Norðurturns á norðvesturhorni lóðar Smáralindar með
2ja hæða tengibyggingu sem opnast inn í verslunarmiðstöðina þar
sem verslunin Útilíf er á efri hæð og
Ormsson og Lyfja á neðri hæð. Ljóst
er að tilkoma Norðurturnsins mun
hafa verulega jákvæð áhrif á rekstur
verslana í Smáralind.

www.islandshreyfingin.is
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Markmiðið með friðlýsingu Skerjafjarðarsvæðisins
er að vernda lífríki á strönd, í fjöru og grunnsævi
Ráðstefna um verndun Skerjafjarðar var haldin í íþróttahúsinu
á Álftanesi 2. mars sl. en þátt í
henni tóku fulltrúar allra þeirra
sex sveitarfélaga sem land eiga
að Skerjafirði auk fulltrúa frá
Umhverfisstofnun. Sveitarfélögin eru Reykjavík, Seltjarnarnes,
Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður og Áltanes. Ráðstefnan
hófst með ávarpi forseta Íslands,
hr. Ólafs Ragnars Grímssonar.
Ýmsir aðilar sem hafa sérþekkingu á málinu voru meðal þátttakenda, en meðal umræðuefna
var hið fjölskrúðuga fuglalíf og
búsvæðavernd Skerjafjarðar,
vákort af Skerjafirði, fráveitumál,
útivist- og göngustíganet svæðisins, siglingar og náttúru- og menningarmiðstöð á Álftanesi. Loks
tjáðu nokkrir forsvarsmenn sveitarfélaga sig um framtíðarsýn og
stefnumörkun þeirra sex sveitarfélaga sem land eiga að Skerjafirði,
þ.á.m. Sigurður Ingi Skarphéðinsson frá Orkuveitu Reykjavíkur sem ræddi um fráveitumál í
Skerjafirði og Þráinn Hauksson
landslagsarkitekt sem ræddi um
útivistar- og göngustíganet svæðisins. Einnig lögðu garðykjustjórar Reykjavíkur og Kópavogs,
þeir Þórólfur Jónsson og Friðrik
Baldursson fram þarft innlegg í
umræðuna.
Umræða um verndun svæðisins
hófst árið 2003 með þingsályktunartillögu þáverandi umhverfisráðherra, Sivjar Friðleifsdóttur.
Í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir að á svæðinu
hafi viðdvöl tvær farfuglategundir, margæs og rauðbrystingur sem
Ísland beri alþjóðlega ábyrgð á
samkvæmt Bernarsamningnum
og fleiri alþjóðlegum samþykktum. Við Skerjafjörð er möguleiki
að byggja upp útivistarsvæði sem
er jafn áhugavert og Heiðmörk,
en gerólíkt. Þar er t.d. hægt að
setja upp útsýnisstaði við varplönd, hjóla- og reiðstíga með sjónum, auk þess sem þetta er mjög
skemmtilegt svæði til að sigla á
litlum fleytum.

Undirstaða afar
mikilvægs fulgalífs
Markmiðið með friðlýsingu
Skerjafjarðarsvæðisins er að
vernda lífríki á strönd, í fjöru og
grunnsævi. Svæðið er undirstaða
afar mikilvægs fuglalífs allan ársins hring og er mikilvægur viðkomustaður farfugla sem hafa þar
viðdvöl á leið sinni til og frá norðlægum varpslóðum. Í heild sinni
hefur svæðið alþjóðlegt verndargildi vegna fuglalífsins, sérstak-

mið af Náttúruverndaráætlun
2004-2008 sem umhverfisráðherra
lagði fyrir og Alþingi samþykkti í
þingsályktun um á 130. löggjafarþingi 2003/2004.

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, ávarpaði ráðstefnuna.

lega með tilliti til rauðbyrstings
og margæsar en svæðið er einn
mikilvægasti viðkomustaður
þeirra á landinu. Fjörur og leirur svæðisins eru lífríkar, þar eru
miklar þangfjörur og grunnsævi
er með auðugu botndýralífi.
Einnig er svæðið mikilvægt vegna
marhálms en plantan hefur takmarkaða útbreiðslu á landinu og
er ein aðalfæða margæsarinnar.
Markmið friðlýsingar er að
vernda útvistargildi svæðisins en
aðgengi að svæðinu er gott og
strandlengjan er vinsæl til útivistar og fjörðurinn til skemmtisiglinga. Í hugmyndum um búsvæðavernd í Skerjafirði og ströndinni
frá Langeyrarmölum í Hafnarfirði
að Bygggörðum á Seltjarnarnesi
er m.a. tillit tekið til Reykjavíkurflugvallar og smábátahafnar á Seltjarnarnesi.
Um nokkurt skeið hefur verið
unnið að hugmyndinni um menningar- og náttúrufræðisetur á
Álftanesi. Áformað er að reisa sérstæða og metnaðarfulla byggingu
með alþjóðlegu yfirbragði sem
vígð yrði árið 2009. Menningarog náttúrufræðisetur gæti orðið
miðstöð friðaðs strandsvæðis við
Skerjafjörð og byði uppá aðstöðu
fyrir náttúruvísindamenn til rannsókna.
Í lok ráðstefnunnar var samþykkt sameiginleg yfirlýsing allra
bæjarstjóra sveitarfélaganna sjö
sem að ráðstefnunni komu en þar
var ákveðið að skoða á vettvangi
Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) kosti þess
að vernda náttúrufar Skerjafjarðar og nágrennis. Vinnan mun taka

argildi. Svæðið gegnir mikilvægu
hlutverki varðandi skuldbindingu
Íslendinga um verndun svæða
fyrir fugla sem staldra við á farleiðum sínum yfir Ísland vor og
haust, því eins og kunnugt er safnast mikill fjöldi margæsa og rauðbrystinga saman á svæðinu og
safna orku til að ljúka flugi sínu á
milli vetrarstöðva og varpstöðva.
Einnig er svæðið afar vinsælt til
útivistar og mikið notað af íbúum
höfuðborgarsvæðisins, enda hefur þegar verið lagt gott stígakerfi
meðfram ströndinni á stórum
hluta svæðisins.
Við munum á vettvangi SSH
ræða um verklag við áframhaldandi vinnu í samráði við Umhverfisstofnun. Það er trú okkar að góð
sátt geti náðst um framtíð svæðisins og þær umgengnisreglur sem
við eiga.”

Í vinnu sveitarfélaganna verður
tekið mið af sérstöðu svæðisins
með tilliti til lífríkis, jarðmyndana,
útivistar og menningarminja, en
jafnframt þarf að taka mið af aðalskipulagi sveitarfélaganna hvað
varðar t.d. hafnaraðstöðu og byggingarhverfi sem þegar hafa verið skipulögð innan fyrirhugaðs
verndarsvæðis eða fyrirætlanir
eru uppi um að rísi þar, segir í
upphafi yfirlýsingarinnar.
Síðan segir: “Það er von okkar að vinnan leiði til þess að til
framtíðar verði staðinn vörður
um sérstöðu svæðisins. Sérstaða
svæðisins er m.a. fjöbreytt fuglalíf
sem þrífst á svæðinu allan ársins
hring og hefur alþjóðlegt vernd-

Lágreist verslunar- og skrifstofuhúsnæði rís neðan Núpalindar

Framkvæmdir eru hafnar á byggingasvæðinu og búið að girða það af.

Framkvæmdir eru hafnar við
byggingasvæði neðst í Lindahverfi norðan Fífuhvammsvegar sem heitir Lindir IV. Það er
Smáragarður, í eigu Norvik, sem
byggir þar 25.000 m2 verslunarog skrifstofuhúsnæði. Bygging-

arnar verða lágreistar, hæstar
verða þær nyrst á svæðinu, eða
4 hæðir, en annars 1 til 2 hæðir.
Hringtorg mun tengja svæðið
við Núpalind en vestan og neðan við munu undirgöng tengja
svæðið við Dalveg norðan Smára-

torgs við Kraftvélar með akrein
frá Fífuhvammsvegi. Skipulagsstjóri, Smári Smárason, segir
deiliskipulag svæðisins í ferli, en
það verði væntanlega samþykkt
í þessum mánuði.

Íþróttaskóli HK
Íþróttaskóli HK er fyrir 3 – 5 ára börn á miðvikudögum í íþróttahúsi Kársnesskóla.
Hægt er að velja milli tveggja tíma 16:20 - 17:10 og hins vegar strax á eftir kl. 17:10 - 18:00.
Umsjónarmenn eru þeir sömu og hafa verið undanfarin ár, systkinin Magnús Orri Sæmundsson
íþróttakennari og Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir leikkona.
Námskeiðið stendur frá 11. apríl til 30 maí. Verð fyrir námskeiðið er 5.000 krónur fyrir 8 tíma og
greiðist í upphafi námskeiðs.
Gott er að skrá fyrirfram því þátttökufjöldi er takmarkaður.
Skráning er hjá magnusos@kopavogur.is eða í 848-2858 hjá Magnúsi Orra.
Þar er einnig hægt að nálgast frekari upplýsingar
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Hvað er í matinn?
Fiskisaga og Gallerí Kjöt hafa opnað glæsilegar
sælkeraverslanir að Búðakór 1. í Kópavogi.
Einnig er ný og glæsileg verslun Fiskisögu í Hamraborg

Við leggjum mikinn metnað
í að bjóða þér aðeins uppá fyrsta
flokks hráefni og tilbúna rétti.
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Nú er opið alla laugardaga!
frá 11:00 til 17:00

Í kjöti erum við bestir
Búðakór 1

Ævintýralegar fiskbúðir
Búðakór 1
Hamraborg

Gallerí Kjöt er einnig á Grensásvegi 48 / gallerikjot.is
F i s k i s a g a e r e i n n i g í 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 / fi s k i s a g a . i s
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AF HÁLSINUM

Hverjir? Hvenær? Hvar?

Viðar Hauksson í verslun sinni í Hamraborg 10.

Úra- og skartgripaverslun í Hamraborginni í hartnær 30 ár
Viðar Hauksson hefur rekið
úra- og skartgripaverslun auk
viðgerðarþjónustu í Hamraborginni í Kópavogi síðan 1979, fyrst
í Hamraborg 1. Í dag rekur Viðar Úra- og skartgripaverslunina
Klukkuna í Hamraborg 10 og er
auk þess með sölu á verðlaunagripum sem hægt er að fá áletrun
á. Viðskiptavinir með verðlaunagripi eru helst íþróttafélög, og
ekki bara í Kópavogi, heldur víða
um land. Áður hafði Viðar starfað
í Reykjavík hjá Frank Michaelsen
og Jóni & Óskari en þegar hann
kemur í Hamraborgina tekur kaupir hann verslun sem Gísli Bryngeirsson hafði rekið um árabil, en
Gísli flutti sig um set í Borgarnes.
Fyrst um sinn vann Viðar þó með
Gísla í versluninni. Viðar telur að
það hafi ráðið nokkru um að hann
keypti af Gísla að hann hafði verið
búsettur í Kópavogi frá því 1960.
“Það hefur verið mikill uppgangur í Kópavogi á þessum hartnær
30 árum sem ég hef verið með
verslunarrekstur í Kópavogi. Þar
áður fyrr var bara braggahverfi
þar sem Hamraborgin er í dag.
Verslunarreksturinn hefur verið
þessi ár á svipuðum nótum hjá
mér og nokkuð stöðug viðskipti
en það hafa verið nokkuð miklar breytingar á búðunum sem
hér hafa verið. Verslanir eins og
Línan, Skóbúðin og Blómahöllin
drógu að viðskipti við aðrar verslanir en eins var þetta á þeim tíma
eini verslunarkjarninn í Kópavogi,
en nokkrar matvöruverslanir á
stangli hér og þar um bæinn,
margar hverjar ekki ýkja stórar.
Við urðum ekki vör við miklar
breytingar eftir að Smáralindin
hóf starfsemi, það er rétt eins og
það hafi bara orðið viðbót við viðskiptin. Síðan hefur verið byggt

yfir gjána og þar komið banki og
heilsugæsla og eins hefur komið
listasafn, bókasafn og salur til að
hýsa menningarsamkomur þar
vestan við, en það hefur valdið
því m.a. að erfiðara er um vik að
fá bílastæði hér í kring á daginn.
Fólk sem kom í heilsugæsluna
áður en hún flutti úr Fannborginni lagði uppi í bílageymslunni
en leggur nú hér á bílastæðin í
kring. Það vantar tengingu við
bílageymsluna, það þurfa bæjaryfirvöld að leysa. Ég er jafnvel
í vandræðum stundum að finna
mér stæði klukkan níu á morgnanna.”

Slá ekki á nóttinni
- Fyrrum var algengast að gefa
fermingarbörnum úr í fermingargjöf en með tíð og tíma hefur þetta
breyst, börn fá oft úr löngu áður en
þau fermast. Eru úr enn keypt til
fermingargjafa?
“Það eru alltaf einhverjir sem
halda í það að gefa úr í fermingargjöf. Það eru oft afinn og amman,
og í sumum fjölskyldum er það
hefð að gefa úr. Sú breyting hefur
líka orðið að hægt er að fá mun
ódýrari úr en áður, en einnig mun
dýrari og vandaðri úr, jafnvel fyrir hundruð þúsunda. Úr eru oft
ódýrari en ýmiss fatnaður sem
krakkar hika ekki við að kaupa, en
algengast er að kaupa úr á verðbilinu 8 til 25 þúsund.”
Viðar segir að alltaf sé jöfn sala
í hilluklukkum, og það sé ekki
síður unga fólkið sem kaupi hilluklukkur, og svo séu þær vinsælar
til brúðargjafa og afmælisgjafa.
Í dag eru flestar þessar klukkur
búnar þeim kosti að þær slá ekki
á nóttunni, hætta klukkan 11 á
kvöldin og byrja ekki að slá aftur
fyrr en klukkan sjö að morgni.

Ekki fengust neinar upplýsingar
um þá ljósmynd úr fórum Héraðsskjalasafns Kópavogs sem birtist í
síðasta Kópavogsblaði af byggingarvinnu. Stundum reynist ómögulegt að fá upplýsingar um ljósmyndir sem ratað hafa skýringalaust í skjalasöfn. E.t.v. er hægt að
halda því fram að þær lendi þá á
ruslahaugum sögunnar, því mynd
af einhverjum nafnlausum á óskil-

greindum tíma og stað hefur töluvert minna gildi en ef það liggur
ljóst fyrir. Þeir sem kynnu að hafa
upplýsingar um síðustu mynd eru
hvattir til þess að hafa samband
við Héraðsskjalasafn Kópavogs.
Einnig eru þeir lesendur Kópavogsblaðsins sem þekkja til þess
sem ber fyrir augu á þeirri mynd
sem hér er birt, hvattir til að hafa
samband. Þarna virðast börn bera

lítinn bát ásamt ungum manni.
(kannski umsjónarmanni með siglingarnámskeiði?)
Hvað heitir fólkið á myndinni?
Hvenær og hvar er myndin tekin
og við hvaða tækifæri?
Hver tók myndina?
Upplýsingar um þetta eru vel
þegnar í Héraðsskjalasafni Kópavogs, Hamraborg 1, 200 Kópavogi,
netfang hrafns@kopavogur.is

Ömurleg strætóskýli
Notendum strætó í Kópavogi
hefur í allan vetur og rúmlega
það, verið boðið upp á ömurlega
aðstöðu á sjálfri aðalbiðstöð bæjarins. Arnar Óðinn Arnþórsson
sendi fyrirspurn til Kópavogsbæjar sl. haust varðandi aðstöðuna.
Hann segir að eftir dúk og disk
hafi einu svörin verið þau að
þetta sé bráðabirgða aðstaða, en
framkvæmdin sé í höndum Strætó
bs, sem er sameign margra sveitarfélaga. Samt hafi þetta verið
svona í mörg misseri. Myndin er
tekin 20. mars sl. þegar ekki viðraði mjög vel til þess að bíða úti
eftir strætó.

Nýstárleg frönsk hönnunarsýning í Gerðarsafni
Í síðustu viku var opnuð frönsk
hönnunarsýning í Gerðarsafni í
Kópavogi. Á sýningunni eru 40
ný verk af fjölbreyttu tagi eftir
nokkra af fremstu hönnuðum
Frakka, til dæmis Philippe Starck,
Laurence Brabant og Matali Crasset. Sýningin nefnist ‘Vísanir í
samtímahönnun í París’ og er sýningarstjóri Cedric Morriset, sem
vakið hefur athygli í listaheiminum fyrir nýstárlegt og framsækið
sýningarhald undanfarin misseri.
Hugmyndin að baki sýningunni er að leggja áherslu á það
einkenni franskrar hönnunar
að nota vísanir og draga þannig fram mest spennandi hliðar
hennar. Þannig sést hvernig einn

Lampinn Bedside gun (Rúmstokksbyssa) eftir Philippe Starck.

hönnuður fær lánað frá öðrum
og skapar þannig kraftmikið samspil og nýtt samhengi hlutanna.
Hlutverk sýningarstjórans
Morriset er mjög mikilvægt en
hann stillir verkunum upp í samhengi við ákveðin lykilhugtök
sem raðað er í stafrófsröð. Á
þann hátt verður til skemmtilega
kerfisbundin mynd af síðustu
fimm árum í franskri hönnun,
vísunum hennar og uppruna og
úrvinnslu áleitinna hugmynda og
þekktra forma.
Sýningin er haldin í tengslum
við listahátíðina Porquoi Pas? franskt vor á Íslandi.
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Ólafur Heiðar Helgason skilaði lausnum í
stærðfræðikeppni grunnskólanna óaðfinnanlega

Hér er ein stærðfræðiþrautanna sem 9. bekkingar fengu. Lesendur
geta glímt við að leysa hana en rétt svar birtist í næsta Kópavogsblaði.
úr býtum Guðmundur Már Gunn- í Kópavogsskóla með 84 stig og
arsson í Kópavogsskóla með 94 í fjórða sæti Skúli Þór Jónasson í
stig af 100 mögulegum, í öðru Snælandsskóla með 75 stig. Alls
sæti Gunnar Snær Gunnarsson í þreyttu 16 tíundubekkingar keppnHjallaskóla með 93 stig, í þriðja ina.
sæti Eva Hrund Hlynsdóttir
Sigurvegararnir; Ólafur Heiðar Helgason í 9. bekk, Ástrós Steingrímsdóttir í 8. bekk og Guðmundur Már Gunnarsson í 10. bekk.
Þann 22. mars sl. voru afhent Ástrós Steingrímsdóttir í Lindaverðlaun í stærðfræðikeppni skóla, hún hlaut 86 stig af 100
grunnskólanna í Kópavogi og mögulegum. Í öðru sæti varð Ylfa
fór verðlaunaafhendingin fram Rún Sveinsdóttir í Kópavogsskóla
í Menntaskólanum í Kópavogi. með 85 stig, í þriðja sæti Eydís
Kennarar í MK sjá um þessa Ósk Jónasdóttir í Snælandsskóla
keppni, en keppnin er fyrir nem- með 84 stig og í fjórða sæti Sigríðendur í 8.-10. bekk. Af 8 grunnskól- ur Ósk Ingimundardóttir í Digraum í Kópavogi sem eiga nemend- nesskóla með 83 stig. Alls þreyttu
ur á þessum aldri sendu 5 skólar 42 áttundubekkingar keppnina.
keppendur. Auðvitað ættu allir
skólar að senda nemendur, þetta 9. bekkur
er góð keppni fyrir þau í stærðÍ keppni 9. bekkinga sigraði Ólaffræði, og það ætti að vera metnaðarmál allra stærðfræðikennara að ur Heiðar Helgason í Kópavogssenda nemendur. Svona keppni skóla með 100 stig af 100 möguþroskar þau og bætir, það er svo legum, sannarlega stórglæsilegt.
hreinn bónus að vinna til verð- Saman í öðru til þriðja sæti urðu
launa. Kaupþing gaf verðlaunin Elín Björk Böðvarsdóttir í Digratil keppninnar, en vinningshafar nesskóla og Halla Guðrún Jónsfengu vandaðar reiknivélar auk dóttir í Lindaskóla með 92 stig og
þess sem allir þátttakendur fengu í fjórða sæti Fríður Hallsdóttir í
Digranesskóla með 86 stig.
viðurkenningu frá MK.

10. bekkur

8. bekkur
Í keppni 8. bekkinga sigraði

Í keppni 10. bekkingar bar sigur
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Digraneskirkja - páskar
Skírdagur (5. apríl)

er dagur seinustu kvöldmáltíðarinnar og því tilhlýðilegt
að söfnuðurinn komi saman um kvöldið kl. 20:30 til þess að eiga samfélag
um borð Guðs. Altarissakramentið verður fram borið með sérbökuðu ósýrðu
brauði og bergt af sameiginlegum kaleik. Organisti: Kjartan Sigurjónsson

Föstudagurinn langi (6. apríl)

Um kvöldið kl. 20:30 er passíuguðsþjónusta. Sr. Gunnar Sigurjónsson syngur litaníuna
ásamt kór Digraneskirkju. Litanían minnir okkur á píslardauða og krossfestingu Krists.
Passíuguðsþjónustunni lýkur með því að kirkjan verður myrkvuð og íhugun þagnarinnar tekur við.
sr. Magnús Björn Björnsson les ritningarlestra passíunnar. Organisti: Kjartan Sigurjónsson

Aðfangadag páska (7. apríl) kl. 22 er Páskavaka.

Hátíðahöld páskanna eru elsta kristna guðsþjónustugerð sem þekkt er í kirkjunni og á uppruna sinn í
Jerúsalem á 1. öld, í kirkju postulanna.
Jóhannes guðspjallamaður nefnir Jesú Krist “ljós heimsins”. Af þeirri hefð
spratt sá siður að tendra nýjan eld á vökunni og kveikja á páskakertinu sem
tákn um nærveru Jesú Krists, hins upprisna Drottins, sem lýsir myrkri veröld.
Orð og athafnir páskavökunar eru full af táknum, sum auðskilin, önnur krefjast
nokkurrar þekkingar og íhugunar.
Páskavakan hefst kl. 22 við eldstæði fyrir utan Digraneskirkju.

Páskahátíðin (8. apríl) hefst að morgni páskadags kl. 8 með morgunmessu.

Sungin verður hátíðarmessa sr. Bjarna Þorsteinssonar af sr. Magnúsi Björnssyni og kór
Digraneskirkju. Einsöng syngja Vilborg Helgadóttir, Stefanía Valgeirsdóttir og Eiríkur
Hreinn Helgason. sr. Gunnar Sigurjónsson prédikar. Altarissakramentið verður fram borið
með sérbökuðu ósýrðu brauði. Eftir messu verður morgunmatur í safnaðarsal og er mælst
til þess að safnaðarfólk komi með eitthvað meðlæti með sér. Húsmóðir kirkjunnar hitar kaffi, te og
heitt súkkulaði og heit rúnnstykki þar að auki. Organisti: Kjartan Sigurjónsson Allir eru velkomnir.
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Skátar í 100 ár!

Sólrún Jónsdóttir, sem hlaut viðurkenningu fyrir 15 ára starf,
Margrét tómasdóttir skátahöfðingi Íslands og Magnea Tómasdóttir, sem hlaut Þórshamarinn, sem er viðurkenning fyrir þjónustu
um lengri tíma. Talið frá hægri.

Skátahreyfingin varð 100 ára
22. febrúar sl., en þá hefði stofnandi hennar, Baden-Powell, orðið 100 ára. Þessa viðburðar var
minnst víða um heim, einnig í
Kópavogi!
Skátafélagið Kópar bauð til
veislu á sunnudeginum og þar
mætti skátahöfðingi Íslands, Margrét Tómasdóttir, og var viðstödd
er nýir skáta gengust undir skátaheitið. Magnea Tómasdóttir var
heiðruð með Þórshamarsmerkinu
úr bronsi, sem er viðurkenning
til þeirra skáta sem hafa starfað
lengi, og dyggilega innan skátahreyfingarinnar. Sólrún Jónsdóttir
hlaut viðurkenningu fyrir 15 ára
starf innan skátahreyfingarinnar.
Þess má geta að Skátafélagið Kópar er stærsta skátafélag landsins.
Sólrún byrjaði sem ljósálfur
árið 1989 og vígðist sem skáti árið
1991. Hún segir að síðan hafi hún
verið alveg á “hundraði” í skátastarfinu og gegna ýmsum störfum
innan hreyfingarinnar og Kópa.
“Ég hef setið í stjórn skátafélags-

ins Kópa síðustu fjögur ár. Skátastarfið hefur gefið mér mikið, ekki
síst nú þegar ég er farin nokkuð
að vinna með börnum, skapa
tómstundastarf, og sjá árangur
af því starfi. Það heldur manni
alveg gangandi að sjá þegar börnin hafa gaman af því sem maður
er að láta þau gera. Þar sem ég
hef gegnt foringjastörfum innan
félagsins hefur það leitt til þess
að ég hef oft farið í útilegur og
á skátamót, bæði innanlands og
erlendis. Síðasta sumar fór ég á
mót til Skotlands sem fararstjóri
með 30 manna hóp frá Kópum,”
segir Sólrún Jónsdóttir skáti.
Jamboree, sem er alþjóðamót
skáta, verður haldið í sumar í Englandi, í nágrenni London, vegna
100 ára afmælisins. Þangað fer
stór hópur Kópa, sá stærsti frá
einstöku skátafélagi á Íslandi, en
Sólrún segir að því miður komist
hún ekki með þrátt fyrir að það
hafi verið á stefnuskránni lengi.
Eitt sinn skáti, ávallt skáti!

Vinstrihreyfingin - grænt framboð fær 27,6% atkvæða og 17 þingmenn kjörna samkvæmt símakönnun sem Capacent Gallup gerði dagana 14. til 20. mars sl. Miðað við
könnunina eru tveir möguleikar á
tveggja flokka stjórn, annars vegar
stjórn Sjálfstæðisflokks og VG og
hins vegar stjórn Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingarinnar.
Samkvæmt könnuninni fær Sjálfstæðisflokkurinn 36,2% atkvæða og
25 þingmenn. VG er næststærsti
flokkurinn og fær 27,6% atkvæða
og 17 þingmenn, Samfylkingin
fær 19,7% atkvæða og 13 þingmenn, Framsóknarflokkurinn fær
8,6% atkvæða og fimm þingmenn

og Frjálslyndi flokkurinn fær 6,6%
atkvæða og þrjá þingmenn. Aðrir
flokkar fá 1,3% atkvæða og engan
þingmann kjörinn.
Í Suðvesturkjördæmi fær Sjálfstæðisflokkurinn 46,2% atkvæða
samkvæmt könnuninni og 6 þingmenn, VG 21,9% atkvæða og 2 þingmenn, Samfylkingin 19,9% atkvæða
og 2 þingmenn, Frjálslyndir 6,7% og
einn þingmann og Framsókn 4,2%
atkvæða og einn þingmann. Aðrir
flokkar fengju 1,1% atkvæða.
Þingmenn Suðvesturkjördæmis
yrðu samkvæmt þessu;
Frá Sjálfstæðisflokki:
* Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
* Bjarni Benediktsson

* Ármann Kr. Ólafsson
* Jón Gunnarsson
* Ragnheiður Elín Árnadóttir
* Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Frá VG:
* Ögmundur Jónasson
* Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Frá Samfylkingu:
* Gunnar Svavarsson
* Katrín Júlíusdóttir
Frá Frjálslyndum:
* Kolbrún Stefánsdóttir
Frá Framsókn:
* Siv Friðleifsdóttir.
En enn eru sex vikur til kosninga
og því of snemmt að slá nokkru
föstu.

Þetta listaverk, “Bylgjur”, eftir listamanninn Ragnhildi Stefánsdóttur stendur við höfuðstöðvar
Siglingastofnunar að Vesturvör 2 í Kópavogi. Að vissu marki táknrænt fyrir starfsemi Siglingastofnunar.

BILADÐ!
ð‘

fljótlegast ad
fara med vélina í
START í Bae jarlind
ð‘

Ef svo er þá bjargar
Aðalskoðun málunum fyrir þig.

Fjórir Kópavogsbúar á þing samkvæmt könnun Capacent Gallup

ð‘

Endar númerið á bílnum
þínum á 1 - 2 eða 3?
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Bifrei›asko›unin ﬂín
Skemmuvegur 6 - (bleik gata) Kópavogur
Sími 5906900

Allar
almennar
bílaviðgerðir
Bílaverkstæðið Skúffan ehf
Sigurður Sverrisson bifvélavirkjameistari
Smiðjuvegi 11e • 200 Kópavogur
Sími: 564 1420
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Minjar um byggð í Fífuhvammslandi á undanhaldi

Fjölbýlishús BYGG á Lundasvæðinu.

Guðmundur Þorkelsson stendur þar sem bærinn Tunga stóð. Trjálundurinn sem stóð við húsið stendur
enn, en hefur látið mikið á sjá. Guðmundur var uppalinn í Tungu.

Allt fram til ársins 1990 stóð
bærinn Tunga ofan við Lindaskóla í litlum trjálundi sem þar er,
en hefur látið á sjá vegna ágangs
bæði barna og fullorðinna. Merki
um byggð á þessum slóðum áður
en Lindahverfið var skipulagt og
þar hafnar byggingaframkvæmdir
eru því á undanhaldi, og hverfa
ef ekki verður spornað þar við fótum. M.a. herfur verið sagað þarna
stórt tré af askætt. Í síðasta Kópavogsblaði var sagt að þarna hefði
bærinn Fífuhvammur staðið, en
það er rangt, hann stóð mun neðar en öll ummerki um hann eru
horfinn, enda stendur þar fjölbýlishús í dag.
Það voru Þorkell Guðmundsson
og Bergþóra Rannveig Ísaksdóttir
sem byggðu Tungu í túnfæti Fífuhvammsbæjarins, en Bergþóra
var dóttir Ísaks sem lengi bjó í
Fífuhvammi. Guðmundur Þorkelsson, sem býr í Jörfalind 18, sonur
Þorkels og Bergþóru, er fæddur
í Tungu og bjó þar allt til tvítugsaldurs, en búið var þar allt fram

Fyrstu íbúðirnar í
Lundahverfi afhentar í nóvember
Bygging fjölbýlishúss á svæði
Lundur I norðan Nýbýlavegar með
38 íbúðum gengur samkvæmt
áætlun. Íbúðirnar verða afhentar
tilbúnar en án gólfefna og gengur
sala á þeim mjög vel þótt ekki hafi
þær enn verið auglýstar. Íbúðirn-

ar eru frá 120 fermetrum upp í
165 fermetra. Þessar 38 íbúðir eru
þær fyrstu af um 400 íbúðum sem
byggðar verða á þessu svæði. Það
er Fjárfesting - fasteignasala sem
sér um sölu íbúðanna.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum
Meira fjör, styttri
tími og skemmtilegur félagsskapur.
Hjá okkur færðu,
aðhald og stuðning
hvort sem þú þarft
að grennast eða
styrkjast. Reglulegar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst
með árangrinum.

Gömul mynd af Fífuhvammsbænum og sér í átt að Tungu.

til ársins 1990. Guðmundur segir það ámælisvert að ekki skuli
vera betur varðveittar minjar
um byggð í Kópavogi, og telur

að bæjaryfirvöld í Kópavogi sýni
því lítinn áhuga og skilning að
varðveita minjar um forna byggð
í Kópavogi.

allar
r
i
r
y
F
konur
Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi
Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
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Mikilvægt að í Kópavog
komi nýr menntaskóli
Hópurinn ásamt fulltrúum Rauða-Krossins við afhendingu reiðhjólanna.

Gáfu reiðhjól
til Malaví
Sérdeildir Snælandsskóla í
Kópavogi í 4., 5., 6. og 7 bekk hafa
í vetur fengið frá Sorpu í Gufunesi
reiðhjól sem hafa síðan verið gerð
upp. Anna Sólrún Bragadóttir, sérdeildarkennari, segir að hópurinn hafi í vetur selt nokkur hjól
til þess m.a. að fjármagna kaup á
varahlutum og verkfærum, en nú
hafi verið ákveðið að gefa 12 reiðhjól til Malaví sem krakkarnir hafi
gert upp. Anna Sólrún segir að
ekki sé hægt að gera upp öll þau
reiðhjól sem þeim áskotnast, en
úr mörgum þeirra sem eru verst

farin sé hægt að nýta ýmislegt
smávegis til viðgerða á öðrum
reiðhjólum. Krakkarnir hafa verið
mjög áhugasöm um verkefnið og
finnst það áhugavert að geta gefið reiðhjól til barna í Malaví sem
ekki eiga þess kosts að eignast
reiðhjól nema með þessum hætti
vegna fjárskorts.
Viðgerðirnar hafa farið fram í
gamla skúrnum við félagsheimili
HK í Fagralundi og eru krakkarnir
ákaflega þakklát íþróttafélaginu
fyrir þann stuðning.

Tekur þátt í samstarfsverkefni fimm Evrópulanda

Börnin í Álftatúni voru greinilega spennt vegna komu erlendu
gestana í Álfatún. Þau sungu m.a. fyrir erlendu gesina lagið “Meistari
Jakob” á tungumáli allra gestanna.

Leikskólinn Álftatún í Kópavogi tekur þátt í samtarfi fimm
Evrópulanda sem nefnist Sókrates
- Comenius 2007. Auk Íslands taka
þátt í verkefninu Norður-Írland,
Frakkland, Ungverjaland og
Spánn. Nýlega heimsóttu gestir
frá þessum löndum, sem jafnframt
eru þátttakendur i verkefninu,
Ísland, kynntust starfinu í leikskólanum Álfatúni auk þess að skoða
höfuðborgina og Bláa lónið.
Fyrstu vikuna í nóvember var
íslensk vika á Álfatúni með hefðbundnum hefðbundnum íslenskum mat. Jóhanna Thorsteinson,
leikskólastjóri, segir að svo hafi
verið frönsk vika, spænsk o.s.frv.
Um leið og börnin brögðuðu á
mat byggðum á öðrum matreiðsluaðferðum en okkar íslensku, var
rætt við börnin um hvernig börn
í Evrópu borða öðruvísi fæðu en
við. Sem dæmi má taka að börn
í Frakklandi drekka mjög lítið
af mjólk. Þau borða hins vegar
osta í bitum fremur en í sneiðum.
Vatnsdrykkja er mjög almenn í
skólanum. Jóhanna Thorsteinson

segist vænta mikils af þessu samstarfsverkefni fimm landa, sem að
mörgu leiti eru mjög ólík.

Ljóst er að margir nýir þingmenn munu setjast á þing eftir
Alþingiskosningarnar 12. maí
nk., jafnvel fleiri en nokkru sinni
fyrr. Jón Gunnarsson skipar 4.
sætið á lista Sjálfstæðisflokksins
í Suðvesturkjördæmi og samkvæmt skoðanakönnunum fær
Sjálfstæðisflokkurinn 5 - 6 þingmenn í kjördæminu og Jón því
væntanlegur þingmaður. Jón var
spurður að því hvort hann hefði
lengi gengið með það í maganum að gerast þingmaður.
“Ég hef lengi verið viðloðandi
pólitík og haft ánægju af því að
starfa með flokkssystkinum mínum á vettvangi Sjálfstæðisflokksins. Ég reyndi fyrir mér í prófkjöri
fyrir 8 árum og hafði ekki árangur
sem erfiði. Fyrir 4 árum var ég
harðákveðinn að taka þátt í prófkjöri en þá var ákveðin uppstillingaleiðin og fékk ég ekki byr innan uppstillinganefndar þrátt fyrir
að hafa fengið mikinn stuðning
í mínum heimabæ. Það tók mig
nokkurn tíma að gera það upp
við mig nú að taka slaginn í prófkjöri. Margt hefur breyst á þessum árum í mínum persónulegu
högum. En ég fann fyrir mikilli
hvatningu frá fólki í kjördæminu,
fjölskyldu og vinum og ákvað því
að slá til. Miðað við þessa sögu
má þá með nokkrum rétti segja
að ég hafi gengið með þingmanninn í maganum.
Ég hef allavega haft augljósan
áhuga á að láta til mín taka á þessum vettvangi og er þess fullviss
að reynsla mín mun gagnast mér
vel. Ég geri mér hins vegar fulla
grein fyrir því að ég á margt ólært
en ég lít að það sem ögrandi og
áhugavert verkefni að gerast þingmaður.”
- Þarf þingmaður úr Kópavogi
að beita sér fyrir einhverjum sérstökum málum fyrir Kópavog innan þessa kjördæmis og á Alþingi?
Hver væru þau þá?
“Mín skoðun er að við eigum
ekki að eyrnamerkja þingmenn
eftir búsetu þeirra í kjördæminu.
Flest málefni kjördæmisins eru
sameiginleg og má þar kannski
nefna samgöngumál, menntamál
og heilbrigðismál. Við búum á
einu atvinnusvæði. Þingmenn kjördæmisins verða að gæta að sameiginlegum hagsmunum þess þegar kemur að þessum mikilvægu
málaflokkum.
Ef við ræðum sérstaklega um
Kópavog þá blasir það við að bærinn hefur dregist aftur úr varðandi
ákveðin mál sem snúa að ríkisvaldinu. Íbúafjölgun hefur hvergi
verið meiri en hér og mjög mikilvægt að til þess sé litið af hálfu
ríkisins. Vil ég sérstaklega nefna
þjónustukjarna fyrir eldri borgara

Jón Gunnarsson. Skipar 4. sætið á framboðslista Sjálfstæðisflokks í
Suðvesturkjördæmi.

en hvergi á landinu er biðlisti eins
langur og í Kópavogi. Einnig er
mjög mikilvægt að hér komi nýr
skóli á menntaskólastigi. Staðsetning hans verður að vera austar
í bænum og mæta þörfum íbúa
í okkar nýju byggðum. Þessi tvö
mál eiga að vera sérstök forgangsmál fyrir Kópavog."
- Núverandi stjórnarandstaða
á Alþingi hamrar á því að gefa
þurfi núverandi stjórnarflokkum,
þ.e. Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, frí frá stjórnarsetu eftir
næstu kosningar. Ef sú staða kæmi
upp að einhverjir af núverandi
stjórnarandstöðuflokkum leituðu
eftir meirihlutasamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, telur þú þá rétt
að skoða þann möguleika í fullri
alvöru?
“Núverandi ríkisstjórnarsamstarf hefur gengið mjög vel og
árangur af verkum ríkisstjórnarinnar er augljós. Hjá okkur hefur
atvinnuástand, hagvöxtur og kaupmáttur launa aldrei verið betri.
Samstarf forystumanna flokkanna
hefur verið traust. Þetta eru ákaflega mikilvæg atriði þegar kemur
að samstarfi í pólitík og eykur líkur á traustri stjórn samfélagsins.
Hitt er svo annað mál að allir

AUGL†SINGASÍMI:

flokkar eiga að ganga óbundnir
til kosninga og þannig verður það
með okkur Sjálfstæðismenn. Það
eru kjósendur sem ráða ferðinni
og við metum stöðu okkar eins
og aðrir eftir kosningar. Ég get vel
séð fyrir mér samstarf annarra
flokka án þess að ég vilji kveða
upp úr með það hér hverja aðra
ég tel vænlegasta til samstarfs. Ég
sé aftur illa fyrir mér ríkisstjórn
án aðildar Sjálfstæðisflokks.
Andstæðingar okkar í pólitík
tala gjarnan um að nú þurfi að
stokka upp. Endurnýja í brúnni,
koma nýju fólki að. Það liggur fyrir að í engum flokki verður meiri
endurnýjun en hjá Sjálfstæðisflokknum. Líkur eru á því að 8
- 10 nýir þingmenn, fólk með víðtæka reynslu, taki sæti á Alþingi
í haust. Það er endurnýjun sem
aðrir flokkar bjóða ekki uppá. Þó
stefna flokksins sé skýr þarf engum að dyljast að með svo mikilli endurnýjun hlýtur ásýnd og
áherslur þingflokksins að taka
breytingum.
Það eina sem tryggir aðkomu
Sjálfstæðisflokksins að næstu ríkisstjórn er að kjósendur veiti okkur brautargengi. Ég treysti því að
svo verði,” segir Jón Gunnarsson.

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

ERTU HEIMAVINNANDI?
Ertu heimavinnandi og langar að komast á vinnumarkaðinn? Veitingastaðurinn American Style leitar að dugmiklum
einstaklingum, sem hafa gaman af því að vinna með ungu fólki, í starf rekstrarstjóra á kvöld- og helgarvakt.

Starfssvið:
• Yﬁrmaður veitingastaðar á sínum vöktum
• Umsjón með mönnun vakta
• Uppgjör og frágangur

Hæfniskröfur:
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og áreiðanleiki
• Framúrskarandi þjónustulund
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og dugnaður
• Hæfni til að vinna undir álagi

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn
á heimasíðu Ráðningarþjónustunnar,
www.radning.is og sækja þar um starﬁð.
Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl nk.
Vinsamlegast athugið að fyrirspurnum um starﬁð
verður einungis svarað hjá Ráðningarþjónustunni.
Umsjón með starﬁnu hefur
Ingunn Guðbrandsdóttir, ingunn@radning.is.

Miðað er við að umsækjendur séu 25 ára eða eldri og geti haﬁð störf mjög ﬂjótlega.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um.
Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is
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“Nautilius er heilsurækt
en ekki útlitsrækt”
- segir Kjartan Már Hallkelsson, rekstrarstjóri

Jathuporn Premvirut, sem vinnur í eldhúsi Landspítala háskólasjúkrahúss, útskrifaðist af fagnámskeiði II í MK. Hann er fyrsti karlmaðurinn sem útskrifast af fagnámskeiði frá MK. Hann er hér með Margréti
Friðriksdóttur skólameistara t.v. og Guðlaugu Ragnarsdóttur fagstjóra t.h.

Fagnámskeið við MK
er spennandi kostur
fyrir starfsfólk í mötuneytum og eldhúsum
Þann 21 mars sl. útskrifuðust 29 þátttakendur af fagnámskeiðum Sæmundar fróða í
matvæla- og veitinganámi við
Menntaskólann í Kópavogi.
Markmið fagnámskeiðanna er
að auka færni starfsfólks til
þess að sinna störfum í mötuneytum og eldhúsum m.a. í
leik- og grunnskólum. Áhersla
er lögð á að auka faglega þekkingu á sviði matvæla- og veitingagreina og gefa fullorðnum
aukin tækifæri til fagmenntunar á sviðinu.
Nám á fagnámskeiðunum I og
II er metið til sjö námseininga í
matvæla- og veitingagreinum.
Fagnámið er því hagnýtt og nýtist með beinum hætti þeim sem
hafa áhuga að halda áfram námi,
t.d. matartæknanámi.
Guðlaug Ragnarsdóttir, fagstjóri Sæmundar fróða og
Meistaraskóla hótels- og matvælagreina við Hótel- og mat-

vælaskólinn í MK, segir að viðbótarnám að loknu fagnámi I og
II sé samtals 80 kennslustundir.
Markmið námskeiðsins sé að
auka færni starfsfólks til þess að
sinna matreiðslu í mötuneytum
og eldhúsum.
Námskeiðið skiptist í tvær
lotur. Í fyrri lotunni sem kennd
er á haustönn er lögð áhersla á
matreiðsluaðferðir og matseðlafræði. Í seinni lotunni sem kennd
er á vorönn er matreiðsla, hráefnisfræði, matarmenning og
siðvenjur teknar fyrir. Nám á Fagnámskeiði III er metið til eininga
og sem hluti af námi í matvælaog veitingagreinum, þar á meðal
námi matartækna.
Námskeiðin eru skipulögð af
Sæmundi fróða símenntun í samstarfi við Eflingu stéttarfélag og
er ætlað að mæta þörfum þeirra
sem starfa í eldhúsum og mötuneytum.

Hópurinn sem útskrifaðist af Fagnámskeiði III.

AUGL†SINGASÍMI:
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Netfang: borgarblod@simnet.is
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Heilsuræktin Nautilius hefur
starfað á neðri hæð Sundlaugar Kópavogs í nokkur ár en
hefur nú einnig hreiðrað um
sig í glæsilegum húsakynnum
á efri hæð Íþróttamiðstöðvar innar Versala, þar sem nýjasta
sundlaug Kópavogs er einnig til
húsa. Kjartan Már Hallkelsson,
rekstrarstjóri Nautilius og jafnframt íþróttakennari, útskrifaður frá Laugarvatni 1998, segir
að einnig sé rekin stöð í Hafnarfirði og á Álftanesi og nýlega
hafi verið opnuð stöð í Vestmannaeyjum. Nautilius er 10
ára á þessu ári, en nafnið þýðir
skel en stöðin er í sænskri eign.
“Öll kort, hvort sem um heilsárskort eða kort til styttri tíma
er að ræða, eru seld á lágmarksverði og með í kortinu fylgir
aðgangur að sundlaug sem margir telja alveg ómetanlegt, og er
það auðvitað. Auk þess fæst með
kortinu aðgangur að þjálfara og
leiðsögn eins og hver og einn
óskar sér. Þjálfararnir eru tilbúnir til að búa til sérsniðnar æfingaáætlanir fyrir hvern og einn, og
kenna viðkomandi á tækin. Ég tel
að fólk sé að fá helmingi meira
fyrir peninginn hér en á mörgum
öðrum heilsuræktarstöðum hér
á höfuðborgarsvæðinu. Besta
auglýsingin eru ánægðir viðskiptavinir, en margir eru ragir
að koma í fyrsta sinn, en gott orðspor Nautilius hefur hjálpað til
að gera það auðveldara. Við bjóðum líka upp á matarprógram og
fitumælingar sem sýnir ástand
líkamans. Mikið af því fólki sem
hingað kemur hefur ekki verið
á öðrum heilsuræktarstöðvum
og er því viðbót við markaðinn.
Fólk kemur hingað á öllum aldri,

Kjartan Már Hallkelsson, rekstrarstjóri og íþróttakennari í tækjasalnum.

en ekki útlitsrækt,” segir Kjartan
Már Hallkelsson.

Byrjar alla virka daga kl.
06.30 í Nautilius

Stefán Kristjánsson tekur á því í
tækjunum einn morguninn.

nokkuð um fólk á aldrinum 15 til
25 ára, en um 40% viðskiptavinanna eru 50 ára og eldri. Margir þeirra sem mæta hér nokkuð
reglulega fara einning í sund eða
í heitu pottana eftir æfingar, en
alls ekki allir. Þetta allt undirstrikar það að Nautilius er heilsurækt

Stefán Kristjánsson býr í Desjakór og rekur fyrirtækið Flutningur.is í Askalind í Kópavogi. Hann
segist finna gríðarlegan mun á
sér eftir að hann hóf reglubundnar æfingar í Nautilius. Hann mætir alla virka daga kl. 06.30 og byrjar á hálttíma brennslu og fyrstu
3 mánuðina tóku svo við léttar
æfingar. Að því loknu sé farið út
í sundlaug og setið um stund og
slappað af í heita pottinum. Eftir fyrstu “vertíðina” hafa æfingarnar stöðugt verið að þyngjast.
Stefán segist hafa verið of þungur þegar hann hóf æfingar í lok
síðasta árs, og þessar æfingar
hafi komið að góðum notum til
að ráða við það. Fyrst í stað hafi
hann lést um 3 kg á viku, og það
hafi verið mjög ánægjulegt.

Þróunarverkefni gegn
einelti í Digranesskóla
Uppskeruhátíð þróunarverkefnisins SAMAN Í SÁTT sem helgað
er baráttu gegn einelti var haldin
í Digranesskóla fimmtudag fyrir
páskafrí. Allir nemendur skólans
komu saman í Íþróttahúsinu þar
sem kór skólans flutti skólasöng
Digranesskóla og sungnir voru
vinasöngvar við undirleik hljómsveitar sem skipuð er nemendum
í 9. bekk. Þá frumflutti hljómsveitin Saman í sátt lagið sem þeir
sömdu á þemadögum fyrr í vetur.

Allir nemendur í 1. - 6. bekk
sýndu dans og stúlkur úr 10. bekk
gerðu grein fyrir niðurstöðum
eineltiskönnunar sem lögð var
fyrir nemendur í febrúar. Könnunin sýnir jákvæða þróun á öllum þáttum sem mæla samskipti
og betri skólabrag. Eftir samveruna í íþróttahúsinu hittust vinabekkirnir í skólanum og gerðu sér
dagamun. Það var spilað og farið í
leiki þar sem þeir eldri leiðbeindu
þeim yngri. Fjöldi foreldra sá sér

fært að líta við og fylgjast með
börnum sínum.
Eftir hádegið skreyttu nemendur unglingadeildar húsið hátt og
lágt og héldu um kvöldið frábærlega vel heppnaða árshátið Hólsins. Veislumatur sem foreldrafélagið og matráður skólans stóðu
fyrir var einstaklega góður og
skemmtiatriði fóru fram á meðan
borðhald stóð yfir. Þá hélt Diskótekið Ó Dollý uppi miklu fjöri á
dansgólfinu.

Helgihald í Hjallakirkju á páskum
Í dymbilviku og á páskum verður helgihald í Hjallakirkju með
fjölbreyttu sniði.
* Á skírdagskvöld, fimmtudaginn 5. apríl kl. 20.00 verður passíustund í kirkjunni. Atburðir skírdagskvöldsins verða rifjaðir upp,
þátttakendur á stundinni feta í
fótspor lærisveina Jesús er þeir
áttu samfélag við hann við stofnun heilagrar kvöldmáltíðar. Séra
Sigfús Kristjánsson þjónar og
kvartett úr Kór Hjallakirkju leiðir
sálmasönginn.
* Á föstudaginn langa, 6. apríl kl. 20.00, verður stund sem
nefnd er Kvöldvaka við krossinn.
Þá er leitast við að lifa atburði

dagsins á myndrænan hátt og
minnast dauða Krists með táknrænum hætti. Í kórdyrum kirkjunnar verður reistur kross sem
minnir á krossinn á Golgatahæð,
þann sem frelsari okkar og Drottinn var negldur á og líflátinn. Við
hann munu fermingarbörn lesa
sjö orð Krists á krossinum. Sr. Íris
Kristjánsdóttir leiðir stundina og
fólk úr kirkjustarfinu annast lestur píslarsögunnar. Kórinn syngur
m.a. “Ave verum corpus eftir Mozart”, sálm Davíðs Stefánssonar,
“Ég kveiki á kertum mínum” við
lag Guðrúnar Böðvarsdóttur o.fl.
Þátttakendur í kvöldvökunni yfirgefa kirkjuna myrkvaða. Í henni

verða ekki tendruð ljós fyrr en
árla á páskadagsmorgun, 8. apríl.
* Á páskadagsmorgun hefst
hátíðarguðsþjónusta kl. 8.00
árdegis. Kór kirkjunnar syngur og
leiðir safnaðarsöng. Kristín R. Sigurðardóttir syngur upprisuaríuna
„Ég veit að lausnari minn lifir” úr
óratoríunni Messías eftir Händel.
Auk þess verða sungnir hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteinssonar og hefðbundnir páskasálmar. Að guðsþjónustunni lokinni er
kirkjugestum boðið í morgunkaffi.
Fólk er hvatt til að leggja leið sína
í Hjallakirkju í dymbilviku og um
páska.
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Sumarstörf

Kópavogsbær auglýsir eftirfarandi sumarstörf laus til umsóknar:
Áhaldahús

Flokkstjórar og verkafólk í garðyrkjustörf, grasslátt og almenn verkamannastörf.
Æskilegt er að flokkstjórar hafi reynslu í verkstjórn og / eða garðyrkjustörfum.
Nánari upplýsingar gefur Lilja Guðjónsdóttir, lilja@kopavogur.is, sími 570 – 1660.

Vinnuskóli

Leiðbeinendur (flokkstjórar) sem vinna með og stjórna vinnuflokkum unglinga.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu í verkstjórn og að starfa með unglingum.
Umsækjendur skulu vera 21 árs eða eldri.
Yfirleiðbeinendur sem hafa umsjón með mörgum vinnuflokkum og ákveðnum verkefnum.
Umsækjendur þurfa að hafa reynslu í verkstjórn og skulu vera 21 árs eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður G. Ólafsson, sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Íþróttavellir

Flokkstjórar og verkafólk í almenna hirðingu og gæslustörf. Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar Guðmundsson, gunnarg@kopavogur.is, sími 570 – 1600.

Sundlaug Kópavogs

Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin. Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Vildís Guðmundsdóttir, vildis@kopavogur.is, sími 570 – 0470.

Sundlaug Versölum

Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin. Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Harðarson, gudmundurh@kopavogur.is, sími 570 – 0480.

Leikjanámskeið

Leiðbeinendur sem hafa umsjón með leikja- og siglinganámskeiðum.
Umsækjendur þurfa að hafa reynslu og áhuga á starfi með börnum og skulu vera 21 árs eða eldri
Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinendum. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu og áhuga á
að starfa með börnum. Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar Guðmundsson, gunnarg@kopavogur.is, sími 570 – 1600

Götuleikhús

Leiðbeinendur sem hafa umsjón með götuleikhúsi. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
að leiklist (leikstjórn) og starfi með unglingum og skulu vera 21 árs eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Linda Udengård, lindau@kopavogur.is, sími 570 – 1600.

Skólagarðar

Leiðbeinendur (garðstjórar) sem hafa umsjón með skólagörðum. Æskilegt er að umsækjendur
hafi reynslu og áhuga á ræktun og að starfa með börnum og skulu vera 21 árs eða eldri.
Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinendum. Umsækjendur þurfa að hafa áhuga á að starfa með börnum.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður G. Ólafsson, sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Gæsluvellir

Afleysingafólk í 81% starf. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu og áhuga á að starfa með börnum.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Emilía Júlíusdóttir, emilia@kopavogur.is, sími 570 – 1400.

Eingöngu er hægt að sækja um sumarstörf á heimasíðu
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is frá 22. mars.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2007.
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Vaxandi áhugi
á fljótandi
sumarbústað!

Kolviður Helgason, umboðsmaður Viksund, við einn skemmtibátinn
við bryggju í aðstöðu Snarfaramanna.

Gulf Craft sem framleiðir fyrsta
flokks snekkjur allt frá 44 til 130
feta langar undir vörumerkinu
“Majesty Yachts”. Þessar snekkjur verða nú í boði undir nafninu
“Viksund Majesty.”
Kolviður Helgason segir
að mjög vaxandi áhugi sé fyrir
skemmtibátum hérlendis, og
hann telur að vaxandi velmegun
í þjóðfélaginu eigi sinn þátt í því.
Margir velji nú frekar að kaupa
vel útbúinn bát í stað sumarbústaðar, en verðið getur oft verið
svipað, eða frá 15 - 25 milljónir
króna. Munurinn sé sá að bátnum
megi sigla t.d. kringum landið, eða
leggja honum í höfn úti á landi
og sigla honum þaðan um næsta
nágrenni og njóta þess frelsis sem
fylgir siglingum, og náttúrunnar.
Möguleikarnir séu mýmargir.

ÁF-hús reisa verslunar- og skrifstofuhúsnæði við Víkurhvarf
Byggingafyrirtækið ÁF-hús eru
að reisa 7.200 m2 verslunar- og
skrifstofuhúsnæði við Víkurhvarf
1 á Elliðavatnssvæðinu. Frímann
Frímannsson, fjármálastjóri ÁFhúsa, segir að húsið hafi verið selt
til fjárfesta sem vinna að því að
selja eða leigja húsnæðið. Húsið
verður afhent fjárfestunum 1. maí
nk. fullbúið að utan ásamt lóð og
bílastæðum sem verða malbikuð,
en einhver vinna við innréttingar verður þá eftir. Frímann segir
mikla þörf á alls kyns atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og
þess séu dæmi að fyrirtæki hafi
þurft að fara með starfsemina talsvert úr leið, jafnvel allt upp á Kjalarnes.
Innan skamms munu ÁF-hús
hefja byggingu á um 7.000 m2
verslunar- og skrifstofuhúsnæði
við Urðarhvarf 14 og í undirbúningi er bygging álíka húsnæðis á
öðrum stað við Elliðavatnið. Frímann segir að vaxandi áhugi sé
á lóðum á þessu svæði, ekki síst
undir atvinnuhúsnæði enda muni
Arnarnesvegurinn í nánustu framtíð tengjast Breiðholtsbrautinni á
þessu svæði. Á næstunni er búist

Verslunar- og skrifstofuhúsnæðið við Víkurhvarf 1 sem ÁF-hús er að
reisa og verður afhent fjárfestum eftir tæpan mánuð.

við að Kópavogsbær auglýsi til
umsóknar lóðir undir atvinnuhúsnæði á þessu svæði.
ÁF-hús hafa byggt íbúðir við
Ásakór 1 - 3 sem allar eru seldar,
og verið er að ljúka við 19 íbúðir
við Klettakór 1. Mikill og vaxandi

áhugi er greinilega á íbúðum við
Elliðavatn og í nálægum hverfum í Kópavogi, enda skemmtileg
svæði, útsýni yfirleitt gott og náttúrufegurð mikil.

ARGUS / 07-0166

Kolviður Helgason í Kópavogi
rekur fyrirtækið Bátavík sem
hefur haft umboð fyrir norsku
Viksund-verksmiðjurnar frá 2005,
en þær framleiða skemmtibáta
sem njóta vaxandi vinsælda, enda
bátarnir búnir öllum helstu þægindum og öryggisbúnaði. Viksund
er einn af þekktustu og virtustu
framleiðendum trefjaplastbáta í
Noregi og hafa Viksundbátar verið í fararbroddi allt frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1966 og
eru bátarnir þekktir fyrir frábæra
sjóeiginleika, mikil gæði og góða
hönnun.
Nýjasta viðbótin við glæsilegan
flota Viksund verksmiðjunnar er
nú í smíðum en báturinn heitir
320 og er allur hinn glæsilegasti.
Viksund hefur nú gert sérstakan
samsstarfssamning við fyrirtækið
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

10% vaxtaauki!
Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða Viðbót
á Netinu fyrir 1. maí næstkomandi fá um næstu áramót
10% vaxtaauka á áunna vexti til 1. júlí nk.

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is
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Tölvumiðstöð sparisjóðanna Framboðslisti Frjálslyndra í Kraganum
í Kópavogi verður Teris
- eitt af stærri upplýsingatæknifyrirtækjum landsins
Tölvumiðstöð sparisjóðanna í
Hlíðasmára 19 í Kópavogi hefur fengið nýtt nafn og heitir nú
Teris. Nafnabreytingin er í takt
við aukna áherslu þess á þjónustu við fyrirtæki utan sparisjóðanna. Teris er framsækið
upplýsingatæknifyrirtæki sem
þjónustar fjármálafyrirtæki og
starfar sem upplýsingasvið þeirra. Fyrirtækið er og leiðandi í
þjónustu við fyrirtæki á fjármálamarkaði, bæði viðskiptabanka
og fjárfestingabanka. Hjá félaginu starfa ríflega 100 manns sem
hafa umfangsmikla reynslu og
þekkingu á sviði fjármálatengdrar upplýsingatækni. Hjá félaginu
starfa um 100 manns og er Teris því meðal stærstu upplýsingatæknifyrirtækja landsins.
Þjónustu Teris er skipt í lausnir fyrir viðskiptabanka og fjárfestingabanka. Undir viðskiptabankalausnum má finna kortalausnir,
inn- og útlánalausnir og almennar
þjónustulausnir. Fjárfestingabankalausnir ná yfir markaðsviðskipti
og eignastýringu, fjár- og áhættustýringu og einkabankaþjónustu.
“Félagið hefur þróast hratt
síðustu árin og er í raun búið að
sprengja utan af sér þann ramma
sem settur var í upphafi. Teris er
öflugt upplýsingatæknifyrirtæki
sem er framarlega á sviði fjármálalausna og við ætlum okkur
enn stærri hluti á þeim markaði
í framtíðinni. Með nýju nafni og
nýju skipulagi erum við enn betur í stakk búin til að verða eitt

Sæmundur Sæmundsson, forstjóri Teris, kynnir nafnabreytinguna og
framtíðarsýn Teris sem m.a. felst í því að verða eitt öflugasta upplýsingafyrirtæki landsins.

Teris er afbrigði
af forn-gríska karlmannsnafninu
Eleutherios sem
merkti frjáls og óháður. Í forn-grísku er til
sagnorðið tereo sem
þýðir að vernda eða
vaka yfir.
öflugasta upplýsingatæknifyrirtæki landsins,” segir Sæmundur
Sæmundsson, forstjóri Teris.
Þjónusta Teris er á sviði grunn-

lausna í viðskipta- og fjárfestingabankastarfsemi, viðskipta á
vefnum, í rekstri gagnavöruhúsa,
kortalausna, áhættustýringar og
ráðgjafar. Teris fylgir jafnframt viðskiptavinum sínum í útrás þeirra.
Teris býður upp á rekstrarþjónustu við kerfi, hýsingu á gögnum
og mjög öflugt þjónustuborð.
Sérstaða félagsins er áralöng reynsla og þekking á rekstrarumhverfi
fjármálafyrirtækja, en félagið var
stofnað 10. mars 1989 og hefur því
átján ára reynslu af upplýsingatækniþjónustu fyrir fjármálafyrirtæki. Teris byggir þjónustu sína á
sveigjanleika, öryggi og persónulegum tengslum.

Í síðasta Kópavogsblaði birtust myndir af þeim sem leiða framboðslista 4 stjórnmálaflokka. Nú bætst við Frjálslyndi flokkurinn, en framboðslistinn var samþykktur fyrir skömmu. Kolbrún Stefánsdóttir, sem
leiðir listann, er lengst t.v. á myndinni.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is
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Ungliðar taka virkan
þátt í pólitíkinni
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Íþróttir í Kópavogi
Sameinuð íþróttahreyfing í Kópavogi
Í síðasta pistli ræddi ég um sjálfboðastarfið innan
íþróttahreyfingarinnar, samanburð íþróttastarfs við annað tómstundastarf og hvernig íþróttahreyfingin í bænum
hefur setið eftir í ýmsum málum.

Mikill áhugi skein úr andlitum fundarmanna, þó ekki væru þeir allir
sammála ræðumanni.

Það fer enginn í grafgötur með
það að í næsta mánuði kýs þjóðin sér nýtt þjóðþing. Eins og oft
áður eru margir tilkallaðir en fáir
útvaldir. Ungliðahreyfingar stjórnmálaflokkanna í Kópavogi héldu
nýlega fund þar sem tekist var á
um pólitísk ágreiningsmál. Það
var ungliðahreyfingin Týr, sem
starfar innan Sjálfstæðisflokksins,

AUGL†SINGASÍMI:

sem stóð fyrir fundinum sem haldinn var í húsakynnum Sjálfstæ’ðisflokksins í Kópavogi. Þegar Kópavogsblaðið mætti á svæðið var
Ámann Kr. Ólafsson, bæjarfulltrúi
og einn frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu í ræðustól,
en meðal annara frambjóðenda
mátti þarna m.a. sjá Guðfríði Lilju
Grétarsdóttur, frambjóðenda VG.

511 1188 - 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Hvaða leiðir eru til úrbóta? Mín skoðun er sú að eina
leiðin til að efla enn frekar íþróttahreyfinguna í Kópavogi
sé að íþróttafélögin í bænum sameinist í Íþrótta- og ungmennasambandi Kópavogs. Þannig fá þau sameiginlegan
vettvang til að koma fram með heildarstefnu í íþróttamálum bæjarins. Einn aðili mun semja við bæjaryfirvöld t.d.
um framlög og stefnumótun í málaflokknum. Sameinuð
íþróttahreyfing verður mun áhrifameiri gagnvart bæjarfélaginu í stefnumótun og gæti náð fram margvíslegum
markmiðum til hagsbóta fyrir félögin í Kópavogi og þar
með fyrir meginþorra íbúa bæjarins. Hefur íþróttahreyfingin í Kópavogi t.d. sameiginlega stefnu um skipulag
íþróttastarfs í Kóra og Vatnsendahverfi? Hvað með samþættingu skóla og íþróttastarfs eða uppbygging íþróttamannvirkja? Hefur íþróttahreyfingin áhrif á hvernig
styrkjakerfi bæjarins er uppbyggt? Svarið er nei ekki
með beinum hætti. Hefur íþróttahreyfingin verið sameinuð gagnvart bænum við að sækja framlög (ekki styrki)
til starfsemi sinnar? Svarið er aftur nei. Hér er verk að
vinna þar sem íþróttahreyfingin getur aðeins náð árangri
sameinuð, árangri sem kemur ÖLLUM íþróttafélögum í
Kópavogi til góða.
Eins og staðan er í dag eru félögin í Kópavogi aðilar
að UMSK, Ungmennasambandi Kjalarnesþings. Félög í
Garðabæ, Seltjarnarnesi, Álftanesi og Mosfellsbæ eru
einnig aðilar að UMSK. UMSK hefur margt gott gert í
gegnum árin, en er að mínu mati tímaskekkja í dag.
Hvað eiga íþróttafélög í Kópavogi t.d. sameiginlegt
með íþróttafélögum á Seltjarnarnesi, nú eða í Mosfellsbæ? Hvaða aðkomu á UMSK að stefnumótun íþróttamála
í Kópavogi? Svarið er augljóst. UMSK kemur ekkert að
stefnumótun íþróttamála í bænum. Í Kópavogi vinnur
hvert félag út af fyrir sig og reynir eftir bestu getu að ná
fram sínum markmiðum.
Reynt hefur verið að stofna Íþrótta og ungmennasamband í Kópavogi með litlum árangri. Menn segja að

Pétur Hrafn Sigurðsson, formaður körfuknattleiksdeildar Breiðabliks.

Breiðablik og HK geti aldrei unnið saman. Að “stóru”
félögin í bænum muni valta yfir þau minni o.s.frv. Lítum
aðeins á þessi rök.
Ef FH og Haukar geta unnið saman með góðum árangri
í Hafnarfirði, Þór og Týr í Vestmannaeyjum og Þór og KA
á Akureyri, þá er það ekki vandamál fyrir Breiðablik
og HK. Hver eru svo “stóru” félögin í Kópavogi og hver
eru “litlu” félögin. Breiðablik og HK eru vissulega stór
félög. Það er Gerpla líka með um 1.000 iðkendur. Hestamannafélagið Gustur er stórt og öflugt félag, sömuleiðis
GKG. Siglingafélagið Ýmir er eitt öflugasta siglingafélag
landsins og það sama má segja um Tennisfélag Kópavogs, Skotfélag, Hjólreiðafélag og dansfélög í bænum. Í
ljósi þessa tel ég ástæðulaust að óttast að “stóru” félögin verði ráðandi innan Íþrótta og ungmennasambands
Kópavogs. Einkenni hvers félags myndi síður en svo
hverfa við samstarf í íþrótta- og ungmennasambandi
eins og sumir hafa óttast.
Í sumar verður landsmót UMFÍ hér í Kópavogi. Þetta
er gríðarstórt verkefni sem öll íþróttahreyfingin í Kópavogi mun vinna saman að og örugglega skila af sér með
miklum sóma. Eftir landsmót eiga forystumenn íþróttafélaganna að halda áfram samvinnunni og stofna sameiginlegan vettvang íþróttahreyfingarinnar í Kópavogi til
farsældar fyrir íþróttastarfið í bænum.
Pétur Hrafn Sigurðsson
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Krakkarnir í sunddeild
Breiðabliks syntu 100 km!
Á sunnudaginn þreytti íþróttafólk í sunddeild Breiðabliks áheitasund sem fólst í því að synda samtals 100 km á einum sólarhring í
sundlaug Kópavogs. Tilgangurinn
með áheitasundinu er að safna
fé vegna ferðar sunddeildarinnar
í æfingabúðir á Spáni í ágústmánuði nk. Sundið hófst kl. 10:00 á
sunnudagsmorguninn og því lauk

á mánudagsmorgninuym. Samtals
tóku 26 sundmenn af báðum kynjum á aldrinum 12-16 ára þátt í
áheitasundinu. Í tilefni þess hefur sundfólkið gengið í fyrirtæki í
Kópavogi til að safna áheitum til
stuðnings sunddeild Breiðabliks.
Þeir sem vilja styðja sundfólkið
í starfi sínu með fjárframlagi geta
enn haft samband við formann

sunddeildar Breiðabliks, Úlfhildi
Haraldsdóttur (ulfhildurh@internet.is) til að styðja framtakið.
Það er frábært þegar krakkar
leggja á sig ómælt erfiði og tíma
til þess að getað stundað sína
íþrótt og kynnst því sem er að gerast erlendis.

HK og Blikar í 8 liða
úrslit Lengjubikarsins
HK tapaði fyrir Val í síðasta
leik liðsins í riðlakeppni Lengjubikarsins en liðið á samt góða
möguleika á að komast í 8 liða
úrslitin þó HK hafi lokið sínum
leikjum. Þeir eru nú í 3. sæti með

11 stig, stigi á eftir Val en 5 stigum á eftir FH.
Breiðablik er öruggt áfram, eru
efstir í sínum riðli með 15 stig,
þremur stigum á undan KR. Blikar
eiga tvo leiki eftir, við Fram 13.

Íslandsmeistarar

apríl og gegn KR 19. apríl. Úrslitaleikurinn fer fram á Stjörnuvelli
1. maí, og óneitanlega væri það
skemmtilegt fyrir Kópavogsbúa
ef það væru lið HK og Breiðabliks
sem þar léku til úrslita.

Þau Margrét Hulda Karlsdóttir og Viktor Ármannsson í Gerplu urðu
nýlega Íslandsmeistarar í áhaldafimleikum. Þessi árangur er afar
glæsilegur og eru þeim hér með sendar bestu hamingjuóskir.

Íslandsmeistaramót unglinga í borðtennis:

Góður árangur HK-inga
Íslandsmeistaramót unglinga í
borðtennis fór fram á Hvolsvelli
helgina 17. - 18. mars sl. 10 keppendur frá HK tóku þátt í mótinu
og sýndu frábæra frammistöðu.
Hólmfríður Snorradóttir fékk
silfurverðlaun í einliðaleik í flokki
stúlkna 11 ára og yngri sem er
ekki síst frábær árangur í ljósi
þess að Hólmfríður er aðeins 8
ára gömul.
Birnir Sigurðsson varð í 3. - 4.

sæti í einliðaleik drengja 14-15
ára og Birkir Helgason og Hjörtur
Kristjánsson urðu í 3. - 4. sæti í
tvíliðaleik drengja 15 ára og yngri.
Allir keppendur HK stóðu sig
mjög vel og voru sjálfum sér og
félaginu til mikils sóma bæði með
frammistöðu sinni og framkomu á
mótinu. Mikið uppbyggingarstarf
er í gangi hjá borðtennisdeild HK
og eru nýir iðkendur á öllum aldri
boðnir velkomnir til æfinga.

Inn Fjárfesting ehf. styrkir
kvennaknattspyrnu Breiðabliks
Einn nýliða Breiðabliks sem lék gegn Fjölni, en Blikar unnu þann leik 4-2.

Hef ‘ann!. Frá leik HK og FH sem endaði með jafntefli, 0-0.

Breiðablik komst ekki upp!
Körfuknattleikslið Breiðabliks
beið lægri hlut fyrir Stjörnunni,
87-96, í oddaleik liðanna í úrslitakeppni 1. deildar karla. Stjarnan

vann einvígið 2-1 þrátt fyrir að
Breiðablik ætti heimaleikjaréttinn.
Stjarnan mætir Val um laust sæti í
efstu deild að ári. Enn um sinn

verður því Breiðablik að bíða færis á að komast upp í úrvalsdeild
karla í körfubolta.
F.v. Linda Bentsdóttir og Ingunni Wernersdóttur frá Inn Fjárfestingu, Einar Kristján Jónssson form. knattspyrnudeildar Breiðabliks
og Þorstein Hilmarsson gjaldkeri deildarinnar.

Inn Fjárfesting ehf. gerði
nýverið styrktarsamning við
knattspyrnudeild Breiðabliks.
Markmið hans er fyrst og fremst
að styrkja kvennaknattspyrnu
innan deildarinnar. Inn Fjárfesting er fjárfestingarfyrirtæki sem
var stofnað í janúar 2006 og er
í eigu Ingunnar Wernersdóttur.
Aðalstarfsemi fyrirtækisins er
eins og nafnið gefur til kynna
alls kyns fjárfestingar og eignaumsýsla hérlendis og erlendis.
Skrifstofur Inn Fjárfestingar eru
á 3. hæð í Hamraborg 12, en þar
hefur allt húsnæðið verið tekið
í gegn og endurnýjað á glæsileg-

Frá fyrri leik Breiðabliks gegn Stjörnunni sem háður var í Smáranum.

borgarblod.is

an hátt. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Linda Bentsdóttir
lögfræðingur og Kópavogsbúi
en hún og Ingunn eru báðar uppaldar í Kópavogi.
Aðspurðar segja þær það frábært að vera með skrifstofur í
Hamraborginni því það sé svo
miðsvæðis og ekki skemmi stórkostlegt útsýni fyrir. Þær segja
að Inn Fjárfesting óski Breiðabliki góðs gengið í framtíðinni
og vona að styrkurinn komi að
góðum notum og telja að þar
sem gott íþróttastarf blómstri
sé unnið frábært uppeldis- og
forvarnarstarf í leiðinni.
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