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Turninum Kópavogi

Skemmtilegt
að skafa

sími 575 7500
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Traust og persónuleg þjónusta
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Gleðilegt sumar!

Í blíðviðrinu að undanförnu hefur verið hreint augnayndi að horfa út á Elliðavatn og sjá landið spegla
sig í því.
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Slökkvitækjaþjónustan
Slökkvitæki ehf

Kópavogsbær tekur við nýjum
íþróttamannvirkjum í Kórnum

Kópav ogsb ær tók nýlega
for ml ega við nýju m íþrótta
mannvirkjum í Kórnum í Vatns
endahverfi af Knattspyrnuaka
demí u Ísl ands. Þar með eign
ast bærinn um 6.900 fermetra
D • HÆ
ÐsA
S M ÁíR Valla
A 4 k ór til
a ð
töðu
Hleðsla - Sala - ÞjónustaM J Ó Díþrótta
viðb óta r við þá aðs töðu sem
fyrir var. Nýju íþróttamannvirk
in eru íþróttasalur, sem rúmar
tvo lögl ega keppni sv elli fyri r
- Saga BYKO í
handknattleiki, innanhússsund
laug og líka msr ækta ra ðs taða.
Kópavogi
Íþróttasalurinn er tilbúinn til
- bls. 8-9
notku na r en vona st er til að
sundl augi n og líka msr ækti n
verði tekna r í notku n inna n
- Blikastelpur í U-15
fárra ára.
Samk væmt samni ngi sem
- bls. 15
Kópav ogsb ær og Knatts pyrnu

Erum flutt að
Helluhrauni 10, Hfj

Sími 565-4080 & BÍLAAPÓTEK

akademía Íslands gerðu með sér
árið 2005 átti Kópavogur að taka
mannvirkin á leigu til 25 ára og
eignast 50% hlut í þeim á tíma
bilinu. Vegna efnahagshrunsins
breyttust forsendur hins vegar
vegna aukins byggingakostnað
ar og taldi Knattspyrnuakadem
ían fyrirsjáanlegt að til hækkun
ar kæmi á leiguverði samkvæmt
ákvæðu m samni ngsi ns. Samn
ingav iðr æðu r hófust því milli
aði la sem lauk með kaupu m
Kópavogsbæjar á íþróttamann
virkjunum en það var samþykkt
í bæjarstjórn 13. apríl sl. Kaup
verðið er rúmlega 1,6 milljarðar
króna sem greiðist með skulda
bréfi til 25 ára. Greiðslubyrðin
verður lægri fyrir Kópavogsbæ

með kaupu nu m en sem leigu
greiðslu m hefði numið. Þetta
þóttu því hagstæðir samningar
fyrir bæinn í ljósi aðstæðna.
Logi Ólafsson þjálfari og einn
aði li Knatts pyrnua kad emí u nn
ar afhenti Ármanni Kr. Ólafssyni
fors eta bæja rs tjórna r master
slyki l að byggi ngu nni. Íþrótta
húsið verður notað til íþrótta
kennslu barna í Hörðuvallaskóla
og Vatnse ndas kóla, en börn
frá þeim skólum voru viðstödd
afhendinguna en íþróttafélögin í
Kópavogi munu sömuleiðis nýta
húsið. Fyrir er í Vallakór knatt
hús ásamt búni ngsk lefu m og
íþróttarými, gervigrasvöllur og
tveir grasvellir.

Komdu í Kost

og verslaðu þar sem þér líður vel
Allt í matarkörfuna
Hagstæð magnkaup
Fjöldi tilboða alla daga
Spennandi vörutegundir sem fást
hvergi annars staðar
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Sameining Digranesskóla
og Hjallaskóla

Á

fundi bæjarráðs sl. fimmtudag var lögð fram tillaga framkvæmda
hóps frá 7. apríl á grundvelli faglegrar úttektar Ellerts Borg
ars Þorvaldssonar. Framkvæmdahópurinn áréttaði fyrri tillögu
sína um að farið verði í sameiningu Digranes- og Hjallaskóla í nýjan
skóla sem taki til starfa haustið 2010. Bæjarráð samþykktir tillöguna.

Saknæmt að kveikja sinu

S

nemma á þróunarskeiði manna er farið að taka eftir því, að nýgræð
ingur sprettur ört og verður aðgengilegur á svæðum, þar sem eldur
hefur eytt gömlum, uppsöfnuðum afrakstri gróðurlenda. Þá þekk
ingu er unnt að nýta og svíða gróður til þess að auka frjósemi jarðvegs
og rýma fyrir nýjum eða nytsamari ársvexti. Með því má bæta beitiland
fyrir veiðidýr og síðar búpening. Og þannig má brenna rjóður í skóginum
og planta eða sá til korns og grænmetis í frjósaman öskuborinn jarðveg.
Akurinn mátti hafa til ræktunar í nokkur ár, en síðan var unnt að beita
í rjóðrið, þar til það huldist skógi að nýju. Mátti þá enn svíða og svo
endurtaka ræktunina. Landnámsmenn fluttu þessa kunnáttu með sér til
Íslands og fóru eldi um það land sem þeir vildu nema og nýta til ræktunar
og beitar fyrir innfluttan búpening. Í Landnámu stendur: ,,Menn skyldu
eld gera, þá er sól var í austri, skyldu brenna til nætur. Síðan skyldu þeir
ganga til þess, er sól væri í vestri, og gera þar aðra elda.” En þetta á að
sjálfsögðu ekki við þéttbýli og alls ekki um svæði þar sem viðkomandi
hefur ekki eignarhald á. Þeir sem kveikja sinuelda eru ekkert annað en
brennuvargar og dómskerfið ætti að fara með slík mál sem sakamál. For
eldrar ættu að hafa í huga að börn hafa ekkert með eldspýtur að gera.

S

Rannsóknarnefnd Alþingis

kýrsla rannsóknarnefndar Alþingis varpar skýru ljósi á þá siðblindu
sem ríkti á Íslandi og varð þess valdandi að hrunið átti sér stað.
Starf þeirra sem stóðu að skýrslunni er ómetanlegt. Það er þó fram
vinda mála sem ræður því hvort þjóðin hefur það gagn af skýrslunni sem
efni standa til. Þegar eru uppi vísbendingar um að ýmsir aðilar á sviði
viðskipta, stjórnmála og eftirlits eigi að sleppa við formlega rannsókn.
Óvíst er hvort tekið verður á málum seðlabankastjóra og forstöðumanns
Fjármálaeftirlits fyrir dómstólum, sem og þeirra ráðherra sem nefndin tel
ur að hafi orðið uppvísir að vanrækslu sem nú hefur skert lífskjör hvers
einasta Íslendings. Eðlilegt verður að telja að landsdómur verði skipaður
til að fjalla um þeirra mál eins og fyrrverandi viðskiptaráðherra hefur
farið fram á. Útrásarvíkingar, bankamenn og aðrir sem svínuðu á kerfinu
verða að mæta fyrir dóm þar sem skorið verður úr um sekt eða sýknu.

					

Geir A. Guðsteinsson

Hreinsiefni
fyrir heita potta

Eigum mikið úrval af hreinsiefnum fyrir heita potta.
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Héraðsskjalasafn
ið í lélegu og dýru
húsnæði
Á fundi bæja rr áðs nýv eri ð
lögðu fulltrúar Samfylkingarinnar
fram eftirfarandi tillögu:
,,Héra ðss kjalas afn Kópav ogs
er nú í 330 fm lélegu húsnæði í
Hamraborg. Leiguverð er ekki í
nokkru samræmi við markaðs
leigu eða tæpar 480.000 kr/mán
uði. Miðað við þetta gæti jafnvel
reynst ódýra ra fyri r bæi nn að
fjármagna byggingu undir Héraðs
skjalasafn en leigja áfram núver
andi húsnæði. Því leggjum við til
að leigunni sé sagt upp nú þeg
ar og kannað með aðra og ódýr
ari kosti. Áheyrna rf ullt rúi VG,
óskaði eftir að gerast meðflutn
ingsmaður tillögunnar. Bæjarráð
frestaði afg reiðslu till ögu nna r
og óskað var eftir samanburði á
leigusamningnum við aðra húsa
leigusamninga sem bærinn hefur
gert. Gunnar Ingi Birgisson lagði
fram fyrirspurn þar sem spurt var
hvernig háttað var útboði og leigu
á húsnæðinu að Hamraborg 14a,
og að athugunin næði aftur til árs
ins 1990.

Arna Schram ráðin
forstöðumaður
B æ j a r r á ð
K ó p a v o g s
h e f u r r á ð i ð
Örnu Schram
í starf for
s t ö ð u m a n n s
alm
 anna
tengsla Kópa
v o g s b æ j a r.
Arna er stjórn
málafræðingur Arna Schram.
að mennt og
h e f u r s t a r f 
að við blaðamennsku um árabil,
lengst af á Morgunblaðinu sem
stjórnmálafréttamaður og pistla
höfundur, en einnig á Krónikunni
sem aðstoðarritstjóri og nú síð
ast á Viðskiptablaðinu sem frétta
stjóri. Undanfarna mánuði hefur
hún starfað við upplýsinga- og
kynningarmál hjá Háskólanum í
Reykjavík.

Ársfundur Betri
byggðar á Kársnesi
Ársfundur Betri byggðar á Kárs
nesi verður haldinn fimmtudag
inn 6. maí nk. kl. 20.00 í Muffins
bakery í Hamraborg 3 og þar eru
hefðb undna r aða lf unda rg erði r
á dagskrá, s.s. skýrsla stjórnar,
reikningar félagsins og kosning
stjórnar. Þessi samtök hafa verið
mjög vakandi yfir því sem bæjar
yfirvöld hafa verið að samþykkja
og gera á Kársnesinu, ekki síst
í skipuagsmálum og hafa hald
ið fjölmenna fundi um skipulags
mál. Nú er mikil deyfð yfir öllum
framkvæmdum í Kópavogi eins
og víðast annars staðar á land
inu vegna efnahagsástandsins, en
nauðsynlegt er að halda vökunni.
Því vænta samtökin þess að marg
ir sýni fundi þessum áhuga.

ár hvert viðu rk enni ngu þeirri
stofnun, nefnd eða ráði bæjar
ins, einstaklingi, félagi, fyrirtæki
eða annarri stofnun sem hefur
að mati nefndarinnar staðið sig
best undangengið ár við að vinna
að framgangi jafnréttismála. Til
greina koma aðilar sem sinnt hafa
jafnréttismálum með verkefnum,
fræðslu, rannsóknum, gerð jafn
réttisáætlunar eða á annan hátt
unnið með jafnrétti kynja í Kópa
vogi. Tilnefningu skal senda til
Jafnréttisráðgjafa Kópavogsbæjar.

vega r og Linda r v ega r. Lega
göngustíga og mana/ hljóðveggja
breytist. Lögð voru fram drög að
umhverfisskýrslu og matslýsingu.
kipulagsnefnd samþykkti að til
lagan verði auglýst í samræmi við
25. gr. skipulags- og byggingar
laga nr. 73/1997 og vísar tillögunni
til afgreiðslu bæjarráðs. Á fundi
skipulagsnefndar 16. mars sl. var
lögð fram umhverfismatsskýrsla
sem skipulagsnefnd samþykkti
og vísaði til afgreiðslu bæjarráðs
Kópavogs.

Agnes sigraði í
upplestrarkeppninni

Viðmið, forgangsröð
un og óaðgengileg
fundargögn

Hin árlega upplestrarkeppni í
7. bekk var haldin í Salnum 17.
mars sl. Keppendur voru 17 frá
10 grunnskólum í Kópavogi. Sig
urvegari að þessu sinni var Agn
es Gísladóttir, Snælandsskóla. Í 2.
sæti var Anna E. Sigurðardóttir,
Digranesskóla og í 3. sæti varð
Elísabet Ósk Bragadóttir, einnig
úr Digranesskóla. Keppendur lásu
kafla úr sögunni Undraflugvélin
eftir Ármann Kr. Einarsson og ljóð
eftir Þorstein frá Hamri. Í loka
umferð lásu keppendur ljóð að
eigin vali. Í hléi lék Elín Ásta Ólafs
dóttir einleik á píanó. Byr spari
sjóður færði þremur efstu kepp
endum peningaverðlaun og Félag
íslenskra bókaútgefenda og Bóka
safn Kópavogs gáfu bókagjafir.

Hefur úthlutað 14
íbúðum á þessu ári

Breytt deiliskipu
lag vesturhluta
Fífuhvammslands
Á fundi skipulagsnefndar fyr
ir skömmu var lögð fram tillaga
Skipul ags- og umh verfi ss viðs
að breyttu deiliskipul agi Fífu
hvammslands, vest u rh luta.
Atvinnu-og íbúarsvæði sunnan
Fífuhvammsvegar var samþykkt
í bæjarstjórn Kópavogs 21. des
ember 1994. Í tillögunni nú felst
að Lindarvegur breikkar um eina
akrein við gatnamót Fífuhvamms

Óskað eftir tilnefn
ingum til jafnréttis
viðurkenningar
Jafnréttisnefnd Kópavogsbæj
ar óskar eftir tilnefningum vegna
árlegrar jafnréttisviðurkenningar.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Kópa
vogsbæjar veitir jafnréttisnefnd

Menningarstyrkir

Á fundi Húsn æði sn efnda r
Kópavogs var lagt fram erindi frá
Íbúðalánasjóði þar sem tilkynnt
er að veitt hafi verið lán til bygg
inga eða kaupa á leiguíbúðum skv.
15 gr. laga nr. 44/1998 sbr.VII. kafla
sömu laga um húsnæðismál, að
fjárhæð 200 milljónir króna. Lagð
ur var fram listi yfir óafgreiddar
umsóknir um leiguíbúðir, en þær
eru 177 talsins og auk þess 38
umsóknir frá fólki sem óskar eftir
flutningi innan kerfisins. Á árinu
2009 var úthlutað 43 íbúðum og
það sem af er árinu 2010 hefur
verið úthlutað 14 íbúðum.

Opið
föstud.-laugard.
til kl. 21
mán.-fimmtud.
til kl. 19
sunnud.
til kl. 18

Leikskólanefnd hefur falið for
manni og leiks kólaf ullt rúa að
vinna tillögur til nefndarinnar um
viðmið og forgangsröðun vegna
fjölda barna í leikskólum Kópa
vogs. Tekið verði tillit til ýmissa
þátta sem fjallað hefur verið um á
fundum nefndarinnar. Leikskóla
nefnd hefu r átalið verkl ag við
mála og fundakerfi Kópavogsbæj
ar. Fundargögn eru ítrekað óað
gengileg, auk þess sem fundarboð
hafa farið útskeiðis vegna rangrar
skráningar á fundarmönnum. Leik
skólanefnd óskar eftir að nefndar
mönnum verði send fundargögn
sérstaklega sé það nokkrum vafa
undirorpið að gögnin séu þeim
aðgengileg.

Lista- og menningarráð Kópa
vogs hefur samþykkt að styrkja
Samkór Kópavogs um 150 þús
und króna rekstrarstyrk; Söngvini
um 150 þúsund króna rekstrar
styrk og Kvennakór Kópavogs um
150 þúsund króna rekstrarstyrk.
Fjöldi annara umsókna um styrk
hafa borist Lista- og menningar
ráði en þeim ýmist hafnað eðaaf
greiðslu frestað.

Dagur umhverfisins
og fróðleiksskilti
Á fundi bæjarráðs 11. mars sl.
var lagt fram erindi frá umhverf
isráðuneytinu þar sem óskað er
eftir þátttöku Kópavogsbæjar og
upplýsingum um fyrirhugaða dag
skrá í Kópavogi í tengslum við
dag umhverfisins þann 25. apríl
nk. Sumarið 2009 var samþykkt
að vinna tvö fróðl eikss kilti af
Elliðavatni. Skilti sem fjallar um
sögu Elliðavatns og umhverfis er
þegar tilbúið. Lagðar hafa ver
ið fram tillögur að texta og útliti
skiltis um lífríki Elliðavatns. Á
fundi umhverfisráðs 29. mars sl.
var málið lagt fram að nýju ásamt
tveimu r hugm yndu m að útl iti
skiltisins.

Mikið úrval
afskorinna blóma.
Falleg íslensk
gjafavara.
Samúðarskreyting

Bænakort - Kr. 350.-

Margar tegundir
af handgerðum
kortum og
kertaskreytingum.
Bænakerti

Frí
heimsending
eftir kl. 19
virka daga og
allar helgar.
Kransar og blómaskreytingar

HAGSTÆTT VERÐ
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Hrafnista í Kópavogi ,,Hafði mettað gjafamarkaðinn,
allir ættingjar og vinir búnir að fá
tekin í notkun
frá mér einhverja handavinnu,”

- segir Hulda Björg Baldvinsdóttir

Kaflaskil urðu í húsnæðis- og
umönnunarmálum aldraðra 19.
mars sl. með nýju hjúkrunar 
heimili Hrafnistu við Boðaþing
í Kópavogi.
Rúm átta ár eru síðan nýtt og
sérhannað hjúkrunarheimili tók
til starfa á höfuðborgarsvæðinu.
Hjúkrunarheimilið verður rekið
eftir nýrri hugmyndafræði í öldr
unarþjónustu sem ekki hefur ver
ið reynd áður hér á landi. Félagsog tryggingamálaráðuneytið og

Rúnar
Geirmundsson

Kópavogsbær hafa byggt hjúkr
una rh eimi li ð og falið rekstu r
inn Sjómannadagsráði, eiganda
Hrafnistuheimilanna. Við Boða
þing er jafnframt gert ráð fyrir 95
öryggis- og þjónustuíbúðum í fjöl
býlishúsum í nágrenni hjúkrunar
heimilisins og verða þær leigðar
öldruðum.
Fjöldi manns var saman kominn
til að fagna þessum áfanga þegar
hjúkrunarheimilið var formlega
tekið í notkun.

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Klippt á borða, f.v.: Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri í Kópavogi,
Árni Páll Árnason félags- og tryggingamálaráðherra og Guðmundur
Hallvarðsson formaður Sjómannadagsráðs.

Hulda Björg Baldvinsdóttir í Kópavogi nýtir
stóran hluta sinna frístunda í að hanna flíkur og
prjóna. Hún er Kópavogsbúi í húð og hár. Hulda
Björg kveðst nær alla tíð hafa verið prjónandi,
ýmist eftir uppskriftum eða þá að hún útfærði þær
eftir eigin höfði. Hún prjónar og hannar lopapeys
ur og hefur nú nýverið „verið að skoða horn og
bein“ eins og hún orðar það, en þau nýtir hún til
skrauts í peysur sínar. Hún segist vera að þróa
ýmsar hugmyndir í þeim efnum. Með tímanum
þróuðust mál á þann veg að Hulda Björg fór í
auknu mæli að hanna þær peysur sem hún prjóna
ði. Jafnframt fór hún að taka sér fleira fyrir hend
ur, bútasaum og kortagerð sem dæmi.
Hulda Björg er í fullu starfi við annað og sinnir
handavinnunni í frístundum, hún prjónaði flíkur á
ættingja og vini eða útbjó bútasaumsteppi eða eitt
hvað annað, „og ég var eiginlega búin að metta gjafa
markaðinn í kringum mig, það voru allir ættingjar og
vinir búnir að fá frá mér einhverja handavinnu. Ég
var samt ekki tilbúin að leggja þetta áhugamál mitt á
hilluna og ekki var fýsilegt að safna upp heilmiklum
lager á heimilinu,“ segir hún um þá ákvörðun sína
að kynna og selja vörur sínar í Litlu búðunum sem
er vefverslun sem hefur það að markmiði að selja
íslenskt handverk. Hugmyndafræðin er einföld. Um
allt land búa handverksmenn sem framleiða frábær
ar vörur. Daglega er þetta sama fólk yfirleitt að vinna
fullan vinnudag við allt milli himins og jarðar. Víða er
verið að framleiða afar góðar vörur úr náttúrulegum
efnum sem oft vaxa eða eru fengin í næsta nágrenni.
Fram til þessa hefur Hulda Björg lítið gert af því
að kynna vörur sínar almenningi, en það var í fyrsta
sinni á liðnu sumri, 2009, sem hún fékk inni í hand
verkshúsinu á Flateyri. „Það var nú bara rétt svona
í blálokin á sumrinu en nú er ég nýbúin að senda
þó nokkuð af prjónavöru í Purku, þæfðar töskur
og púða, dömupeysur, barnapeysur og -skokka og
það nýjasta sem ég hef verið að prjóna í vetur,
hrútabindi. Þau eru enn í vinnslu með fjölbreyttu
mynstri.“ segir Hulda Björg.
Hún tók þátt í prjónasamkeppni A4 og þó nokkuð
sé um liðið frá lokum keppninnar hefur ekki enn ver
ið tilkynnt um úrslitin og því bíður hún spennt eftir
þeim. „Þetta eru fyrstu skrefin hjá mér varðandi það
að koma mínum vörum á framfæri og ég vænti mikils
af samstarfi mínu við Litlu búðirnar en þar er frekar
reiknað með að ég prjóni eftir að fólk hefur pantað
sér vöru heldur en að ég liggi með lager og þó þar
séu ákveðnar hugmyndir að vörum settar fram reyni
ég alltaf að koma til móts við séróskir fólks,” segir
Hulda Björg Baldvinsdóttir.

Hulda Björg Baldvinsdóttir hefur nánast alla tíð
verið að prjóna.

Glæsileg handavinna frá Huldu Björg.
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Vorið er
komið í BYKO
Vnr. 41622116/17

Garðborð

Garðborð með mósaík borðplötu,
þvermál 76 cm, grænt eða svart.

14.990

KORTHAFATILBOÐ

Garðstóll

Garðstóll með mósaík setu.

890

ÓDÝRT

20%

7.990

Vnr. 41622115/18

Vnr. 55095118-9

Kartöfluútsæði
Kartöfluútsæði, gullauga eða rauðar, 5 kg.

15.995

afsláttur

fyrir BYKO korthafa

Mikið úrval
af áburði
og mold
á frábæru
verði!

Fullt verð: 19.995

Vnr. 50630099

Gasgrill

:MEDÕlll#Zmed#^h

OUTBACK gasgrill, tvískiptur
járnbrennari og grillflötur
48 x 36 cm. Hitaplata yfir
brennara, neistakveikjari og
þrýstijafnari fylgja. 6,2 kW.

16“ REIÐHJÓL

26“ REIÐHJÓL
26“ REIÐHJÓL

Vnr. 49620201

Götuhjól

29.900

Hjól

26.990

HUFFY 26“ fjallahjól fyrir karla eða konur, 15 gíra.

26“ götureiðhjól fyrir konur, 6 gíra með
brettum og bögglabera.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.

Vnr. 49606608/18

Frábært verð á pallaefni
Verð á m2:

248

3.900 kr. á frostfrítt undirlag*
5.900 kr. með tvöfaldri grind og undirstöðum**

kr./lm

Vnr. 0058254

Girðingaefni
Fura afhefhluð, 22x95 mm,
A-gagnvarið.

* Verðdæmið miðast við efni í sólpall á frostfrítt undirlag og innheldur
gagnvarða furu 4 5x 95 mm og 27 x 95 mm ásamt galvinseruðum saumi.
** Verðdæmið miðast við efni í sólpall með tvöfaldri grind og undirstöðum.
Innifalið er gagnvarin fura 45 x 95 mm, 27 x 95 mm og 45 x 145 mm,
galvinseraður saumur, þakásanker, kambsaumur, blikkhólkar og gataplötur.

Vnr. 49620208-9

Hjól

22.990

16“ BMX barnahjól með hjálpardekkjum,
blátt eða rautt.
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AF HÁLSINUM

Fúsi á ýmsa vegu
Á Kópavogsdögum, sem hefj
ast 8. maí nk., mun Tónlistar 
safn Íslands opna sýningu um
listamanninn Sigfús Halldórsson
(1920-1996), en í ár verða 90 ár
frá fæðingu hans. Sigfús hefur
sterk höfu nda re ink enni í list
sinni, hvort sem um er að ræða
tónlist eða myndlist og mun sýn
ingin leitast við að draga þau
fram.
Stillt verðu r upp nokkrum
myndlistarverkum Sigfúsar, sýnd
frumrit tónverka hans, sem mörg
hver eru listaverk í sjálfu sér, ýms
um persónulegum munum verður
einnig stillt upp og þannig dregin
upp mynd af ferli listamannsins.
Þá verður hægt að heyra ýmsar
hljóðritanir með listamanninum,
bæði þar sem hann les úr eigin
ævisögu og þar sem hann flyt
ur eigin sönglög. Úrklippubækur
listamannsins munu liggja frammi
sem og myndir úr fjölskyldualbú
minu.
Engi n heilda rs krá er til um
myndverk Sigfúsar. Tónlistarsafn
ið mun því safna ljósmyndum af
verkum hans og kalla eftir upplýs
ingum frá þeim sem eiga myndir
eftir listamanninn. Óskað er eftir

stafrænum myndum af verkunum
frá þeim sem þau eiga, upplýs
ingum um fyrirmyndir og hvar
og hvenær verkið komst í hend
ur eigandans. Safnið aðstoðar þá
sem ekki geta tekið stafrænar ljós
myndir.

Ýmsir heiðra minningu
Sigfúsar
Nokkrir aðilar koma einnig að
því að heiðra minningu Sigfúsar á
mismunandi hátt og má þar nefna
Tónlistarskóla Kópavogs, leikskól
ann Kópasteinn við Hábraut, Tón
ver Tónlistarskólans í Kópavogi,
Björn Thoroddsen og Ungmenna
húsið Molinn. Þá vinna nokkrir
aðilar að því að gefa út heildarút
gáfu á tónverkum tónskáldsins.
Sigfús var kjörinn heiðursborg
ari Kópavogs 2. mars árið 1994 og
er sýningin sett upp í nánu sam
starfi við afkomendur Sigfúsar
Halldórssonar en sýningarstjórar
eru Guðrún Helga Stefánsdóttir
og Anna Þóra Karlsdóttir. Upplýs
ingum um verk Sigfúsar má koma
til Tónlistarsafns Íslands, Hábraut
2, í síma 570-1693 eða á netfangið
ts@tonlistarsafn.is

Kópavogskirkja:

Afar skemmtilegt nám
skeið fyrir 6 til 8 ára börn

Í dymbilvikunni sóttu yfir 30
börn á aldrinum 6 til 8 ára nám
skeið í Kópav ogsk irkju. Nám
skeiði ð stóð frá mánud egi til
miðvikudags og leiðbeinendur
voru þær Inga Harðardóttir, guð
fræðinemi og barnastarfsmaður
Kópavogskirkju ásamt þeim Haf
dísi Huld Þrastardóttur og Alist
er Wright, tónlistarmönnum.
Ennf remu r aðs toðu ðu þau
Kristín Líndal, Hrefna Sigurgeirs

dóttir úr sóknarnefnd Kópavogs
kirkju og sr. Sigurður Arnarson,
sóknarprestur við námskeiðið.
Krakkarnir föndruðu, sungu frum
samið lag eftir Hafdísi Huld og
fóru í ýmsa leiki.
Námskeiðið tókst vel og á mið
vikudagskvöldinu sýndu krakk
arnir ættingjum sínum afrakstur
vinnu sinnar í kirkjunni og í safn
aðarheimilinu Borgum. Alls sóttu
yfir 150 manns þá sýningu.

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 2141
Netfang: varmi@varmiehf.is

Hver? Hvar? Hvenær?

Í síðasta blaði birtist mynd frá Vinnuskóla Kópa
vogs og þess getið til að sá sem gengur niðður
tröppurnar sé verkstjórinn. Engin svör hafa borist
því því er ítrekuð beiðni um svör við því hverjir þar
eru og af hvaða tilefni myndin er tekin og hvenær.
Þessi mynd sem hér fylgir er tekin við undirritun
samnings milli Kópavogsbæjar og ÍK 11. maí 1990.
Hverjir eru á myndinni og hvernig tengjast þeir undir
rituninni og af hvaða tilefni var hún?
Vinsamlega komið þeim upplýsingum sem þið búið
yfir á framfæri við Hrafn Sveinbjarnarson héraðs
skjalavörð á Héraðsskjalasafni Kópavogs að Hamra
borg 1. Líta má við hjá Hrafni á skrifstofunni, hringja
í hann í síma 544-4710 eða senda honum tölvupóst á
netfangið hrafns@kopavogur.is

,,Á naglanum” í Bókasafni Kópavogs
Nú stendu r yfir sýni ng á
nokkrum myndu m efti r Ingu
Kristj ánsd óttu r, star fsm ann
Bókasafns Kópavogs, á 1. hæð
Bókasafns Kópavogs.
Myndi rna r eru mála ða r með
olíulitum og hafa verið unnar á
síðustu þremur árum. Inga Krist
jánsd ótti r stunda ði nám við
Myndl istas kóla Kópav ogs auk
þess að sækja námskeið hjá ýms
um listamönnum.
Sýningin stendur til mánaða
mót apríl/maí og eru myndirnar
til sölu.

Inga Kristjánsdóttir við myndir sínar Í Bókasafni Kópavogs.

7

Kópavogsblaðið

APRÍL 2010

Glæsileg þjónustumiðstöð
tekin í notkun við Boðaþing
Um næstu mánaðarmót verður
tekin í notkun ný félags- og þjón
ustum iðs töð í Boðaþ ingi fyri r
eldri borgara þar sem m.a. verð
ur boðið er upp nudd, sjúkra
þjálfun, hárgreiðsla og fleira auk
þess að kaupa sér mat og kaffi.
Aðstaðan í Boðaþingi verður ein
hver glæsilegasta sem völ er á.
Þar verðu einnig boðið uppá dag
vist. Nýtt hjúkrunarheimili fyrir
44 vistrými hefur verið opnað en
það liggur að þjónustumiðstöð
inni og í næsta nágrenni eru að
rísa leiguíbúðir fyrir eldri borg
ara sem eru beintengdar þjón
ustumiðstöðinni. Hlutfall bæjar
búa 67 ára og eldri hefur vaxið
jafnt og þétt á síðustu árum, var
7 % fyrir áratug síðan en er nú
um 11 %.
Baldur Jónsson er aðalverktaki
að þjónu stum iðs töði nni. Hann
segir að byrjað hafi verið á þjón
ustumiðstöðinni haustið 2007 en
hann hafði hreppt verkið með læg
sta tilboðið, kringum 200 milljónir
króna.
,,Þetta er nokku ð flóki ð hús,
nánast ekkert er hornrétt í húsinu,
arkitektar vilja marka sín spor en
húsið er fjórar hæðir, efst ýmiss
sú þjónusta sem veitt verður, mót
taka og matsalur á næstu hæð fyr
ir neðan, sundlaugahæðin þar fyr
ir neðan og loks tækjahæð neðst,
m.a. fyrir sundlaugina og loftræsti
kerfi hússins.
Í þjónustumiðstöðinni getur fólk
komið saman og spilað, teflt eða
bara spjallað eða lesið blöð og
tímarit, en auk matsalar á jarðhæð

Baldur Jónsson
byggingameistari.

eru fjórir salir eða efri hæðinni.
Eldri borgurum mun væntanlega
fjölga hér á næstu árum, því auk
þeirra byggingu sem hér eru að
rísa mun fjölbýlishús rísa austan
þjónu stum iðs töðva ri nna r sem
einnig verður beinteingt henni.”
Baldur Jónsson er einnig bygg
ingameistari að Hörðuvallaskóla
sem hafin var bygging á árið 2005
en er að ljúka. ,,Byggi ngah raði
skólabyggingingarinnar hefur farið
eftir þörfum hverfisins, þ.e. byggt
á þeim hraða sem er í takt við
fjölgun nemenda við skólann. Það
er fyrst næsta haust sem verður
10. bekkur við Hörðuvallaskóla.”
Baldur hefur komið að byggingu
fjölda skóla í Kópavogi á síðustu

árum, er nú með 10. bygginguna.
Meðal verkefna má nefna íþrótta
hús HK við Fagralund, bygging
við Kársnesskóla, Snælandsskóla,
Hjallaskóla, ofan á Digranesskóla,
fjórir leikskólar. Baldur segir að
framundan sé ekki mörg stór verk
efni, en nokkur smærri, og fyrir
tækið eigi nokkrar lóðir í Kópa
vogi sem mögulega verði ráðist í
að byggja íbúðarhús á. ,,Ég ætla

að þrauka, vonandi gengur þessa
efnahagskreppa yfir, en ég hef ver
ið í þessum byggingabransa í um
30 ár, síðustu 12 árin aðallega fyrir
Kópavogsbæ. Samstarfið við arki
tekta og tæknideild Kópavogsbæj
ar hefur gengið vel, enda er það
forsenda þess að úr öllum erfið
um úrlausnarefnum hefur tekist
að leysa farsællega,” segir Baldur
Jónsson.

Frábær árshátíð MK

Þessar föngulegu stúlkur voru mættar í fordrykkinn fyrir árshátíðina.

Hörðuvallaskóli sem Baldur hefur byggt og senn verður afhentur
Kópavogsbæ.

Á r s h á t í ð M K f ó r f r a m
skömmu fyrir páska. Hátíðin
hófst með fordrykk framan við
Sunnusal, en síðan var gengið
til borðhalds. Matseðillinn, sem
var afurð nemenda matvæla
skólans var sannarlega eitthvað
til að kitla bragðlaukana.
Í forrétt var eðal ,,consemme”
(nautas eiði) með freyddu m,
rjómas oðnu m sveppu m og
fjórum tegundum af brauði og
pestó. Í aðalrétt var rauðvíns
legi ð, ,,brasse ra ð” lambal æri
og fyllt innral æri framr eitt
með grænmetispressu og fyll

tri kartöflukænu og í deser var
karabísk bragðbomba, kókos,
pina colada, ástríðuávöxtur og
mare ngs. Framr eiðslun ema r
þjónuðu til borðs. Er hægt að
biðja um glæsilegri matseðil?
Að venju voru skemmtiatriði
frá nemendum og kennurum og
tilkynnt voru úrslit í kosningum
til stjórnar nemendafélags MK.
Formaður skólaárið 2010 – 2011
verðu r Ómar Þór Arna rss on,
ritari Sunna Dís Guðjónsdóttir,
gjaldkeri Karen Birgisdóttir og
margmiðlunarstjóri Róshildur
Björnsdóttir.

SUMARDAGURINN FYRSTI
11:00: Skátamessa í Hjallakirkju. Prestur sr. Sigfús Kristjánsson
13:30: Skrúðganga leggur af stað frá Digraneskirkju

14:00: Sumardagsins fyrsta skemmtun hefst og
verður að þessu sinni í Fífunni
• Skólahljómsveit Kópavogs leikur nokkur lög
• Ávarp bæjarstjóra
• Sirkus Íslands verður með sýningu
• Hoppukastalar og fleira skemmtilegt fyrir börnin
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Saga BYKO samofin sögu Kópavogs

E

kke r t sveita r f él ag á
Íslandi hefur vaxið jafn
hratt á síðasta áratug og
Kópav ogu r og byggði n
þanist út á síðustu árum. Ofan
byggðarinnar er afar myndar 
legu r skógr ækta rl undu r. Á
skilti við Guðmundarlund, en
svo heitir lundurinn, er letrað:
,,Guðmundur Halldór Jónsson
varð snemma áhugasamur um
ræktun landsins.” Í lundinum
er einnig brjóstmynd af þessum
merkismanni.
Guðmundur þessi var vaxinn
úr grasi norður í Fljótum í Skaga
firði, þar sem vetu r eru snjó
þungir og harðir, en jörð vaknar
gjarnan iðagræn að vori undan
hvítum feldi. Sú náttúrusýn hef
ur án efa haft sterk og mótandi
áhrif á Guðmund. Hann hleypti
ungu r heimd raga nu m, varð
að yfirgefa heimahagana vegna
heilsubrests til ársveru á Vífils
staðaspítala. Þótt sú reynsla væri
erfið viðkvæmum dreng þá opn
aði hún vafalaust sveitabarninu
víðari sjóndeildarhring en blasti
við norður í Fljótum. Heimkominn
fór Guðmundur að stefna mark
visst að því að afla sér menntunar
og það var ekki hægt án peninga.
Þá strax fór hann að vinna marg
falda vinnu. Hann lagði lið heima
fyrir og létti ekki hvað síst undir
með móður sinni. Hann starfaði
við kaupfélagið í Haganesvík, en
þá var verið að reisa Skeiðsfoss
virkjun. Þangað hélt Guðmundur
um kvöld og helgar. Hann tók út
vörur í kaupfélaginu í Haganes
vík á eigin reikning og seldi þær
starfsmönnum við virkjunina með
hóflegri álagningu. Þessi aðferð
Guðmundar var dæmigerð fyrir
athafnasemi hans síðar á ævinni
- að púkka undir sig sjálfur og láta
aflaféð ávaxtast með iðjusemi og
af hugkvæmni.

Byggingavöruverslun
Kópavogs stofnuð 1962
Það er óhætt að segja að
aðdragandi stofnunar Bygginga
vöruv erslu na r Kópav ogs árið
1962, sem Guðm undu r reisti
og rak um margra ára bil ásamt
Hjalta Bjarnasyni, mági sínum, hafi
verið ræktunarstarf hans í landi
Vatnsenda. Þar tók Guðmundur
á leigu landspildu snemma á sjö
unda áratugnum, hóf að brjóta
jörðina og setja niður kartöflur
og rófu r. Upps kera n var síða n
seld og ágóðanum varið í upp
byggingu verslunarrekstursins.
Árið 1967 voru fyrstu trjáplönt
ur gróðursettar í Stórabási, eins
og þetta land heitir, þar á meðal
sitkagrenisplanta, sem Guðmund
ur hljóp með upp í hlíðina og gróf
niður mót suðvestri. Þetta tré er í
dag mjög áberandi og gróskumik
ið þar sem það breiðir út sígræn
ar greinar og býður gesti og gang
andi velkomna í Guðmundarlund.
Af brennandi áhuga og óbilandi
elju rækta ði Guðm undu r upp
þetta örfoka land, sem nú er orð
ið að sannkallaðri vin fyrir Kópa
vogsbúa sem og aðra.
Hann var stofnfélagi í Skógrækt
arfélagi Kópavogs og heiðursfé
lagi frá 1998. Einnig ræktaði hann
skóg að Minni-Grindli í Fljótum
en fegurðarinnar við Miklavatn
naut hann, þar átti hann marg
ar ánægjus tundi r á æskus lóð
um. Skóg sinn í Vatnsendalandi
gaf Guðmundur Skógræktarfélagi
Kópavogs 1998.

Einn af máttarstólpun
um við uppbyggingu
Kópavogs
En hver var þessi maður sem
við annan mann stofnaði það fyr
irtæki í Kópavogi sem þekktast
er í dag, og er með starfsemi um
allt land?
Guðmundur Halldór Jónsson
fæddist í Neðra-Haganesi í Fljótum

,,Það sá engi nn fyri r sér þá
þróun. Þegar verslunin var sett
upp á Nýbýlaveginum 1972 stóð
pabbi uppi í stiga upp á 2. hæðina
og sagði, ,,hvernig á að koma vör
um í þetta allt?” En þrátt fyrir það
varð verslunin á Nýbýlaveginum
allt of fljótt of lítil en við vorum
þarna frá 1972 til 1982 en tveimur
árum áður, 1980, flutti timbursal
an inn á Skemmuveg, en 1982 var
flutt inn á Skemmuveg. Það var á
þeim tíma eiginlega uppi í sveit,
en áður hafði KRON komið þarna
með stórmarkað en BYKO hafði
aðsetur í sama húsi til að byrja
með.”
Ég verð svo síðar einn eigandi
að BYKO með því að kaupa hlut
systra minna og ættingja Hjalta.”
- Hverni g hefu r BYKO gengi ð
í samkeppninni á byggingavöru
markaðnum?
,,Þegar ég tók við þessum rek
stri voru ótal margi r að selja
timbur og fleiri grófar bygginga
vörur. Ég man eftir Völundi, Timb
urverslun Árna Jónssonar, Slipp
fél agi nu, Versla nas amb andi nu,
Reykdal og tveimur aðilum í Hafn
arfirði auk Sambandsins að sjálf
sögðu. Á fyrstu árunum kom ansi
mikið af timbri og öðrum vörum
frá gömlu Sovétríkjunum en mað
ur þurfti stundum að byrgja sig
upp fyrir allt árið, en þrátt fyrir
það voru þetta alls ekki óhagstæð
viðskipti.
Þegar við stigum okkar fyrstu
skref í útrás var það til að kanna
viðskipti í timbri en síðan hefur
þetta verið að vinda upp á sig í
ýmsu m öðru m vörut egu ndu m.
Það hafa því orðið miklar breyt
ingar síðan fyrirtækið hóf starf
semi á Kársnesbrautinni.”

Hér var BYKO fyrstu 10 árin, – í húsinu lágreista lengst til hægri.

1. ágúst 1923. Hann ólst þar upp
og í Dæli, í Móskógum og á Mola
stöðu m í Fljótu m. Guðm undu r
lauk verslunarprófi frá Samvinnu
skólanum 1945. Hann starfaði hjá
Kaupfélagi Árnesinga og SÍS og
var þá lengst af verslunarstjóri
byggingarvörudeildar Sambands
ins. Guðm undu r var fors tjóri
Byggi ngav öruv erslu na r Kópa
vogs til ársins 1985, en árið 1962
stofnaði hann ásamt mági sínum,
Hjalta Bjarnasyni, Byggingavöru
verslun Kópavogs, BYKO og var
forstjóri fyrirtækisins til 1985. Þá
stofnaði Guðmundur Fljótalax hf.
1981, ásamt Teiti Arnlaugssyni,
og var framkvæmdastjóri fyrir
tækisins á meðan það starfaði.
Guðmundur stundaði söngnám
og söng með Tígulkvartettinum,
Þjóðleikhúskórnum og Karlakórn
um Fóstbræðrum, bæði sem kór
félagi og einsöngvari. Hann var
sæmdur titlinum Eldhugi Kópa
vogs 1999, af Rótaryklúbbi Kópa
vogs vegna framtaks í skógrækt
og umhverfismálum í Kópavogi.
Í öllu m samf él ögu m, - litlum
og stórum, eru máttarstólpar. Í
Kópavogi allt frá upphafi sjöunda
áratugarins var Guðmundur H.
Jónsson einn slíkur. Nafn hans og
hans verslunarumsvif í Kópavogi
hefu r órofa samóm með sögu
Kópavogsbæjar.

BYKO nafnið kom
tiltölulega fljótt
Fyri rt æki ð sem stofna ð var
í Kópavogi fyrir bráðum hálfri
öld er enn samofið sögu bæjar
félagins, nú undir stjórn sonar
Guðmundar, Jóns Helga, sem var
15 ára gamall þegar faðir hans
stofnaði fyrirtækið og hóf að selja
timbur í litlum skúr við hlið gróð
urhúsa Þórðar á Sæbóli, nú eitt
stærsta byggi ngav öruf yri rt æki
landsins.
Guðmundur og Anna Bjarna
dóttir, fyrri kona hans eignuðust 5
börn, einn son, Jón Helga sem er
elstur, og fjórar dætur, þær Bjarn
heiði Kristínu, Þórunni, Björk og
Sjöfn.
Jón Helgi Guðmundsson segir
að að þegar í upphafi hafi hann
veri ð töluv ert með föðu r sín
um þegar Byggingavöruverslun
Kópavogs var komið á laggirn
ar, og reyndar einnig áður þegar
hann var hjá byggingavörudeild
Sambandsins sem þá var stað
sett vestu r á Grandag arði þar

Stofendur BYKO, Guðmundur H. Jónsson og Hjalti Bjarnason.

sem gömlu öskuhaugarnir voru í
Ánanaustum.
,,Ég var reyndar framan af oft
ast í sveit á sumrin en á öðrum
árstíma oft með honum og reyndi
að same ina það skólag öngu.
BYKO nafnið kom tiltölulega fljótt
á fyrirtækið en á þessum árum
voru samskiptin erlendis fyrst og
fremst með símskeytum þar sem
þá var ekki önnur tækni tiltæk
og því var reynt að stytta nafnið
á fyrirtækinu til að stytta stafa
fjöldann í símskeytunum. Síðar
var nafninu svo breytt því nafn
ið Byggi ngav öruv erslu n Kópa
vogs er fremur langt og ekki síður
óþjált í munni.
,,Þega r pabbi og Hjalti móð
urbróður minn stofnuðu BYKO
var eingöngu um timbursölu að
ræða og var svo að mestu fyrstu
tvö árin en síðan bættist hægt og
hægt við naglar, saumur, skrúfur
og verkfræri ýmiss konar. Fyrir
tækið hafði fyrst aðsetur nærri
Blómas kála nu m sem Þórðu r á
Sæbóli átti og rak og var rétt vest
an brúarinnar við Kársnesbraut
ina. Keypt var land til viðbótar
þegar fram í sótti en fljótlega kom
í ljós að sú starfsemi sem þarna
var samræmdist ekki skipulagi
Kópavogsbæjar.
Þá var farið að leita að hentugri
staðsetningu fyrir starfsemina, og
var þá farið inn á Nýbýlaveg 6,
þar sem nú er Toyota-umboðið og
þar var byggt húsnæði fyrir versl
unina og skrifstofu, en keyptur
var þar húsgrunnur en upphaf
lega átti þar að vera pökkunar
verksmiðja fyrir ýmsar matvör

ur. Þangað var flutt 1972 en jafn
framt var verið með leiguhúsnæði
upp í Auðbrekku undir hluta af
starfseminni, þ.e. allan plötuvið
og fleiri skyldar vörur. Síðar var
einnig byggt undir plötuviðinn í
Auðbrekkunni. Þetta var fyrsta
byggingavöruverslunin á Íslandi
sem var með sjálfsafgreiðslusniði,
ný nálgun í verslunarrekstri með
byggi ngav öru r sem fékk strax
mjög góðar undirtektir,” segir Jón
Helgi.

Grófvaran ákveðin
kjölfesta
Þessi grófv ara sem byrja ð
var með 1962 var og hefur ver
ið ákveðin kjölfesta í starfsemi
fyrirtækisins og í dag er fyrirtæk
ið einn stærsti timbursali lands
ins, en einnig er rekin timbursala
og timburframleiðsla í Lettlandi,
Eistlandi, Rússlandi, Svíþjóð og
Bretlandi.
,,Snemma var tekin upp póst
kröfuverslun gagnvert viðskipta
vinu m okka r á landsb yggði nni
en hún er eiginlega lögst af, í dag
heitir þetta vefverslun auk þess
sem við erum með verslanir víðs
vegar um landið, s.s. á Akureyri,
Reyðarfirði, Selfossi, Reykjanes
bæ, Garðabæ, og á Fiskislóð á
Grandagarði auk verslunarinnar á
Skemmuvegi.”
- Sástu fyrir þér, 15 ára gamall
strákur, þegar pabbi þinn hóf rekst
ur á BYKO að verslanirnar yrðu
svona víða og vöruúrvalið svona
gríðarlega fjölþætt?

- Undir þinni stjórn hefur starf
semin breyst mikið og fleiri fyrir
tæki verið stofnuð. Hvaða fyrirtæki
eru það?
,,Starfsemi Norvíkur hf. hófst
árið 1962 með stofnun BYKO hf.,
sem nú er stærsta byggingavöru
verslun Íslands og starfrækir 8
byggingavöruverslanir, timbursöl
ur, leigumarkaði og lagnadeildir.
Árið 2000 voru gerðar skipulags
breytingar hjá BYKO og tengd
um fyrirtækjum til að skerpa sýn
og gera fyri rt æki n inna n sam
steypunnar betur í stakk búin til
að takast á við framtíðina. Fram
að þessu hafði BYKO verið bæði
rekstrarfélag um rekstur bygg
ingavöruverslana og eignarhalds
félag, en þar undir féllu ELKO ehf.,
Sia BYKO-LAT í Lettlandi, Axent
ehf. og Smáragarður ehf. BYKO
hf. var því skipt upp í tvö sjálf
stæð félög, annars vegar BYKO
hf. með alla starfsemi er lýtur að
rekstri byggingavöruverslana, og
hins vegar Norvík hf., sem varð
eignarhaldsfélag samsteypunnar.
Í dag er Smáragarður ehf. rekið
sem fasteignafélag utan Norvíkur
samsteypunnar. Árið 2003 keypti
Norvík fyrirtækið Kaupás hf., sem
var eignarhaldsfélag yfir Nóatúns-,
11-11 og Krónuverslanirnar ásamt
Húsgagnahöllinni og Intersport
verslununum. Starfsmenn Nor
víkur samsteypunnar eru nú um
3.000 og eru höfuðstöðvar henn
ar að Bíldshöfða 20, Reykjavík (á
efstu hæð Húsgagnahallarinnar).
Dótturfyrirtæki Norvíkur hf eru
nú 15 talsins, þ.e. BYKO, ELKO,
Intersport, Húsaganahöllin, Nóa
tún, Krónan, 11-11, Kjarval, Axent,
EXPO, BYKO-Lat, Norwood, Con
tinental Wood Products, Jarl Tim
ber og Vika Wood.”

Saga Guðmundarlundar
eldri en saga BYKO
Það þekkja margir skógarlund
inn Guðmundarlund ofan byggðar
innar í Kópavogi sem pabbi þinn
kom á fót. Hver voru tildrög þess
að hann hóf þar trjárækt?
,,Saga þessa lundar er nokk
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að undanförnu í efnahagskrepp
unni, ekki síst í öllu því sem lítur
að framkvæmdum og það bitni
hastarlega á byggingavöruversl
uninni. Jón Helgi segir að fyrirtæk
ið muni standa af sér þann storm,
enda reksturinn mun víðtækari
nú en hann var áður fyrr. Svo hef
ur matvöruþátturinn komið inn
en hryggstykkið í rekstrinum að
undanförnu hefur verið timbur
framleiðslan í Lettlandi, Eistlandi,
Rússlandi, Svíþjóð auk viðskipta
við Bretland.”

Jón Helgi Guðmundsson, forstjóri og eigandi Norvíkur.

uð eldri en saga BYKO. Pabbi
fékk þarna leigu land frá Magn
úsi bónda á Vatnsenda og hóf þar
rófu- og kartöflurækt í allstórum
stíl, braut þarna land undir þessa
garða. Garðurinn stendur í vel
yfir 100 metra hæð og það voru
margir sem ekki höfðu trú á rækt
þarna, en annað kom í ljós. Hluta
af afurðinni seldi hann og þannig
sköpuðust tekjur sem pabbi not
aði til að koma undir sig fótunum
þegar kom að því að stofna Bygg
ingavöruverslun Kópavogs.
Síða r fékk hann geysil ega n
áhuga á skógrækt og hóf skóg
rækt í lundinum sem sannarlega
hefur breitt úr sér. Ég hef sjálf
sagt erft að einhverju leiti þenn
an skógræktaráhuga frá pabba
því við erum með jörð austur í
sveitunum sem við settum upp
sem skógræktarjörð, Drumbodds

staði, og þar hefur verið plantað
nokkuð hundruð þúsund trjám
sem er orðinn nokkuð myndar
legur skógur. Það kemur að því
að við förum að nytja skóginn að
einhverju marki, en mér sýnist að
þetta geti orðið fallegur skógur í
framtíðinni.
Drumboddur þessi sem jörðin
heitir eftir var þræll landnáms
mannsins sem nam land í Bisk
upstungunum og hét Oddur. Hann
var síðar leystur undan því að
vera þræll, varð leysingi, og fékk
þessa jörð. Hann fékk þetta við
urnefni vegna þess að hann seldi
eldiv ið í formi timbu rd rumba.
Drumbodddur er því elsti timbur
salinn á Íslandi sem sögur fara af!”
Jón Helgi segir BYKO vera flagg
skipið í rekstrinum, en reksturinn
hafi átt nokkuð erfitt uppdráttar

- Ef einhver kemur og biður um
einhverja sérstaka og sjaldgæfa
viðartegund sem ekki er á boðstól
um hérlendis, yrði sú viðartegund
pöntuð fyrir viðkomandi viðskipta
vin?
,,Það væri alls ekki ,praktískt”,
en yrði líklega gert. En við erum
einnig með allan algengan harð
við sem fluttur er inn úr ýmsum
áttum og frá ýmsum heimshorn
um og vöruúrvalið því umtals
vert.”

Nafngiftin Breiddin átti
ekki síst landfræðilegar
skýringar
- Verslunin í Breiddinni í Kópa
vogi hefur verið ykkar helsta versl
un um árabil. Ertu sáttur við þá
staðsetningu og þá þjónustu sem
Kópavogsbær er að veita ykkar
rekstri?
,,Við erum mjög ánægð með
það, eigum mjög góð samskipti
við Kópavogsbæ og hefur verið
svo mörg undanfarin ár. Þetta var
kannski eitthvað stirðara áður
fyrr, pabba fannst stundum að
þessir pólitíkusar hefðu ekki skiln

BYKO-verslunin í Breidd.

ing á rekstrinum og þörfum hans,
en pabbi var hins vegar ekki mjög
pólitískur, var þó einhvern tíma
á framboðslista hjá Framsóknar
flokknum í Kópavogi, enda alinn
upp í samvinnuumhverfi og hafði
sínar lífsskoðanir að einhverju
leiti þaðan.
Þ e g a r v i ð b y g g ð u m v i ð
Skemmuveginn þurftum við m.a.
að ryðja burt trönum sem höfðu
verið notaðar til að þurrka fisk
í eða verka skreið og Reykja
nesb rauti n var þá ekki komi n
þar sem hún liggur í dag þarna
skammt frá. Við vorum því á þeim
tíma vissulega nokkuð út úr. Nú
erum við hins vegar frábærlega
staðsettir þarna með umferðina
þarna allt í kring og gott aðgengi

að versluninni.
Á þessum tíma var hafin versl
unarrekstur í Mjóddinni í Breið
holti og því gáfum við þessum
stað nafnið Breiddin sem visst
mótvægi og við höfðum góðar og
gildar ástæður fyrir því. Fyrst og
fremst vorum við að vísa til okkar
mikla og fjölbreytta vöruúrvals
en við höfðum ekki síður land
fræðilegar ástæður, því Mjódd
in var við Mjóumýri en Breiddin
við Breiðumýri. Kópavogsbúinn
Kristín Þorkelsdóttir teiknari átti
sinn hlut í þessari nafngift en við
áttum frábært samstarf við hana
árum saman og hún hannaði m.a.
BYKO-merki ð sem hefu r hald
ið sjó gegnum tíðina,” segir Jón
Helgi Guðmundsson.
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Mikið ferðasumar framundan
hjá Ferðafélagi Íslands
„Óhætt er að segja að mik
ið fjör sé í starfsemi Ferðafé
lags Íslands um þessar mund
ir. Félagið hefur vaxið á síðustu
misserum og starfsemin orðið
fjölbreyttari. Þar kemur til stór
auki nn áhugi fólks á útiv eru
og ferðalögum en ekki síður að
almenningur telur grunngildin í
starfsemi félagsins nú eiga erindi
við sig. Það er ljóst að það er
miki ð ferðas uma r framunda n
hjá landsmönnum en sl. sumar
var metár í þátttöku í ferðum
félagsins, “ segir Páll Guðmunds
son framkvæmdastjóri Ferðafé
lags Íslands.
Starf FÍ hefur eflst að mun á
undanförnu árum, félögum hef
ur fjölgað og nú lætur nærri að
þeir séu um níu þúsund. Þátt
taka í ferðum er góð og margar
nýjungar litið dagsins ljós. Áher
sla er lögð á að ná til yngra fólks
og fjölskyldna, til dæmis með í
barnavagnagöngum og Ferðafé
lagi barnanna. Þá er góð þátttaka
í verkefninu 52 fjöll sem hrundið
var af stað nú í ársbyrjun og marg
ir sem hafa tekið þeirri áskorun
að ganga á eitt fjall í viku yfir árið.
„Það er eitt af keppikeflum okk
ar að hvetja fólk til að stíga sín
fyrstu skref í ferðamennsku og
veita því tækifæri til slíks á við
ráðanlegu verði og í viðráðan
legum verkefnum. Þetta er hægt
að gera hjá FÍ án nokkurs endur
gjalds eða með litlum kostnaði,“
segir Páll.

Sjálfboðastarfið er
mikilvægt

kring með skipulagðar ferðir og
fræðslu um landið og gefur út
árbók sem hefur komið út allt frá
árinu 1928. Þar hefur í hverri bók
um sig verið fjallað um einstök
héruð landsins og eru bækurnar
ein allra besta Íslandslýsing sem
völ er á. Árbókin í ár fjallar um
Torfajökulssvæðið og er það for
seti félagsins Ólafur Örn Haralds
son sem skrifar bókina. Bókin
kemur út í maí.

Grunngildin í starfi FÍ eru fjögur,
að sögn Páls, það er skipulagning
ferða, útgáfa rita um land og leiðir,
rekstur skála víða um landið og
í fjórða og síðasta lagi náttúru
vernd í sinni víðustu merkingu.
Sjálfboðaliðastarf er burðarásinn í
starfi FÍ. Hópar röskra félaga sinn
ir ýmsum verkefnum á vettvangi
félagsins, svo sem viðhald skála,
merkingu gönguleiða, fararstjórn
að nokkru leyti og þannig mætti
áfram telja.
„Í sjálfboðastarfinu felst kjarn
inn í félagsstarfi okkar. FÍ er fyrst
og fremst áhugamannafélag sem
stendur fyrir ferðum, uppbygg
ingu og fræðlu fyrir ferðamenn,
en jafnframt hugsjóna-, menning
ar- og framfarafélag á sínu sviði
og í það eigum við að halda,“ seg
ir Páll.

Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands.

Gönguferðir eru ódýr
afþreying
,,Gönguf erði r eru einf öld og
ódýr afþreying eins og gönguferð
ir og holl útivera og hefur fjalla
mennska og gönguf erði r noti ð
vaxandi vinsælda að undanförnu.
Þátttakan í skipulögðum ferðum
okkar hefur aldrei verið meiri hin
síðari ár. Sömuleiðis höfum við
lagt okkur fram við að aðstoða
einstaklinga og hópa við skipu
lagningu lengri og skemmri ferða
þar sem nauðsynlegt er að hafa

„Að unda nf örnu höfu m við
bryddað upp á ýmsum nýjungum
í félagsstarfinu. Í haust höfum við
til dæmis verið með skipulagðar
gönguferðir um miðjn dag á virk
um dögum. Þá hafa gönguferðir
fyrir eldri borgara mælst vel fyrir
rétt eins og skipulögð dagskrá á
vorin fyrir barnafólk á vorin en
þær höfum við kallað barnavagna
göngur. Bæði í ferðum fyrir yngra
sem eldra fólk þá höldum við okk
ur hér í jaðri þéttbýlisins, höfum
farið um Elliðaárdalinn, Öskjuhlíð
og út á Gróttu. Þar notum við okk
ur hið frábæra göngustígakerfi
sem er um borgina sem alltof fáir
vita af,“ segir Páll.

Margir frábærir
farastjórar

Sumarleyfisferðir FÍ eru alltaf vinsælar og má þá einu gilda um
hvaða slóðir förinni er heitið.

réttan búnað og ætla sér ekki um
of. Við bjóðum upp á dagsferðir,
helgarferðir og sumarleyfisferðir
og ferðaáæ
 tlunina má meðal ann

ars finna á heimasíðu félagsins,
fi.is “ segir Páll.

Í innra starfi FÍ að undanförnu
hefur verið leitað við að fá nýtt
fólk til að taka að sér fararstjórn.  
„Ferðaf él agi ð hefu r marga frá
bæra fararstjóra innan sinna raða,
reynslummikla ferðamenn sem
margir hverjir eru hámenntaðir
á ýmsum sviðum, m.a. jarðfræð
inga, landfræðinga, líffræðinga
svo dæmi sé tekið. Við höfum ver
ið að stækka fararstjórahópinn og
bæði yngt upp og einnig fengið
fleiri konur til að sinna fararstjórn
og hefur það gefist vel, ” segir Páll
Guðmundsson.

Ferðafélag Íslands er árið um

Auglýsing frá yfirkjörstjórn
í Kópavogi
Að unda nf örnu hefur verið brydda ð upp á ýmsu m nýju ngu m í
félagsstarfinu.

Þann 8. maí nk. kl. 12.00 rennur út frestur til að skila framboðslistum vegna
sveitarstjórnarkosninga í Kópavogi 29. maí 2010.
Yfirkjörstjórn mun þá taka á móti framboðslistum á skrifstofu Kópavogsbæjar að Fannborg 2,
1. hæð milli kl. 10.00 og 12.00.
Yfirkjörstjórn boðar síðan til fundar 9. maí kl. 12.00 á skrifstofu Kópavogsbæjar að Fannborg 2,
1. hæð þar sem hún úrskurðar um framkomna framboðslista að viðstöddum umboðsmönnum
listanna.
Þegar yfirkjörstjórn hefur úrskurðað framboðin mun hún auglýsa framboðslista í
bæjarblöðunum, bókstaf listanna og nöfn frambjóðenda á hverjum lista í réttri röð.
Kópavogi 19. apríl 2010
Yfirkjörstjórn í Kópavogi,
Jón Atli Kristjánsson
Haukur Ingibergsson
Grétar Kristjánsson
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Útinámskeið fyrir konur
Tveir bakaranemar frá Kópavogs í Kópavogsdal

Nemakeppni Kornax 2010:

bakaríum meðal keppenda
Hin árlega Nemakeppni Kornax
var haldin í 13. sinn dagana 17. og
18. mars í Hótel- og matvælaskólan
um í Kópavogi.
Markmiðið með keppninni er að
efla faglegan metnað í bakaraiðn og
hvetja baka ran ema til nýs köpu n
ar og til að temja sér öguð vinnu
brögð. Keppnin hefur verið haldin
árlega frá árinu 1998 og að henni
standa Hótel- og matvælaskólinn í
Kópavogi, Landssamband bakara
meistara, Klúbbur bakarameistara
og Kornax sem er aðalstuðningsaðili.
Þáttaka nú í nemakeppni Kornax var
sú besta í mörg ár en 8 þátttakendur
voru að þessu sinni.
Meðal keppenda voru þeir Guð
mundur Vikar Sigurðsson frá Köku
horninu og Andri Kristjánsson hjá
Reyni bakara, hvoru tveggja bak
arí í Kópavogi. Sigurvegarinn í ár
var Rebekka Helen Karlsdóttir frá
Brauða- og kökugerðinni Akranesi.

Konurnar slaka á eftir að hafa tekið á við hlaup.

Bakaranemarnir í höfuðstöðvum Kornax við Korngarða.

MK-ingar á Hvanneyri
Hópur væntanlegra útskrift
arnemenda í Menntaskólanum
í Kópav ogi heims ótti nýl ega
háskólana í Borgarfirði, Bifröst
og Landbúnaðarháskóli Íslands
að Hvanneyri.
LbhÍ er mennta- og rannsókna
stofnun á sviði náttúrun
 ýtingar
og umhverfisfræða með áherslu
á verndun og sjálfbæra nýtingu
auðlinda landsins, skipulagsmál,
menni ngu og sjálfb æra þróu n.
LbhÍ starfar samk væmt lögu m
um búnaðarfræðslu og lögum um
ranns ókni r í þágu atv innuv eg
anna. Það er stefna LbhÍ að bjóða
fjölbreytilegt og vandað nám og
stunda öflugar rannsóknir í ljósi
hlutv erks og markm iða hans.
Skólinn skal vera virkur þátttak
andi í sjálfbærri þróun og vísind
um í íslensku samfélagi og vera
fulltrúi Íslands á fræðasviðum sín
um á erlendri grundu.

Þær Katrín og Kristjana eru
tveir útskriftarnemar í íþrótta
fræði sem tóku að sér að vera
með útinámskeið fyrir konur sem
hafa ekki hreyft sig lengi og þurfa
hjálp til að komast af stað.
,,Við leyfum öllum að vera með,”
segja þær Katrín og Kristjana, ,,en
flestar konurnar glíma við þó nokk
ur aukakíló. Við erum með tíma
þrisvar í viku og hittumst á mis
munandi stöðum á höfuðborgar
svæðinu. Æfingarnar eru bæði til
að bæta þol og styrk, og leitumst

við að hafa þær sem fjölbreyttast
ar og að allir hafi gagn og gam
an af. Konurnar eru mis vel á sig
komnar og pössum við upp á að
allar fái æfingar við sitt hæfi og
hver og ein getur gert æfingarnar á
sínum hraða.
,,Þetta hefur gengið framar öllum
vonum og hefur mjög góð stemmn
ing myndast í hópnum. Við stefn
um á að hafa námskeið í allt sumar
og mögulega á fleiri tímum.”
Næsta námskeið byrjar mánu
daginn 26. apríl nk.

MK-ingar í fjósi, og líkar vel!

Það var margt sem kom nem
endur MK á óvart í heimsókninni
að Hvanneyri, m.a. öll þau tækni
sem þar er notuð og er kynnt fyrir

nemendum, ekki síst róbótar. Við
dvölin á Hvanneyri varð því lengri
en áætluð var.

VANDAÐAR ÍSLENSKAR
INNRÉTTINGAR

ÍSLENSK HÖNNUN OG FRAMLEIÐSLA Í 75 ÁR

Eldhús- og baðinnréttingar,
fataskápar og fleira

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Teiknum og gerum föst verðtilboð í innréttingar
útfærðar eftir þörfum hvers og eins.

Smiðjuve gi 9
200 Kópavogi
Sími: 535-4300
Fax: 535-4301
Netfang: axis@axis.is

www.axis.is

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Helga Sigrún Hermannsdóttir dansari: Kvennakór Kópavogs með vortónleika í Aðventkirkjunni:

Er margfaldur Íslands Flytur m.a. lög eftir Sigfús Halldórsson
meistari og stefnir hátt

Dansparið Helga Sigrún Hermannsdóttir og Andri Fannar Pétursson.

Helga Sigr ún Herm annsd ótt
ir (12 ára) og Andri Fannar Pét
ursson (14 ára) urðu nýlega fjór
faldi r Ísl andsm eistra r í dansi.
Þau Helga Sigrún og Andri Fann
ar unnu nýv eri ð Cópenh agen
Open 2010 dansm óti ð sem er
stærra en Norðurlandamót, svo
kalla ð N-Evró pum ót. Þau unnu
það mót fyrst Íslendinga í flokki
14 til 15 ára.
Þessi r fráb æru dansa ra r hafa
keppt tvisvar fyrir Íslands hönd
á HM í dansi í flokki 14-16 ára.
Í febrúa r 2009 kepptu þau í Latin á
HM á Ítalíu og sl. haust kepptu þau

á HM 2009 í Ballroom í Finnlandi.
Parið æfir hjá Dansí þ róttaf él agi
Hafnarfjarðar og sækir einkaatíma
hjá Adam Reeve en hann er fjórfald
ur heimsmeistari og kennir í Dans
íþróttafélagi Kópavogs. Einnig eru
þau þjálfuð af Max Petrov í Latin
dönsum. Helga er Kópavogsbúi og
gengur í Snælandsskóla. Hún ætlar
sér stóra hluti í dansinum og stefnir
að því að verða í hópi þeirra bestu.
Afi hennar, Magnús E. Guðjónsson
og amma, Alda Bjarnadóttir, voru af
Hlíðarveginum í Kópavogi, en móð
ir hennar, Hauður Helga Stefáns
dóttir er frumbyggi í Kópavogi.

Glóð frá Kópavogi í 3. sæti

Fyrsta línudansmót UMSK fyr
ir aldurshópinn 50+ var haldið í
Mosfellsbæ fyrir ekki alllöngu.
Um 120 manns tóku þátt í mót
inu í níu hópum og komu kepp
endur komu frá Kópavogi, Garða
bæ, Akran esi, Reykjan esb æ,
Hafnarfirði og Selfossi. Mikil og
almenn ánægja var með mótið

og tókst frábærlega vel og verður
það haldið árlega í framtíðinni.
Keppnin var hörð og hóparn
ir sýndu glæsilega dansa en svo
fór að lokum að Kátir félagar frá
Akranesi unnu, Klassapíur, einnig
frá Akranesi, í öðru sæti og Glóð 1
frá Kópavogi var í þriðja sæti.

Vor t ónl eika r Kvennak órs
Kópavogs verða í Aðventkirkj
unni við Ingólfsstræti sunnudag
inn 25. apríl nk. kl. 16.00. Þar
verða flutt ýmiss létt lög, m.a.
eftir Sigfús Halldórsson. Kvenna
kór Kópavogs hefur haft í nógu
að snúast á þessu níunda starfs
ári sínu sem hófst í haust með
því að nýr kórstjóri, Julian M.
Hewlett, tók við stjórn kórsins.
Fyrsta verke fni kórsi ns á
haustönn var að standa fyrir tón
leikum til styrktar Mæðrastyrks
nefnd Kópavogs en tónleikarnir
báru heitið ,,Hönd í hönd” og kom
þar fram fjöldi tónlistarfólks úr
Kópavogi sem gaf vinnu sína til
styrktar þessu verðuga málefni. Í
desember tók kvennakórinn þátt
í aðventutónleikum í Kópavogs
kirkju, sem haldnir voru á vegum
Karlakórs Kópavogs. Þar var m.a.
m.a. flutt tónverkið ,,Sjá himins
opnast hlið” en flutningur þess
tekur um 25 mínútur og er flókn
asta verkefni sem kórarnir hafa
tekið að sér að flytja til þessa.
Eftir áramótin fór í hönd langt
æfi ngaat ímab il en háp unktu r
þess voru æfingabúðir sem kór
inn hélt á hótel Hlíð í Ölfusi um

Kvennakór Kópavogs á góðri stund ásamt stjórnandanum, Julian M.
Hewlett, ,,Hálar sem ál.”

miðja n mars til undi rb úni ngs
vortónleikunum. Æfingabúðirnar
stóðu yfir heila helgi og var þema
þeirra ,,Hálar sem ál.” Að því til
efni skreyttu kórfélagar sig með
áli í bak og fyrir á laugardags
kvöldi og skemmtu sér ærlega
um leið. Í marsmánuði hélt kórinn
einnig skemmtikvöld með sama

þema og bauð til sín þremur kór
um, Kvennakórnum Ym frá Akra
nesi, Kvennakór Suðurnesja og
Karlakór Kópavogs. Glatt var á
hjalla, eins og alltaf þegar marg
ir söngfuglar koma saman, og úr
varð frábært kvöld.

Fyrstu hrossin tekin inn á hús
að Hlíðarenda

Í mars á sl. ári hóf Kristí n
Njálsdóttir að byggja hesthús á
nýju hesthúsasvæði á Kjóavöll
um, á Hlíðarenda 5 sem er par
hús. Kristín var áður með hest
hús á Glaðheimasvæðinu sem
hún seldi en það hefur nú verið
rifið á samt fleirum húsum sem
stóðu þar og voru fyrir áformum
um að leggja Arnarnesveg upp
í Salahverfi. Ekkert hefur hins
vegar orðið af þeim framkvæmd
um og óvíst hvenær samgöngu
ráðuneytið samþykkir fjárveit
ingu til þess verkefnis.
Húsið að Hlíðarenda 5 og 7 er
steinsteypt einingarhús frá ein
ingarverksmiðju BM-Vallá á Akra
nesi. Húsið er fyrir 12 hesta og eru
hólfin ýmist fyrir tvo hesta saman
eða einn. Skil milli hólfa eru á hjör
um til þess að hægt sé að aka inn
í húsið þegar moka þarf út taðinu,
og eru öll húsin sem byggð verða
á svæðinu með svipuðum skilmál
um, enda er bannað á þessu svæði
að moka úr húsunum og safna því
fyrir utan, heldur verður að aka
taðinu burt. Byggingakostnaður
nemur um 20 milljónum króna.

Kristín Njálsdóttir í nýja hesthúsinu að Hlíðarenda 5 á Kjóavöllum.

Kristín Njálsdóttir segir að upp
haflega hafi verið stofnað bygg
ingasamvinnufélag um hesthúsa
byggingar á Kjóavöllum sem lið
lega 50 manns voru þátttakendur
í en vegna kreppunnar hafi það
svo dottið upp fyrir. Strax eftir söl
una á hesthúsinu í Glaðheimum
og eftir að byggingaleyfi hafi verið
fengið var hafist handa. Um miðj

Vaxtalaus greiðslukjör
í allt að 12 mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga
og linsumælinga

an mars mánuð voru hestar svo
teknir í hús að Hlíðarenda 5. Í vet
ur var reiknað með að hestar yrðu
á þremur húsum á svæðinu en
víða er byrjað að byggja en reikna
má með að verulegur kraftur kom
ist í framkvæmdir með vorinu svo
hestar verði á húsum á Kjóavöll
um í tugum hesthúsa næsta vetur.
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Karlakór Kópavogs og Lionsklúbbur Nýir og ferskir
Kópavogs styrkja bágstadda á Haiti eigendur að Salagrilli

Þann 14. mars sl. afhentu fulltrúar Lionsklúbbs
Kópavogs og Karlakórs Kópavogs 150.000 króna
styrk í Hjálparsjóð Lionshreyfingarinnar, LCIF,
til styrktar bágstöddum í Haiti eftir jarðskjálftana
þar.
Styrkurinn er afrakstur sölu happdrættismiða á
sameiginlegu herrakvöldi Lionsklúbbsins og Karla
kórsins. Guðrún Björt Yngvadóttir fjölumdæmis
stjóri Lionshreyfingarinnar á Íslands veitti styrknum
viðtöku fyrir hönd Hjálparsjóðsins og kom á fram
færi þakklæti hreyfingarinnar um leið og hún gerði
stutta grein fyrir söfnuninni.
Styrkurinn afrakstur herrakvölds sem Lionsklúbb
ur Kópavogs og Karlakór Kópavogs héldu í fyrsta
sinn á síðastliðnum þorra í Lionsheimilinu Lundi
við Auðbrekku. Þar sem mikið er um veisluhöld á
þessum árstíma var nokkur óvissa um það hvern
ig til tækist og hvort framhald yrði á þessu verk
efni. Undirtektir urðu hins vegar umfram væntingar,
bæði hvað varðar mætingu og örlæti gesta enda var
fjáröflunargildi herrakvöldsins í hávegum haft allt

Styrkurinn afhentur.

kvöldið. Nú er stefnt að því að endurtaka leikinn og
vonast til þess að hefð komist á þessa fjáröflun og
skemmtilegt samstarf þessara tveggja félaga í Kópa
vogi. Vortónleikar Karlakórsins eru 8. mars nk.

Hundaskítur á ekki að vera á almannafæri
Lausaganga hunda er bönn
uð í Kópavogi, en iðulega kem
ur fyri r að þeir losa saur á
almannafæri, t.d. á göngustígum.
Edda Valsdóttir, leikskólastjóri
í Fögrubrekku, segir að iðulega
losi hundar saur á leikskólalóð
inni í Fögrubrekku, þar sem þeir
virðast fá að leika lausum hala.
Á leikskólalóðinni eru börn allt
frá 16 mánaða aldri í útiveru í leik
og starfi. Börn eru rannsakend
ur og þegar þau sjá eitthvað sem
veku r ath ygli þeirra, vilja þau
snerta og smakka. Saur af hund
um er ekki efti rs ókna rv ert að
borða, hvorki fyrir hundaeigand

ann né barnið í í leikskólanum.
,,Hundaeigendum ber að sjá til
þess að dýrin valdi öðrum ekki
ónæði eða óþrifna ði en sumi r

virðast virða það að vettugi. Ég
vil vekja athygli á því að hunda
eigendum ber að fara eftir því
sem stendur í samþykktri 9. gr.
Nr. 154/2000 en þar segir: „Hund
ur skal ávallt vera í taumi á svæð
um þar sem umferð ökutækja eða
gangandi fólks er almenn og skal
ávallt fjarlægja saur eftir hund. Ég
hvet alla hundaeigendur að vera
með hundana sína í bandi og ef
þeir þurfa að losa saur þá ber eig
endunum skylda til að vera með
poka á sér og hirða saurinn upp,”
segir Edda Valsdóttir leikskóla
stjóri.

Salagrill við Rjúpnasali er vel staðsett, ekki bara fyrir íbúa Salahverfis
heldur einnig fyrir íbúa annara hverfa sem leið eiga frá efri hverfum
Kópavogs í eldri hluta Kópavogs.

Nýir eigendur að Salagrilli við
Rjúpnasali eru hjónin Ásgeir og
Helga. Þau hyggjast auka þjón
ustu við íbúa hverfisins sem og
aðra sem eiga þar viðskipti. Þau
hafa nú þegar aukið vöruúrvalið
til muna og ætla að bjóða upp á
öflugan nammiba
 r og bæta við
hnetum.
Þau ætla einnig að leggja aukna
áherslu á girnilegri og fjölbreytt
ari metseðil sem fyrst og fremst
samanstendur af hamborgurum,
bátum, vefjur, samlokum og fleirri
sniðugum skyndiréttum. Hægt er
að hringja í Salagrill og panta mat,
sækja hann svo stuttu seinna eða
borða hann á staðnum. Ísvél er
vænta nl eg inna n skamms t og
mun verða boðið uppá allskyns

freistingar, venjulegan ís, shake
og bragðaref sem kitlar bragð
laukana. Videóleigan verður að
sjálfsögðu áfram í Salagrilli og
munu þau efla hana eins og hægt
er. Mögulegt er að velja mynd
ir á smartdvd.is og er myndin
frátekin í 30 mínútur eftir að pönt
un hefur átt sér stað. Ávallt mun
eitthvað vera á tilboði í Salagrill
og munu aðdáendur á Facebook
fá spennandi tilboð sem öðrum
býðst ekki.
Ásg eir og Helga fagna öllu m
hugmyndum frá íbúum Sala- og
Kórahverfis um það hvað þeir
vilji sjá á boðstólum í Salagrilli.
Opið er í Salagrilli frá 11.00 - 23:30
alla daga.

Sumar í Kópavogi 2010
Á heimasíðu http://sumar.kopavogur.is/
Sumarið 2009 var gerð tilraun með nýja heimsíðu fyrir sumarnámskeið ÍTK.
Sú tilraun tókst vel og hefur því verið ákveðið að auglýsa á heimasíðunni öll
námskeið sem í boði verða fyrir börn og unglinga í Kópavogi.
Á heimasíðunni verður tekið í notkun nýtt skráningarkerfi fyrir sumarnámskeið ÍTK sem býður upp á að við skráningu barns á tiltekið námskeið, lýkur
skráningarferlinu með kvittun fyrir greiðslu í pósthólf umsækjanda.
Hér er um nýung að ræða í útgáfumálum vegna sumarnámskeiða og verður
heimasíðan opnuð formlega í lok apríl.
Starfsfólk þjónustuvers Kópavogsbæjar og verkefnastjóri tómstundamála
munu veita frekari upplýsingar og aðstoð við notkun heimasíðunnar eins og
þörf krefur. Sími þjónustuvers er 570 - 1500.
Tölvupóstur: Thjonustuver@kopavogur.is og arnam@kopavogur.is
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Vulgate í 2. sæti Músíktilrauna

Hljóms veiti n Vulgat e náði
þeim frábæra árangri að verða í
2. sæti Músíktilrauna 2010.
Hljómsveitin, sem upprunalega
kemur úr Hjallaskóla, er skipuð
þeim Andra Kjartani Jakobssyni
söngvara, Hjalta Þór Kristjánssyni

trommara, Samúel Erni Böðvars
syni bassa, Ólafi Einari Þorbergs
syni gítarleikara og Rúnari Erni
Grétarssyni gítarleikara.
Keppnin er árleg en í ár tók 41
hljómsveit þátt í Músiktilraunum.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REY N S L A

•

U MHYGGJ A

•

TR AU ST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Fimleikafólk Gerplu:

Yfirburðastaða á Íslandsmótinu
í áhaldafimleikum
Íslandsmótið í áhaldafimleik
um fór fram 27. & 28. mars sl.
Gerplufólk var áberandi á mót
inu og afar sigursælt. Þar ber
hæst að nefna Íslandsmeistara
karla og kvenna í fjölþraut, þau
Viktor Kristmannsson og Thelmu
Rut Hermannsdóttur. Ennfrem
ur varð Róbert Kristmannsson
fimmf aldu r Ísl andsm eista ri á
áhöldum en gaman er að geta
þess að allir Íslandsmeistaratitl
ar fyrir utan einn í fullorðins
flokki unnust af Gerplufólki.
Viktor hefur oft á tíðum unnið
mjög sannfærandi sigur. Að þessu
sinni sýndi hann góðar æfingar
en fékk þó mjög harða keppni frá
félögum sínum. Hörðustu sam
keppnina fékk hann frá bróður
sínum Róberti en einungis mun
aði 0,95 stigu m á þeim bræð
um þegar yfir lauk. Viktor hlaut
79,750 stig og Róbert 78,800 stig.
Ólafur G Gunnarsson sigraði svo
í keppninni um þriðja sætið en
hann hlaut 76,500 stig.
Thelma Rut Herm annsd ótti r
var sannkölluð drottning Íslands
mótsins. Thelma Rut bar höfuð og
herðar yfir aðra keppendur á mót
inu. Thelma Rut hefur í áraraðir
verið í landsliði Íslands og í frem
stu röð fiml eikak venna hér á
landi en þetta var í annað skiptið
sem Thelma Rut sigrar fjölþraut
á Íslandsmóti. Hún sigraði sann
færandi með 50,550 stig en það
er afar sjaldgæft að stúlkur hljóti
yfir 50 stig samtals. Í öðru sæti
var Dominiqua Belanyi frá Gróttu.
Hún hlaut 47,100. Í þriðja sæti var
Dóra Sigurbjörg Guðmundsdótt
ir með 46,650 stig. Allir Íslands
meistaratitlar utan einn í fullorð
insflokki unnust af fimleikafólki
Gerplu.
Einnig var keppt í unglingaflokki
en í stúlknaflokki sigraði Gerplu
mærin Norma Dögg Róbertsdótt
ir. Hún sigra ði einnig í keppni
á stökki og slá en þær Jóhanna
Rakel Jónasdóttir Ármanni urðu
jafna r á slánni í fyrsta sæti. í
piltaflokki vann Garðar Egill Guð
mundsson keppni á bogahesti.

Íslandsmeistarar í lands
reglum og NM
10. aprí l sl. fór fram úrs lita
keppni í landsreglum en þær eru
undanfari að alþjóðlegu reglunum
sem keppt er í meistaraflokki, 1.
flokki og 2. flokki. Gerplustúlkur
báru þar sigur úr býtum. Norður
landamót í áhaldafimleikum full
orðinna og hreppti kvennalands
lið Íslands þar silfurlaunin en það
er að mestu skipað keppendum
frá Gerplu, þeim Dóru Sigurbjörgu
Guðm undsd óttu r, Hörpu Dögg
Steind órsd óttu r, Thelmu Rut

Thelma Rut Hermannsdóttir og Viktor Kristmannsson, Íslandsmeistar
ar í fjölþraut.

Keppendur frá Gerplu á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum.

Hermannsdóttur og Tinna Óðins
dóttir, auk Dominiqua Belany frá
Gróttu. Karlalið Íslands lenti í 4.
sæti í liðakeppninni. Það er besti
ára ngu r sem Ísl and hefu r náð
í mörg ár í liðakeppni karla og
því ber að fagna, sannarlega allt
á uppleið í fimleikaheiminum á
Íslandi. Karlalið Íslands skipuðu
Vikto r Kristm annss on, Rób ert
Kristm annss on, Ingva r Ágúst
Jochumsson og Ólafur G. Gunn
arsson. Tinna Óðinsdóttir gerði
sér svo lítið fyrir og sigraði kep
pni í úrslitum á slá. Tinna sem er
ung og efnilega fimleikastúlka er
nýlega komin í landslið fullorð
inna og verður því sannarlega
gaman að fylgjast með henni á
næstu árum.

Norðurlandamót drengja
14 ára og yngri í áhalda
fimleikum
Gerpla átti fjóra af sex drengj

Sumardekk á góðu verði!
Allar almennar dekkjaviðgerðir, umfelgun og hjólbarðasala.
Úrval góðra hjólbarða, m.a. Michelin, Cooper, Kumho og Sava.

Hjólbarðaviðgerð Kópavogs
HJÓLKÓ ehf
Smiðjuvegi 26 (græn gata)
Sími 557 7200

47 ÁRA ÖRUGG ÞJÓNUSTA

um sem valdi r voru í landsl ið
drengja 14 ára og yngri. Það voru
þeir Eyþór Örn Baldursson, Gunn
ar Orri Guðmundsson, Hrannar
Jónsson og Valgarð Reinhards
son. Drengirni r stóðu sig með
miklum sóma og margir þeirra að
taka þátt á sínu fyrsta stórmóti
erlendis. Drengirnir stóðu sig vel
á mótinu og komst Gunnar Orri
í úrslit á bogahesti og Valgarð
komst í úrslit á fjórum áhöldum,
gólfi, hringjum, stökki og svifrá en
hann náði 4. sæti á öllum áhöld
unum í úrslitum.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is
borgarblod.is
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Lengjubikarinn:

N1-deildin í handbolta:

Breiðablik vann riðilinn

HK leikur gegn Haukum
í úrslitaviðureigninni

- aðeins þrjár vikur í upphaf Íslandsmótsins
Breiðablik er komið í úrslita
keppninni í Lengjubikar karla
í knattspyrnu en þeir unnu KR
2-0 í síða sta leiknu m í riðla
keppni nni. Blika rni r unnu 6
leiki en töpu ðu einu m, gegn
Keflavík. Með Blikum í úrslita
keppnina fara Keflvíkingar og
KR-ingar. HK spilaði í sama riðli
en komst ekki áfram, en liðið er
allnokkuð endurnýjað frá síð
asta ári og vænta má mikils af
þeim í sumar í 1. deildinni.
Á h a n g e n d u r B r e i ð a b l i k s
vænta miki ls af sínu m knatt
spyrnum önnu m í suma r, ekki
síst í meista raf lokki, en bika r
meistara rt iti lli nn 2009 ætti að
hafa hleypt miklum eldmóði í þá
sem og sjálfa knattspyrnumenn
ina. Íslandsmótið hefst 10. maí
nk. en fyrsti leikur Breiðabliks í
Pepsi-deild karla er gegn Kefla
vík í Keflavík. Kvennalið Breiða
bliks í Pepsi-deildinni leikur sinn

Frá leik Breiðabliks á sl. sumri gegn Val í Pepsi-deild karla.

fyrsta leik 13. maí á Kópavogs
velli gegn Fylki.
HK hefur leik í 1. deildinni með
leik gegn Skagamönnum á Akra

nesv elli og lið HK/Víki ngs í 1.
deild kvenna leikur sinn fyrsta
leik gegn Draupni 22. maí í Kórn
um í Kópavogi.

HK Íslandsmeistari í blaki
HK vann Íslandsmeistaratitil
inn í blaki kvenna fyrir skömmu
með því að leggja Þrótt Neskaup
stað að velli í Digran esi, 3:1.
Þrótti dugði að vinna tvær lotur í
leiknum til að tryggja sér titilinn
en Kópavogskonur höfðu betur.
HK vann fyrstu lotuna 25:13 en
Þróttur jafnaði metin í 2. lotu
með 25:22 sigri. HK vann svo
tvær næstu lotur, 25:21 og 25:19,
og því verður Íslandsmeistaratit
illinn áfram í Kópavogi. HK varð
einnig bikarmeistari kvenna og
deildarmeistari.
KA á Akureyri vann einnig þre
falt í meistaraflokki karla en í lið
unum eru systkin, Karen Björg
Gunnarsdóttir og Kristján Valur
Gunnarsson frá Akureyri. Karen
Björg er leikmaður með þreföld
um meisturum HK í Kópavogi og
Kristján Valur er leikmaður með
þreföldum meisturum KA á Akur
eyri. Þau ólust upp í blakinu á
Akureyri og spiluðu bæði fyrir KA
hér á árum áður. Karen fluttist
suður og hefur leikið með HK síð
an 2006. Kristján Valur hefur lítið
verið að spila með meistaraflokki

HK í leik gegn Akureyri fyrr í vetur.

Síða sti leiku r HK í deilda r 
keppninni var gegn FH. Fyrir
leikinn gat HK endað í 2., 3. eða
4. sæti í N1-deild karla en þan
nig fór að FH sigraði 22 - 25 og
þar sem Akureyri sigraði Hauka
á sama tíma var niðurstaðan hjá
HK 4. sætið.
Framunda n er unda nú rs lita
viðureign á móti Haukum og er
fyrsti leikurinn gegn Haukum á
Ásvöllum 22. apríl, á sumardag
inn fyrsta kl. 19.30. FH hafði frum
kvæðið nánast allan tímann en
HK náði að jafna tvisvar en nær
komust þeir ekki og sigur FH-inga
staðreynd.

HK leikur svo gegn Haukum í
Digranesi laugardaginn 24. apríl
kl. 16.00 og aftur gegn Haukum á
Ásvöllum 26. apríl kl. 19.30 komi
til oddaleiks.
Ára ngur HK liðsins er búinn
að vera til fyrirmyndar í vetur en
margir spáðu liðinu döpru gengi.
Miklar breytingar voru milli tíma
bila og hefur Gunnar Magnússon
þjálfari verið að vinna nánast með
nýtt lið í vetur. Þrátt fyrir daprar
spár fyrir tímabilið var markmiðið
alltaf að komast í úrslitakeppnina
og nú er sæti þar staðreynd og
spennandi viðureign framundan
gegn Haukum í undanúrslitum.

Blikastelpur í
U-15 landsliðsúrtaki
Íslandsmeistarar HK í blaki kvenna.

síðustu ár þar sem nóg hefur ver
ið af mannskap hjá KA en í vetur
var honum boðið að koma aft
ur og sá hann líklega ekki eftir
því miðað við uppskeruna. Bróðir
þeirra Karenar og Kristjáns er Sig
urður Örn Gunnarsson, fyrirliði
liðs Hrunamanna sem leikur í 2.

deild. Hrunamenn unnu til brons
verðl auna í 2. deild karla um
liðna helgi og er því nóg af verð
launahöfum í fjölskyldunni eftir
helgina. Systkinunum er óskað til
hamingju, sem og félögum þeirra
í HK, KA og Hrunamönnum.

Breiðablik semur við framtíðarmenn!
Knattspyrnudeild Breiðabliks
hefu r samið við átta efnil ega
leikmenn úr 2. flokki karla.
Samið var við Ágúst Örn Arnar
son, Bjarka Aðalsteinsson, Elvar
Pál Sigurðsson, Esra Þór Árnason
og Harald Birgisson, sem allir eru
fæddir árið 1991, til ársloka 2011
og samið var við Gunnar Smára
Agnarsson, Markús Sigurðsson
og Styrmi Másson, sem fæddir
eru árið 1992, til ársloka 2012.
Nokkrir þessara pilta eru þegar
byrjaðir að banka á dyrnar hjá
meistaraflokki karla og allir verða
þeir í eldlínunni með 2. flokki í
sumar.

Snjallar í körfubolta, f.v.: Jóna Pétursdóttir, Andrea Hauksdóttir,
Hallveig Jónsdóttir, Sóllilja Pétursdóttir og Birta Árnadóttir.

Fimm stelpur í 9. flokki kvenna
í Breiðabliki voru nýlega valdar
í 25 manna úrtak í U-15 lands
liðið í körfubolta kvenna. Hóp
urinn verður grisjaður á næst
unni en næsta verkefni hans er
æfingamót í Danmörku 11. – 13.
júní nk. þar sem leikið verður
við Svía og Norðmenn, og jafn
vel fleiri þjóðir.

Margrét Sturludóttir, þjálfari
liðsins, segir að þegar sé haf
in undi rb úni ngu r að Norðu r
landamótinu 2011 en þá munu
þessa r stelpu r keppa í U-16
landsliðinu. Hversu margir Blik
ar verða í þeim hópi er eðlilega
ekki ljóst nú.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

Framtíðarleikmenn Breiðabliks ásamt formanni knattspyrnudeildar,
Einari Kristjáni Jónssyni.
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Kópavogsbúar til hamingju
með glæsilegu
þjónustumiðstöðina
við Boðaþing

Siggi Dúkari

Flísalagnir ehf.

Sigurður Hansson
Sími: 896 9604

Bílshöfða 14
Símar: 897 3436
898 8487

Straumvirki ehf.
Suðurhrauni 2a
Sími: 564 3640

