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fasteignasala
reynir erlingsson, löggiltur  
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Tennishöll í notkun
í Kópavogi í haust

Þann 13. júlí sl. tók Gunnar I.
Birgisson, bæjarstjóri, fyrstu
skóflustunguna að nýrri tennisað-
stöðu innanhúss, Tennishöllinni
Kópavogi, að Dalsmára 13 við
hliðina á útivöllum TFK. Þessum
áfanga er fagnað víða, enda er
tennis vaxandi íþrótt hérlendis.

Tennishöllin mun hýsa þrjá
tennisvelli auk þjónustuaðstöðu
og þjóna öllum tennisáhugamönn-

um. Tennishöllin mun hýsa starf-
semi Tennisfélags Kópavogs og
annara tennisfélaga á Íslandi og
verða tennisvellir leigðir út auk
þess sem boðið verður upp á nám-
skeið fyrir fólk á öllum aldri, enda
tennis heppileg íþrótt fyrir alla ald-
urshópa. Tennishöllin mun einnig
starfrækja mótspilaraþjónustu og
mun kappkosta að sem flestir fái
að kynnast og spila tennis, sem er

ein vinsælasta íþrótt í heimi.
Stefnt er að því að taka húsið í

notkun eigi síðar en í nóvember-
mánuði nk.

Tennisfélag Kópavogs fékk
einkaaðila til að byggja tennishöll-
ina en Kópavogsbær tryggði þeim
lóðina, rekstrarsamninga o.fl. Í
húsinu verða þrír tennisvellir auk
búnings- og félagsaðstöðu. 

Krakkarnir á leikskólunum á Efstahjalla og Fögrubrekku tóku ásamt 900 öðrum krökkum þátt í
sumarhátíð leikskólanna í Kópavogi, og skemmtu sér konunglega. Mikið var sungið og ekki varð gleði
barnanna minni þegar Ronja ræningjadóttir birtist skyndilega. Sjá nánari umfjöllun á bls. 8



Stórt innflutningsfyr-
irtæki vill framtíðar-
aðstöðu á hafnar-
svæðinu

Á fundi hafnarstjórnar Kópa-
vogs var m.a. skýrt frá viðræðum
við forsvarsmenn Atlantsskipa.
Reiknað er með að Atlantsskip
flytji til Hafnarfjarðarhafnar seint
í haust. Hafnarstjóri greindi frá
viðræðum við forsvarsmann
stórs innflutningsfyrirtækis í
Kópavogi um hugsanlega framtíð-
araðstöðu fyrir hluta af starfsemi
fyrirtækisins. Málið mun skýrast
með haustinu. Bréf barst frá Ein-
ingaverksmiðjunni Borg ehf. varð-
andi stækkun á lóð fyrirtækisins
samkvæmt teikningu sem fylgdi
erindinu. Málinu var frestað til
næsta fundar en Birgir H. Sigurðs-
son skipulagsstjóri mun koma á
þann fund og útskýra fyrir hafnar-
stjórn framtíðarskipulag svæðis-
ins.

Breytt skipulag að
Dalvegi 32

Á fundi skipulagsnefndar Kópa-
vogs nýverið var lögð fram tillaga
að breyttu skipulagi Dalvegar 32
frá ARKO teiknistofu. Í breyting-
unni felst að gert er ráð fyrir
verslunar og skrifstofuhúsnæði í
stað gróðrarstöðvar. Miðað er við
að byggð verði einnar hæðar
bygging með kjallara allt að
9300m2. Aðkoma að lóðinni verð-
ur þrískipt, frá Dalvegi á móts við
hús nr. 10 við Skógarhjalla og nr.
23 við Trönuhjalla (hægri beygjur
inn og út), á lóðarmörkum Dal-
vegar 30 og 32 og af rampa af
Breiðholtsbraut inn á Reykjanes-
braut. Skipulagsnefnd samþykkti
að unnin verði tillaga að
deiliskipulagi lóðarinnar í sam-
ræmi við tillögu ARKO og kynntar
hafa verið m.a. fulltrúum íbúa í
nágrenni Dalvegar 32. Tillagan
verður svo lögð fyrir skipulags-
nefnd til afgreiðslu.

Tíu hæða hús við 
Bæjarlind

Á fundi skipulagsnefndar 24.
apríl 2006 var lagt fram erindi Á.
Guðmundssonar ehf. dags. 27.
mars 2006 varðandi breytt
deiliskipulag á lóðinni nr. 8-10 við
Bæjarlind. Í breytingunni felst að
gert er ráð fyrir 10 hæða verslun-
ar og skrifstofuhúsnæði ásamt
tveggja hæða bílageymslu norðan
við núverandi byggingar. Afmörk-
un lóðar breytist í vestur og norð-
ur. Ennfremur er gert ráð fyrir
inn- og útakstri að fyrirhuguðu
bílageymsluhúsi frá nýrri hliðar-
götu samhliða Fífuhvammsvegi.
Hliðargatan tengist Fífuhvamms-
vegi en fyrirkomulag bílastæða
breytist. Jafnframt var lögð fram
umsögn Gunnars Inga Ragnars-
sonar umferðarverkfræðings
varðandi breytingar á gatnakerfi
samfara tillögunni. Skipulags-
nefnd frestaði afgreiðslu erindis-
ins.

Ný TÍBRÁ-tónleikaröð
Ný TÍBRÁ-tónleikaröð Kópa-

vogs í Salnum starfsárið 2006 -
2007 hefur litið dagsins ljós og
eru margir framúrskarandi tón-
listarmenn væntanlegir í Salinn.
Tónleikar í TÍBRÁ á komandi
starfsári eru 33 talsins og nú sem
fyrr geta tónleikagestir sett sam-
an sína eigin TÍBRÁR röð að vild
og eftir hentugleikum. Bestu kjör
á TÍBRÁR tónleika eru fengin með

því að kaupa miða á 5 tónleika
samtímis og fylgir þá 1 miði í
kaupbæti; 6 tónleikar á verði 5.
Fyrstu tónleikarnir í TÍBRÁ eru að
venju 7. september nk. og það er
hinn heimskunni búlgarski píanó-
virtúós, Vesselin Stanev, sem
opnar TÍBRÁ að þessu sinni. Í lok
ágústmánaðar verður vönduð
tónleikaskrá með ítarlegum upp-
lýsingum um tónleikahald á veg-
um Kópavogsbæjar borin í hvert
hús á höfuðborgarsvæðinu.

Kópavogskirkjugarður
vígður í ágústmánuði

Á fundi sem Gunnar I. Birgis-
son, bæjarstjóri, átti 6. júlí sl. með
forsvarsmönnum kirkjugarðanna
í  Reykjavíkurprófastdæmum, var
tekin ákvörðun um að vígsla
Kópavogskirkjugarðs fari fram í 2.
viku ágústmánaðar nk. Brýnt er
orðið að taka nýjan kirkjugarð í
notkun á höfuðborgarsvæðinu.
Fossvogskirkjugarður er nánast
full grafinn og lítið pláss orðið eft-
ir í Gufuneskirkjugarði. Kirkju-
garður Kópavogs mun því bæta
úr brýnni þörf og þegar bíða
nokkur duftker greftrunar en ósk-
að hafði sérstaklega verið eftir því
að þau hlytu legstað þar.

Breytt deiliskipulag
að Kópavogsbraut 79

Bæjarráð tók að nýju til af-
greiðslu deiliskipulag að Kópa-
vogsbraut 79 á síðasta fundi. Á
fundi bæjarstjórnar þann 27. júní
sl. var síðari umræðu um tillögu
að breyttu deiliskipulagi á lóðinni
Kópavogsbraut 79 frestað. Tillaga
Krarks var lögð fram að nýju til
síðari umræðu f.h. lóðarhafa. Í er-
indinu felst að í stað eldra hús
verði byggt fjórbýlishús á tveimur
hæðum auk kjallara. Tillagan var
lögð fram til fyrri umræðu í bæj-
arstjórn Kópavogs 28. febrúar
2006 og var skipulagsstjóra falið
að auglýsa tillöguna í samræmi
við 25. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997. Athugasemdir
bárust frá lóðarhöfum Þinghóls-
brautar 38, Þinghólsbrautar 40,
Þinghólsbrautar 42 og Kópavogs-
brautar 81. Á fundi skipulags-
nefndar var erindið lagt fram að
nýju ásamt áður nefndum athuga-
semdum. Á fundi bæjarráðs var
lögð fram umsögn bæjarskipulags
vegna athugasemda, en bæjarráð
samþykkti síðan framlagða tillögu
ásamt ofangreindri umsögn bæj-
arskipulags með 5 samhljóða at-
kvæðum.

Umhverfisdagur
Kópavogs í lok ágúst-
mánaðar

Á fundi umhverfisráðs 26. júní
2006 var farið í vettvangsferð um
bæinn og þeir staðir skoðaðir
sem verðskulda viðurkenningu.
Málið var tekið upp að nýju á
fundi umhverfisráðs 10. júlí sl. og
ákveðið hverjir hljóta viðurkenn-
ingu. Á svona blautu sumri hlýtur
umhverfisráði að vera nokkur
vandi á höndum. Á fundi um-
hverfisráðs 7. júní sl. var dagskrá
umhverfisdags ákveðin. Af fram-

kvæmd varð þó ekki vegna óvið-
ráðanlegra aðstæðna og málið
var því tekið upp að nýju og
ákveðið að halda umhverfisdag
Kópavogs í lok ágústmánaðar.

Sveit Síðuskóla í 5.
sæti á Evrópumóti

Evrópumeistaramót grunn-
skólasveita í skák fór fram fyrir
skömmu í Varna í Búlgaríu og
tóku þrjár íslenskar sveitir þátt í
mótinu, þ.á.m. sveit Salaskóla í
Kópavogi sem keppti í flokki 14
ára og yngri ásamt 8 öðrum lið-
um. Salaskóli hlaut 15 vinninga af
32 mögulegum og lenti í 5. sæti.
Þetta var góð reynsla fyrir krakk-
ana sem eru Íslandsmeistarar
barnaskólasveita en sveitina skip-
uðu Jóhanna Björg Jóhannsdóttir,
Eiríkur Örn Brynjarsson, Patrekur
Maron Magnússon og Páll Andra-
son. Af bloggsíðu eins keppanda
Síðuskóla, Eiríks Arnar, mátti
ráða að maturinn hafi ekki verið
nægjanlega góður og skipulagn-
ingu mótsins hafi að mörgu leiti
verið ábótavant.

Afbrotum fækkar í
Kópavogi

Samkvæmt ársfjórðungslegu
uppgjöri lögreglunnar í Kópavogi
hefur afbrotum í umdæminu
fækkað talsvert miðað við sama
tíma árið 2005. Um er að ræða
tímabilið 1. janúar til 31. mars.

• Þjófnuðum hefur á tímabilinu
fækkað um 39% 

• Innbrotum hefur fækkað um
39%. Í 44% tilvika var brotist inn í
fyrirtæki eða stofnanir, 28% inn-
brota voru í bifreiðar, 13% í íbúð-
arhúsnæði og 15% í annars konar
húsnæði s.s. nýbyggingar og
vinnuskúra. 

• Afskiptum lögreglu vegna
fíkniefnamisferlis hefur fjölgað
um 57%. 

• Hegningarlagabrotum al-
mennt hefur fækkað um 38%. 

• Umferðarlagabrotum hefur
fjölgað um 7%.

Áður fyrr þótti sjálfsagt að fara
frá ólæstu húsi og bílum, en nú er
öldin önnur. Flest innbrot í
heimahús eru framin að degi til
þegar fólk er að heiman. Ýmislegt
er hægt að gera til að minnka lík-
urnar á innbroti, s.s. að setja sig í
spor innbrotsþjófsins og horfa á
heimili sitt með hans augum.
Hvar kemst hann auðveldlega og
fljótt inn og út aftur með þýfið?
Nú þegar sumarfrí eru í algleym-
ingi er mikilvægt að gæta að þess-
um hlutum og jafnvel semja við
nágranna sem verður heima að
gefa heimilinu auga og láta vita að
grunsamlegum mannaferðum,
það kostar ekki nema einn fund
t.d. úti á bílastæðinu. Heppilegt
væri að nágranninn tæmdi póst-
kassa, setti rusl í tunnuna þína og
legði sínum bíl í þitt bílastæði.
Mikilvægt er að láta ekki bíllykla
vera á áberandi stað í íbúðinni
því bílnum gæti þá einnig verið
stolið og hann notaður til að kom-
ast með þýfið af innbrotsstað.
Einnig er mikilvægt að skilja engin
verðmæti eftir í bílnum. Látið allt
líta sem eðlilegast út þegar farið
er að heiman, t.d. að skilja glugga-
tjöld eftir eins og á venjulegum
degi. Gott getur verið að hafa ljós
kveikt inni í íbúðinni en hægt er
að fá tímaskynjara sem tengja má
við útvarp og ljós og stýra því
þannig hvenær kviknar og slökkn-
ar á þeim þó engin sé heima. Það
er fátt ömurlegra en að koma
heim úr fríi og uppgötva að óboð-
inn gestur, vágestur, hefur látið
greipar sópa um heimili þitt.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ óskar öllum
gleðilegs og áfallalauss sumarfrís.
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S T U T T A R
B Æ J A R F R É T T I R

N ý skýrsla um matvælaverðið hefur vakið mikla athygli. Velta
má fyrir sér hvort ríkisstjórnarflokkunum hefur aldrei verið
nein alvara að lækka matvælaverðið eins og reyndar hefur

oft verið talað um á Alþingi. Nú er talað um að lækka m.a. skatta á
innfluttum landbúnaðarvörum, en þá eru bændur því ósammála,
enda eru þeir að verja afkomu sinnar stéttar. Íslendingar eiga ekki
að sætta sig við að greiða eitt hæsta matvælaverð í heimi. Ríkis-
stjórnin á að koma til móts við landsmenn og lækka skatta- og tolla
ásamt gjöld af bensíni sem nú er komið í 132 krónur, og hækkar ef-
laust enn. Það er gott að búa á Íslandi, og sérstaklega í Kópavogi að
sagt er, en það verður það ekki til langframa ef verð á brýnustu lífs-
nauðsynjum hækkar upp úr öllu valdi.

Færeyskir, írskir og Kópavogsdagar
Verslunarmannahelgin nálgast, sem stundum er kölluð mesta gleði-
helgi ársins næst á eftir áramótunum. Gleðin fellst þó því miður að-
allega hjá mörgum í því að skvetta úr klaufunum, drekka mikið af
áfengi, en oftar en ekki verða svo viðkomandi sjálfum sér og öðrum
til skammar. Útihátíðirnar um verslunarmannahelgina eru raunar
drykkjuhvetjandi og eingöngu settar á til að græða á unglingum
þessa lands, enda má t.d. sjá á heimasíðu svokallaðrar „þjóðhátíð-
ar“ í Vestmannaeyjum auglýstan bjór við hlið merkis íþróttafélags,
þ.e. ÍBV. Helsta tekjulynd ÍBV er áfengisdrykkja, og auðvitað er það
miður. Á síðustu þjóðhátíð komu upp 12 fíkniefnamál ef einhver
skyldi vera búinn að gleyma því. Undanfarið hafa verið haldnar
skemmtanir á landsbyggðinni kenndar við nágrannaþjóðir okkar,
s.s. færeyskir dagar í Ólafsvík og írskir dagar á Akranesi. Yfirvöld á
Akranesi urðu mjög undrandi á unglingadrykkju sem þar fór fram,
en hefði getað sagt sér það fyrirfram, því þær hljómsveitir sem þar
spiluðu höfðuðu fyrst og fremst til unglinganna, ekki til smekks
hinna fullorðnu.
Er ekki bara ágætt að slíkar „skemmtanir“ skulu ekki fara fram í
Kópavogi, þó það komi því miður ekki í veg fyrir að unglingar í
Kópavogi sæki í þessar sukkátíðir eins og aðrir unglingar þessa
lands. Hér þarf að fara fram hugarfarsbreyting, og það fyrr en sein-
na.
Kópavogsdagar eru haldnir í maímánuði, á afmælisdegi bæjarins.
Þá er vor á Íslandi, sem getur verið ansi hryssingslegt og frekar
eins og vetur en sumar. Það má að sjálfsögðu halda upp á afmælis-
daginn en væri ekki snjallara að hafa Kópavogsdaga um sumarið og
höfða þá dagskrána meira til allra landsmanna sem eru þá á ferð-
inni, og til erlendra ferðamanna, hafa alþjóðlegt yfirbragð á dag-
skránni. Það mundi enn frekar koma Kópavogi á kortið, jafnvel á
alþjóðlegt kort. Slík hátíð gæti líka verið með dagskrá sem höfðaði
til unglinganna, og þannig verið áþreifanleg andstaða við drykkju-
hátíðarnar um allt land. Það eru flestallir sammála um að hegðan
stórrar hluta þjóðarinnar um verslunarmannahelgina er henni ekki
til sóma, og orðið timabært að gera eitthvað rótttækt. Það gerist
ekki í hvelli en orð eru til alls fyrst.

Þörf á meiri stuðningi
Vonandi tekst Breiðabliki að halda sæti sínu í Landsbankadeild
karla, en liðið var eftir 10 umferðir í 8. sæti og hættulega nálægt fall-
sæti. Vonandi tekst nýjum þjálfara, Ólafi Kristjánssyni, að berja í þá
bresti sem hafa hafa verið að hrjá liðið í sumar, og nýir leikmenn að
efla eflaust baráttuandann og sjálfstraustið. Kópavogsbúar þurfa
hins vegar að standa betur við bakið á þeim grænklæddu, en að-
sókn að Kópavogsvelli í sumar er sú næst lélegasta í deildinni. Það
er algjörlega óafsakanlegt.
HK  er mikilli baráttu í 1. deildinni en verða að gera betur eigi þeim
að takast að vinna sæti í Landsbankadeildinni. En það er mikið eftir
af knattspyrnusumrinu á Íslandi þó stutt sé og vissulega væri
gaman að sjá tvö lið úr Kópavogi í hópi þeirra tíu bestu. Það hafa
Akureyringar gert, og því er það líka hægt í Kópavogi.
ALLIR Á VÖLLINN!

Geir A. Guðsteinsson

Sífellt dýrara að lifa



Æðislegur tónlistarsími 
með frábærri myndavél 
fyrir sumarfílinginn.

Nánari upplýsingar á siminn.is eða á næsta sölustað Símans. 

* Eingöngu innan kerfis Símans

35.980 kr.
SONY ERICSSON W810i

Þessi uppfyllir allar þarfir 
þínar í sumar – með spilara, 
tölvutengingu og myndavél.

17.980 kr.
SONY ERICSSON Z530i

Lítill og krúttlegur skjaldböku-
sími sem þjónar þér vel á 
sumarferðalögunum.

10.980 kr.
SONY ERICSSON Z300i
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Páll Magnússon tók við starfi
bæjarritara í Kópavogi 1. júlí sl.
af Ólafi Briem sem hvarf til
starfa hjá FL-Group. Páll hefur
verið aðstoðarmaður iðnaðar- og
viðskiptaráðherra frá 15. ágúst
1999.

Páll var varabæjarfulltrúi í
Kópavogi 1990 til 1998, varafor-
maður Sambands ungra fram-
sóknarmanna 1994 til 1996 og
varaþingmaður Framsóknar-
flokksins í Suðvesturkjördæmi frá
1999. Páll segir að það hafi átt
mjög skamman aðdraganda að
hann gerðist bæjarritari, en
nokkru eftir kosningar hafi hon-
um verið boðið starfið. Hann seg-
ist hafa ákveðið að slá til enda
hafi verið á sama tíma að ganga í
gegn breytingar á hans fyrri
vinnustað en Valgerður Sverris-
dóttir var þá að hverfa úr iðnað-
ar- og viðskiptaráðuneytinu í ut-
anríkisráðuneytið og kannski
komið að þeim tímapunkti að
breyta um starf.

Bæjarritari er framkvæmda-
stjóri fjármála- og stjórnsýslu-
sviðs. Hann samræmir og hefur
með höndum stjórn á starfsemi
en undir það svið heyrir svo sem
fjármál, starfsmannamál, mark-
aðs- og kynningarmál, tölvumál,
skjalavarsla auk annarra starfs-
þátta bæjarskrifstofu. Bæjarritari
er ritari bæjarráðs og bæjar-
stjórnar ásamt því að vera stað-
gengill bæjarstjóra í fjarveru
hans.

- Skipti það máli í sambandi við
ráðningu þína að þú ert framsókn-
armaður?

„Það er mjög spennandi að
takast á við þetta starf hér, en
hvort það hafi verið heppilegt að
vera framsóknarmaður þegar það
kom til álita skal ég ekkert segja
um, því verða eiginlega þeir sem
réðu mig að svara til um, þ.e.
meirihluti Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks. Það hefur
aldrei verið verra að vera fram-
sóknarmaður, en ég tel mig hafa
margt annað til brunns að bera
en að vera bara framsóknarmað-
ur!

- Er litið á það að ráða þig í starf
bæjarrita sem visst mótvægi við
bæjarstjórann sem er Sjálfstæðis-
maður?

„Ég lít ekki svo á. Ég kem hing-
að til að takast á við þessi störf,
en starf bæjarritara var laust þar
sem  forveri minn hafði sagt upp
störfum, en hann var búinn að
vera bæjarritari hér í ein 15 ár.“

- Verður starf bæjarritara bæjar-
búum sýnilegra með komu þinni
hingað þó starfið hafi hingað til
kannski ekki verið í neinum fel-
um?

„Eðli starfsins mun ekkert
breytast, a.m.k. ekki svona fyrst
um sinn en eðlilega mun ég setja
minn svip á það eins og aðrir hafa
gert til þessa. Auðvitað kem ég
með einhverja nýjar hugmyndir
hingað, en ég hef lokið námi í op-
inberri stjórnsýslu og margt í því
námi mun örugglega nýtast mér
vel hér rétt eins og það gerði á
mínum fyrri vinnustað. Ég á von-
andi eftir að koma með einhverjar
tillögur og vera frjór í þessu
starfi, en það má alltaf gera betur.
Þetta sveitarfélag hefur verið í
miklum vexti og mikil orka farið í
vöxtinn, svo það má örugglega
horfa á skipulag starfseminnar
með öðrum hætti en áður var.“

Aukið upplýsingastreymi
gegnum vefinn

-Sumir hafa kvartað yfir því að
ekki skuli vera hægt að leita til
eins aðila innan Kópavogsbæjar
með hvaða mál sem er þó svo sá
aðili beini fólki á réttan aðila.
Verður það mál eitthvað skoðað?

„Það að betrumbæta þjónust-
una við bæjarbúa er vonandi
alltaf til skoðunar. Það gerist nú
t.d. með aukinni notkun vefjarins

kopavogur.is og upplýsinga-
streymið gegnum hann mun bara
aukst ef eitthvað er. Kópavogs-
bær er þjónustustofnun við íbú-
ana og því eðlilegt að það séu

alltaf einhverjar ábendingar um
það sem betur má fara. Það er
síðan reynt að vinna úr þeim
ábendingum og jafnvel reyn að
einfalda þjónustuna eitthvað. Það

er eilíft viðfangsefni í opinberum
rekstri að gera betur án þess að
íþyngja íbúunum með aukinni
skattheimtu. Ég sá ekki ástæðu til
að kvarta sem Kópavogsbúi áður
en ég tók við þessu starfi.“

-Þú ert varaþingmaður í kjör-
dæminu. Er þetta skref að gerast
bæjarritari í Kópavogi skref fram á
við í þínum pólitíska frama?

„Ég lít ekki þannig á það, og
þetta er ekki skref í þá átt að fara í
þingframboð að ári. Bæjarritara-
starfið mun ekki trufla þau störf
sem ég kann hugsanlega þurfa að
takast á hendur sem varaþingmað-
ur, eða öfugt. Það var fullljóst þeg-
ar ég var ráðinn að ég er varaþing-
maður fram að alþingiskosningum
næsta vor,“ segir Páll Magnússon,
bæjarritari í Kópavogi.
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Páll Magnússon á skrifstofu bæjarritara á bæjarskrifstofunum í Fannborg.

„Spennandi að koma til starfa hjá stórri
þjónustustofnun eins og Kópavogsbæ“
- segir Páll Magnússon, nýráðinn bæjarritari

Nýlega hóf byggingafélagið
ÞG-verk að afhenda kaupendum
lykla að íbúðum að Hörðakór 1 í
Kópavogi, sem er 14 hæða hús
með 57 íbúðir. Undir húsinu eru
bílageymslur. Framkvæmdir
hófust í ársbyrjun 2005.

Eftir að bæjarstjórinn í Kópa-
vogi hafði klippt á borða utandyra
og þar með formlega tekið húsið í
notkun afhenti hann þeim íbúum
sem voru viðstaddir lykla sína.
Við þessa afhendingu voru aðeins
fimm íbúðir óseldar í húsinu.

Hörðakór 1 stendur hæst allra
fjölbýlishúsa á Íslandi, eða í 160
metra hæð yfir sjávarmáli. Húsið
sjálft er um 40 metra hátt svo íbú-
ar á efstu hæð eru í 200 metra
hæð yfir sjávarmáli. Þar er mjög
víðsýnt, eða upp að Esju, til Akra-
ness, yfir Kópavog og Reykjavík,
út á Reykjanes og svo auðvitað að
Elliðavatni. 

ÞG-verktakar hafa áralanga
reynslu að framkvæmdum fyrir
opinbera aðila, stórfyrirtæki og
einstaklinga ásamt því að byggja
atvinnu og íbúðarhúsnæði á eigin
vegum. Fyrirtækið er nú á meðal
stærstu verktakafyrirtækja lands-
ins og hefur áunnið sér traust op-
inberra aðila og stórfyrirtækja
meðal annars með stórfram-
kvæmdum á virkjunarsvæðum OR
á Hellisheiði og á Nesjavöllum,
byggingu stærstu prentsmiðju
landsins fyrir Morgunblaðið á Há-
degismóum, byggingu höfuð-
stöðva Orkuveitu Reykjavíkur,
byggingu stærstu byggingarvöru-
verslunar landsins fyrir Húsa-
smiðjuna svo eitthvað sé nefnt.
Að jafnaði starfa um tvö hundruð
manns á vegum fyrirtækisins í út-
boðsverkum og í eigin fram-
kvæmdum.

Guðjón B. Jónsson og Bryndís Guðmundsdóttir voru fyrst til þess að
fá afhenta lykla að íbúð sinni í Hörðakór 1, íbúð 1101 sem þýðir að
þau munu búa á 11. hæð. Eftir að gólfefni hafa verið sett á munu
þau flytja inn. Þau koma frá Seltjarnarnesi. Bæjarstjórn afhenti þeim
lyklana.

Útsýnið yfir Elliðavatn er alveg einstakt af efstu hæð hússins.

Íbúar að Hörðakór 1 
búa hæst allra á Íslandi

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

GolfkennslaGolfkennsla
Nökkvi Gunnarsson

Meðlimur hjá USGTF og IPGA
UNITED STATES GOLF  TEACHERS FEDERATION

Einkakennsla og hópar
Upplýsingar í síma 893 4022



Nýlega kom út nýr geisladisk-
ur, „Ég skemmti mér í sumar“
sem er eiginlega framhald disks-
ins „Ég skemmi mér“ sem kom
út í fyrra og hlaut fínar viðtökur.
Það eru söngvararnir og Kópa-
vogsbúarnir Guðrún Gunnars-
dóttir og Friðrik Ómar Hjörleifs-
son sem syngja lögin á disknum
sem eru vinsæl dægurlög frá
tímabilinu 1950 til 1975, en lög-
in eru útsett af snillingnum Ólafi
Gauki sem jafnframt stjórnaði
upptökum.

Þetta eru lög sem passa vel í
tækið í bílnum þegar ekið er um
landið í sumar á ferðalögum,
virkileg stuðlög sem erfitt er að
taka úr tækinu þegar diskurinn er
einu sinni kominn þangað enda
„conceptið“ sumarið og sveitin.
Hver kannast ekki við lög eins og
„Óbyggðaferð“ og „Ég vil fara upp
í sveit“? Diskurinn er nú þegar sá
söluhæsti hérlendis. Þau segjast
hafa verið mjög sammála um
nafnið á diskinn, og raunar gangi
samstarfið mjög vel vegna þess
hversu vel og hratt allt samstarf
þeirra gengur þrátt fyrir nokkurn
aldursmun sem þau segjast aldrei
hafa orðið vör við. Þau hafa
greinilega brúað kynslóðabilið
áþreifanlega. 

„Upphaflega átti bara að koma
út einn diskur með gömlum dæg-
urlögum en við Friðrik Ómar upp-
götvuðum sameiginlegan áhuga á
þeim þegar við vorum að kynna
diskinn „Óður til Ellýar“, en við
fórum í tónleikaferð um landið
með hann. Eftir að fyrri diskurinn
kom út var fljótlega farið að spyr-
ja hvenær næsti diskur kæmi út,
svo þessi nýi diskur er bara við-
bragð við eftirspurninni. Svo var
ofsalega gaman að vinna með
Ólafi Gauki. Það væri hægt að

gefa út fjölda diska með dægur-
lögum frá fyrri tíð en við ætlum
ekki að festast í því, það koma
ekki fleiri diskar út svipaðs efnis.
Auk þess erum við líka að gera
svo margt annað hvort í sínu
lagi,“ segir Guðrún Gunnarsdóttir.

Þau segja að það sé raunar allir
aldurshópar að hlusta á diskinn
eftir því sem þau komast næst,
allt frá þriggja ára börnum upp í
áttrætt fólk. En væntanlega sé
stærsti hlustendahópurinn á aldr-
inum 35 ára og upp úr. Margir
heyri nú lög aftur sem voru í
miklu uppáhaldi áður fyrr en voru
kannski á vinylplötu sem sé ann-

að hvort ónýt eða týnd. Þau segja
að margir krakkar kunni alla texta
laganna á fyrri disknum og Guð-
rún segir að þau líti á Friðrik
Ómar sem algjöra stjörnu.

Efstur á sölulista

„Margir krakkar muna eftir
þessum lögum frá foreldrum sín-
um og finnst gaman að heyra nýtt
„sound“ og „beat“ á gömlu lögun-
um. Fyrri diskurinn var vinsæl
jólagjöf til afa og ömmu, og nú er
spurning hvort þessi diskur verði
svipaður. Það kom okkar reyndar
ekkert á óvart að hann yrði vin-
sæl jólagjöf. Við höfðum alltaf trú
á þessu verkefni en samt eru við-
tökurnar umfram það sem við
gerðum okkur vonir um. Nýi disk-
urinn „Ég skemmti mér í sumar“
er þegar kominn í fyrsta sæti á
sölulista.

Við reyndum nokkuð að velja
lög sem hafa ekki verið endurgerð
áður nema í mesta lagi einu sinni.
Við vorum með í höndunum 20
vinsælustu lög áranna 1950 til
1975, svo það var úr miklu að velja,
en þetta var samt meira og minna
byggt á tilfinningu. Mesta vinnan
fór fram við fyrri diskinn svo þessi
vinna nú var fremur þægileg, við
vissum nú hvað   virkaði.

Við erum stundum fengin til að
syngja þessi lög í afmælum eldra
fólks, það er virkilega gaman því
viðtökurnar eru alveg frábærar.
Það hefur verið heilmikið að gera í
sumar,“ segja þau Guðrún  Gunn-
arsdóttir og Friðrik Ómar Hjörleifs-
son. 
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Þau Guðrún og Friðrik Ómar með Kópavoginn í baksýn.

Framhlið hins nýja disks.

ÖLL
ALMENN
PRENTUN

SÍMI 561 1594
895 8298 
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Kópavogsbúarnir Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar Hjörleifsson:

Hittu í mark með disknum
„Ég skemmti mér í sumar“

Spennandi og vímulaus valkostur fyrir unglinga
Hvar: Á Sauðárkróki (8 árið í röð)
Hvenær: 3.–7. ágúst 2006
Fyrir hverja: Alla knattspyrnuiðkendur, stráka og stelpur, sem eru 11-17 ára,

þ.e. fædd 1989-1995.
Skólasetning: Fimmtudaginn 3. ágúst kl. 15:00 í Fjölbrautaskólanum.

Mæting 12:00-14:00 þann sama dag.
Skólaslit: Mánudaginn 7. ágúst kl. 14:00
Kennarar: Reyndir þjálfarar og íþróttakennarar
Sérstakur gestur: Ólafur Kristjánsson, knattspyrnuÞjálfari
Skólastjóri: Bjarni Stefán Konráðsson, íþróttafræðingur og þjálfari
Skráning og uppl.: Í síma 554-0620 eða 695-4504 og á bjarnist@mr.is
Verð: Kr. 15.900. Systkinafsláttur: kr. 3.300.
Innifalið: Sjö æfingar og knattspyrnumót • Fullt fæði og húsnæði• Peysa, bakpoki, þátttökupeningur,
 fótbolti, frítt í sund, hæfileikakeppni o.fl. • Fræðsla fagmanna um knattspyrnuleg málefni •
 Örugg gæsla allan sólarhringinn.

verður haldinn á SAUÐÁRKRÓKI
3.–7. ÁGÚST

Ólafur Kristjánsson

Bjarni Stefán
Konráðsson







Á fundi bæjarstjórnar Kópa-
vogs þann 27 júní s.l. voru Ólöf
Pálína Úlfarsdóttir, Margrét Hall-
dórsdóttir, Atli Þórsson, Þor-
steinn Ingimarsson og Björk Ótt-
arsdóttir kjörinn í Húsnæðis-
nefnd Kópavogs. Formaður
nefndarinnar er Ólöf Pálína Úlf-
arsdóttir.

Samkvæmt lögum um húsnæð-
ismál nr. 44/1998 eru helstu verk-
efni húsnæðisnefnda eftirfarandi:

1. Að gera árlega áætlanir fyrir
sveitarfélagið um þörf á íbúðar-
húsnæði í sveitarfélaginu og að
hafa milligöngu um, og geta átt
frumkvæði að því, að aflað verði
húsnæðis í því skyni og aðstoða
einstaklinga við húsnæðisöflun.

2. Að hafa milligöngu um töku
lána hjá Íbúðalánasjóði fyrir hönd
sveitarfélags til öflunar leiguhús-
næðis fyrir einstaklinga.

3. Að veita almennar upplýsing-
ar og ráðgjöf um húsnæðismál og
húsaleigusamninga.

4. Að aðstoða aldraða og fatl-
aða, svo og samtök þeirra við öfl-
un húsnæðis, með ráðgjöf, við út-
boð, byggingaframkvæmdir,
samningagerð o.fl. Jafnframt sér
húsnæðisnefnd um önnur þau
verkefni sem sveitarstjórn felur
henni á svið húsnæðismála.

Fram á mitt ár 2004 var hlut-
verk nefndarinnar einnig að leggja
mat á  þörf einstaklinga, sem búa
við erfiðar aðstæður, á viðbótar-

láni og hvort þeir uppfylltu skil-
yrði í því efni. Hlutverk húsnæðis-
nefndar er bundið í lögum og
mun ekki breytast nema að þeim
verði breytt.

Ólöf Pálína Úlfarsdóttir, for-
maður nefndarinnar, segir að
Húsnæðisnefnd Kópavogs hafi nú
yfir að ráða u.þ.b. 300 leiguíbúð-
um.

„Þær miklu verðhækkanir sem
orðið hafa á íbúðamarkaðinum
undanfarin ár hafa leitt til þess að
erfiðara hefur verið að fjölga
íbúðum sem til ráðstöfunar eru

með kaupum á nýjum. Þó hafa
verið keyptar 7 íbúðir inní eigna-
safnið það sem af er þessu ári og
verið er að byggja 16 íbúðir sem
áætlað er að verði  tilbúnar  til af-
hendingar síðari hluta þessa árs.

Í byrjun maímánaðar voru 111
óafgreiddar umsóknir um leiguí-
búð hjá nefndinni og auk þess 32
umsóknir þar sem óskað er eftir
flutningi innan kerfisins. Frá ára-
mótum hefur verið úthlutað 27
íbúðum,“ segir Ólöf Pálína Úlfars-
dóttir.
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Ólöf Pálína Úlfarsdóttir, formaður Húsnæðisnefndar Kópavogs.

Húsnæðisnefnd Kópavogs
ræður yfir um 300 íbúðum

Í síðasta mánuði undirritaði
skólameistari Menntaskólans í
Kópavogi, Margrét Friðriksdótt-
ir, og Árni Sólonsson, fulltrúi
César Ritz hótelskólans sam-
starfssamning sem felur í sér að
MK tekur að sér kennslu í hótel-
greinum undir nafni César Ritz.

César Ritz er einn af þekktustu
hótelskólum í heimi en skólinn er
m.a. í Sviss, Bandaríkjunum og
Ástralíu. Ekki hefur áður verið
boðið upp á sambærilegt nám
hérlendis. Námið fer fram á ensku
að kröfu César Ritz en væntan-
lega munu önnur tungumál eins
og franska og þýska heyrast í MK.

Baldur Smundsson, áfanga-
stjóri, segir að þetta sé mjög
ánægjulegur áfangi fyrir MK en
fyrir um 5 árum síðan settu full-
trúar MK sig í samband við César
Ritz til að auka möguleika þeirra
nemenda skólans sem vildu auka
við þekkingu sína erlendis. Fyrsta
árið af hótelstjórnunarnámi Ritz
verður kennt hérlendis og hefst
námið vorið 2007. Byrjað verður á
millistjórnunarnámskeiði hér
heima en síðan verða nemendur
að fara erlendis og halda náminu
áfram í Sviss, Bandaríkjunum eða
Ástralíu.

Allt að 15 íslenskir nemendur
hafa árlega stundað nám hjá Cés-
ar Ritz en einnig er áformað að
taka við nemendum alls staðar að
úr heiminum því skólarnir eru
með fjöldatakmarkanir frá hverju
landi. Þannig hefur verið rætt um
að taka hér t.d. við kínverskum
nemendum en umframumsóknum
verður að einhverju marki beint
hingað og verður reynt að vinna
eins vel úr þeim og nokkurs er
kostur.

Vegna síaukins ferðamanna-
straums til Íslands er eðlilegt að

þetta nám fái aukið vægi. Á þessu
fyrsta ári verða m.a. kenndar hót-
el-, stjórnunar- og rekstrargreinar,
tungumál, gestamóttaka, þjálfun í
veitingasal og þjálfun í eldhúsi. Í
meistaraskóla MK í matvælagrein-

um hafa verið kenndar stjórnun-
ar- og rekstrargreinar, og því mun
verða hægt að yfirfæra þá þekk-
ingu og reynslu að einhverju
marki.

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari MK og Árni Sólonsson, fulltrúi
César Ritz, undirrita samstarfssamninginn í húsnæði MK fyrir nokkru.

MK semur við César Ritz
um hótelkennslu

Leikskólar Kópavogs héldu
sumarhátíð á Rútstúni í Kópavogi
þann 22. júní sl. Það eru eldri
börnin í leikskólum Kópavogs
sem taka þátt í hátíðinni, en hún
hófst með skrúðgöngu frá Hálsa-
torgi og var gengið vestur Borgar-
holtsbraut inn á Rútstún. Segja
má að aldrei þessu vant hafi sólin
skinið þennan dag, en hún hefur
verið fremur sjaldgæf í sumar
eins og kunnugt er. Skrúðgöng-
unni fylgdi Skólahljómsveit Kópa-
vogs og skátar sem gaf henni
mjög skemmtilegt yfirbragð. Hún

var einnig geysilöng því þegar
fyrstu börnin voru komin að Rúts-
túni voru þau síðustu rétt farin
frá Hálsatogi inn á Borgarholts-
braut. Ýmislegt var til skemmtun-
ar, en fyrst og fremst söngur sem
börnin tóku þátt i af lífi og sál.
Mikla gleði vakti þegar Ronja ræn-
ingjadóttir birtist á sviðinu. Allir
fengu svo eitthvað að bíta og
brenna, þ.e. djús og kex, áður en
aftur var rölt heim í leikskólann,
eða í rútu hjá þeim börnum sem
lengra voru að komin.

Frábær sumarhátíð
leikskólabarna á
Rútstúni

Skrúðganga liðast eftir Borgarholtsbraut.

Ronja ræningjadóttir heillaði börnin, að sjálfsögðu!
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Spennandi sumar framundan hjá Landsvirkjun

Sumarið er okkar tími!
Tilvalið að líta inn

Nánari upplýsingar um opnunartíma á www.landsvirkjun.is 

og í síma 515 9000.

Sýningarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
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Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan 
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en 
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal 

List og saga
„Andlit Þjórsdæla – mannlíf fyrr og nú“.  
Málverkasýning Hlífars Snæbjörnssonar.  
Athyglisverð sölusýning á landslags- 
málverkum.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Með krafta í kögglum! 
Sýning á myndum Halldórs Péturssonar 
listmálara við Grettissögu.
Kynnið ykkur orkumannvirki sem kemur 
á óvart.
Blöndustöð, Húnaþingi

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið 
myndir frá Kröflueldum.
Kynnist jarðvarma og orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit
  

„Hvað er með Ásum?“ 
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjöl- 
skylduna. Goðastyttur Hallsteins 
Sigurðssonar við texta Árna Björnssonar, 
þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Ísland í augum innflytjenda
Hvaða sýn hafa innflytjendur á land og 
þjóð?  Listsýning nokkurra innflytjenda. 
Skemmtidagskrá margar helgar í sumar.
Ljósafossstöð við Sog
  







Keith Reed hefur verið ráðinn
organisti og kórstjórnandi við
Lindasókn í stað Hannesar Bald-
urssonar sem lætur senn af störf-
um. Hannes var fyrsti organisti
sóknarinnar. Keith Reed hefur
verið organsti við Breiðholts-
kirkju.

Það er Lindasókn gríðarlegur
fengur að hafa fengið Keith Reed
til starfa nú þegar hafinn er mark-
viss undirbúningur að byggingu
nýrrar kirkju fyrir sóknina og mik-
ilvægt að efla allt safnaðarstarf,
ekki síst kórastarf sem mest. 

Keith Reed er sjálfur frábær
söngvari, bassabaritón, en hann
lauk BA-prófi í kórstjórn og MA-
prófi með óperusöng sem aðal-
grein frá Indiana University í
Bloomington 1989. Á árunum
1989-1992 voru hlutverk Keiths í
Íslensku óperunni m.a. Tonio í I
Pagliacci, greifinn í Brúðkaupi Fíg-
arós og Iago í Otello. Á þessum
árum kenndi hann auk þess söng
við Söngskólann í Reykjavík og
Nýja tónlistarskólann.

Á árunum 1992-1996 starfaði
Keith mest í Þýskalandi, þar sem
hann söng m.a. Scarpia í Tosca,
Hollendinginn í Hollendingnum
fljúgandi, Iago í Otello, illmennin
fjögur í  Ævintýrum Hoffmanns,
nautabanann í Carmen, Rigoletto
í samnefndri óperu og Sid í Albert
Herring. Keith söng einnig ein-
söng með ýmsum hljómsveitum
og kórum í Þýskalandi, m.a.
Requiem eftir Brahms, Verdi og

Dvorak  og 14. sinfóníu Shosta-
kovitch. Af frekari verkefnum á Ís-
landi má telja Alberich í Niflunga-
hringnum á Listahátíð 1994, Don
Carlo í Valdi örlaganna í Þjóðleik-
húsinu 1994, Germont í La Travi-
ata í Íslensku  óperunni 1995,
bassahlutverkið í Sköpuninni eftir
Haydn með Passíukór Akureyrar
1997 og Requiem eftir Brahms
með Sinfóníuhljómsveit Norður-
lands 1998. Sumarið 1997 hlaut
Keith Tónvakaverðlaun Ríkisút-
varpsins og söng af því tilefni
með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Keith hélt til Austurlands og
hóf að kenna söng í Tónlistar-

skóla Austur-Héraðs á Egilsstöð-
um. Hann stofnaði Kammerkór
Austurlands á vordögum 1997,
stofnaði Óperustúdíó Austur-
lands og stóð m.a. fyrir sumarhá-
tíðinni Bjartar nætur á Eiðum.

Í tilefni af því að 250 ár voru lið-
in sl. vor frá fæðingu Mozarts flut-
ti 90 manna kór ásamt einsöngv-
urum og 30 manna sveit úr Sin-
fóníuhljómsveit Íslands Requiem,
sálumessu Mozarts, á tvennum
tónleikum. Flutningurinn var sam-
starfsverkefni fjögurra kóra sem
áttu það sameiginlegt að vera ým-
ist stjórnað af eða nutu raddþjálf-
unar Keith Reed.
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Fasteignasalan Klettur var
stofnuð fyrir tveimur árum og
hefur selt mikið af fasteignum í
Kópavogi. Sigurður Hjaltested,
sölustjóri Kletts, er Kópavogsbúi
og því flestum hnútum kunnug-
ur í fasteignaviðskiptum í Kópa-
vogi.

Hann segir að fasteignir í
Kópavogi seljist flestar fljótt og
vel, og því beinist augu þeirra
hjá Kletti nokkuð að Kópavogi,
þar séu eignir sem seljist bæði
fljótt og vel.

- Seljast allar fasteignir í Kópa-
vogi sem koma á söluskrá?

„Ég tel svo vera. Fasteignirnar
eru hins vegar ekki á neinu upp-
sprengdu verði, heldur á réttu
verði, en vinsælustu hverfin eru
Lindahverfi og Salahverfi og síðan
kemur nýja Kórahverfið þar á eft-
ir. En auðvitað er það þannig ef
einhver er tilbúin til að borga
visst verð fyrir íbúð eða hús sem
hann vill eignast, þá fer fasteignin
á því verði ef hún er yfirleitt föl.
Það er raunar ekki til neitt upp-
sprengt fasteignaverð, heldur
markaðsverð á hverjum tíma.“

- Hvers konar fasteignir eru nú
vinsælastar í Kópavogi?

„Þeir sem eru t.d. að kaupa í
nýju hverfunum þurfa allir gerðir
af íbúðum, allt frá tveggja her-
bergja íbúðum upp í stór einbýlis-
hús. Það sem vantar einna helst í
nýju hverfunum eru fimm her-
bergja íbúðir að stærðinni 130 fer-
metrar upp í 180 fermetrar, jafn-
vel stærri, en það eru byggðar
mjög fáar íbúðir af þeirri stærð.
Síðustu 12 til 15 árin hefur lítið
verið byggt af íbúðum af þeirri
stærð í Kópavogi.

Það er hins vegar ekki þannig

að það sé byggt meira af minni
íbúðum í Kópavogi en í öðrum
sveitarfélögum hér á höfuðborg-
arsvæðinu, þetta er bara þróunin
og algilt á fasteignamarkaðnum.
Þeim sem vilja byggja sjálfir yfir
sig er ekki gert það auðvelt þar
sem lóðir eru alls ekki á lausu, þó
einna helst að fá þær í Kópavogi. Í
Reykjavík hefur t.d. þurft að
bjóða í lóðir og þær eru nú ekki
að fara á smáverði með þeim
hætti.“

- Að hverju spyr fólk helst sem er
að leita að íbúð í Kópavogi en hef-
ur ekki búið þar áður?

„Ungt fólk spyr hvar leikskólinn
sé og eins grunnskólinn og það er
óneitanlega kostur að skóli er
yfirleitt risinn í Kópavogi ekki
löngu eftir að fyrstu íbúarnir flytja
í hverfið, og áður en hverfið er
fullbyggt.

Helsta gagnrýnin er oft að fólk
finnst fasteignaverð of hátt, en
það er vegna vinsælda staðarins,
eins og t.d. nýju hverfanna. Há
leikskólagjöld eru einnig nefnd,
en mér skilst að þau eigi að lækka
á þessu kjörtímabili. Ég heyri hins
vegar mjög lítið spurt um strætis-
vagnasamgöngur, enda eru flestir
komnir með eigin bíl. Það er líka
erfitt að verja samgöngukerfi sem
er ekki gott,  það er t.d. mjög
skrýtið að þurfa að hafa viðkomu
í Mjódd ef farið er með strætó úr
Hamraborg upp í Engihjalla.

Við Smáralindina og í nágrenni
er að verða miðja verslunar- og
skrifstofuhúsnæðis á höfuðborg-
arsvæðinu og stutt að fara á alla
staði þó helsta kaffihúsastemmn-
ingin og fleira verði eflaust áfram
niður gamla miðbæ Reykjavíkur.“

Stöðugt fasteignaverð í
vesturbænum

- Vesturbær Kópavogs hefur ekki
verið eins vinsæll á fasteignamark-
aðnum og aðrir bæjarhlutar,
kannski vegna þess að þar hefur
verið lítið framboð fasteigna. Nú er
verið að byggja yfir gjána og það
er að verða meiri miðbæjarbragur
á Hamraborginni en verið hefur
áður. Er eftirsókn eftir fasteignum í
vesturbænum að aukast og jafnvel
fasteignaverð þar að hækka?

„Fasteignaverð hefur verið
mjög stöðugt í vesturbænum og
fasteignir sem þar koma á sölu-
skrá seljast yfirleitt fljótt. Helsti
gallinn er kannski sá að þessir
eignir koma svo sjaldan á sölu. En
ég held að talsvert af stærri eign-
um í vesturbænum muni koma á
sölu þegar íbúarnir vilja fara að

minnka við sig og farið verður að
byggja á Kópavogstúninu. Ég held
að margt eldra fólkið muni sækja í
íbúðir þar enda er það áfram í
vesturbænum en margt þessa
fólks vill ekki flytja austur yfir
Hafnarfjarðarveg.“

Alltaf einhverjir biðlistar

- Er biðlisti hjá ykkur hjá Kletti í
fasteignir í ákveðnum hverfum
Kópavogs?

„Það eru alltaf einhverji biðlist-
ar hér, t.d. í ákveðnar stærðir
íbúða í Lindahverfi og nú í seinni
tíð einnig í Salahverfi. Sumar fast-
eignir á þessu svæði koma í hálf-
an dag á netið, þá eru þær seldar.
Fólk fer fram á að það sé hringt í
það áður en þessar eignir fara á
netið eða á söluskrá.“

- Íbúðir í Grandahvarfi upp við
Elliðavatn eru á söluskrá hér hjá
ykkur, en þær hafa þá sérstöðu að
þeim fylgir sameign t.d. í útivistar-
garði. Hvernig gengur að selja
þær?

„Mjög vel, en nú erum við með
18 íbúðir þar til sölu, en þær
verða alls 42. Þetta er líka hverfi
sem er í allt öðrum klassa en
gengur og gerist. Það finnst
kannski sumum þessar íbúðir
vera dýrar, eða liðlega 40 milljón-
ir króna, en auðvitað eru kaup-
endur að borga aukalega fyrir þau
þægindi sem fylgja því að kaupa
þarna, þá öryggisgæslu sem fylgir
því, og frábært útsýni. Ég er sann-
færður um að í framtíðinni verður
það stöðugt vinsælla að fólk sé að
kaupa með íbúðinni útsýni, örygg-
isgæslu og í götuna komi ekki aðr-
ir en þeir sem þangað eiga erindi.

Svo verður endursöluverð
þessara íbúða mjög gott,“ segir
Sigurður Hjaltested, sölustjóri hjá
fasteignasölunni Kletti.

Fasteignamarkaðurinn í Kópavogi:

Sigurður Hjaltested, sölustjóri hjá fasteignasölunni Kletti.

Helst að stærri íbúðir vanti í nýju hverfunum

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

Keith Reed.

Keith Reed ráðinn 
organisti Lindasóknar

Sæunn Gísladóttir með ágóðan af söfnuninni sem fer til
bágstaddra á Indlandi.

Vinkonurnar Sæunn Gísla-
dóttir og Aníta Marí Krist-
mannsdóttir söfnuðu 6.382
krónum fyrir Rauða krossinn
með því að ganga með söfnun-
arbauk á milli húsa í Kársnes-
hverfi í Kópavogi. Kópavogs-
deild Rauða krossins var af-
hent söfnunarféð með óskum
um að það rynni til styrktar
fólki í neyð í Indlandi. 

Segja má að stúlkurnar hafi
með fjársöfnun sinni gengið til
góðs sem sjálfboðaliðar Rauða
krossins. Rauði kross Íslands

undirbýr nú landssöfnunina
Göngum til góðs sem fer fram 9.
september nk. Þá mun Rauði
krossinn hvetja landsmenn til
að leggja söfnuninni lið með
fjárframlögum til styrktar börn-
um sem eru fórnarlömb alnæm-
isvandans í Afríku. Kópavogs-
deild Rauða krossins stýrir
söfnuninni í Kópavogi og mun
hvetja Kópavogsbúa til að
ganga til góðs sem og að styrkja
málefnið.

Stúlkur söfnuðu fyrir
fólk í neyð á Indlandi
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Bæjarráð Kópavogs hefur sam-
þykkt tillögur bæjarstjóra um nið-
urskurð verklegra framkvæmda á
fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyr-
ir árið 2006. Á meðan bæjarstjórn
er í sumarfríi fer bæjarráð með
umboð þess. Tillögurnar eru settar
fram til að koma til móts við óskir
ríkisstjórnar Íslands um að draga
úr framkvæmdum til að minnka
þenslu og vinna á móti verðbólgu.
Sá fyrirvari er gerður um fram-
kvæmd tillagnanna að önnur sveit-
arfélög taki einnig tillit til óska rík-
isstjórnarinnar og að ríkisvaldið
útfæri tillögur um frestun eigin
framkvæmda.

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri,
segir að tillögurnar geri ráð fyrir
niðurskurði að fjárhæð 411 milljón-
um króna og taki alls til 15 verkliða í
gildandi fjárhagsáætlun. Alls sé gert
ráð fyrir verklegum framkvæmdum
á vegum Kópavogsbæjar á þessu ári
að upphæð 3,5 milljörðum króna og
er því um að ræða 12% niðurskurð.
Þegar hefur verið framkvæmt fyrir
um 2,0 milljarða króna. Þar sem
óskir ríkisstjórnarinnar komu fram
á miðju ári höfðu þegar verið teknar
bindandi ákvarðanir um stóran
hluta framkvæmda sem takmarkaði
möguleika bæjarins til niðurskurð-
ar. Sé aðeins horft til þeirra fram-
kvæmda sem eftir eru á árinu nem-
ur niðurskurðurinn 30 til 40%.

Öll sveitarfélög dragi úr
framkvæmdum

„Niðurskurðurinn nemur um 120

milljónum króna hvað varðar
íþróttamál og er stærsti liðurinn
frestun á framkvæmdum við knatt-
hús, 80 milljónir króna vegna vatn-
veituframkvæmda, 60 milljónir
króna vegna viðhaldsverkefna og á
annað hundrað milljónir króna
vegna gatnagerða í nýjum hverfum.
Auk þess verður dregið úr fram-
kvæmdum við ýmiss minni verk.

Við gerum þetta með þeim fyrir-
vara að önnur sveitarfélög landsins
dragi einnig úr þeim framkvæmdum
sem þau hafa fyrirhugað á þessu ári
sem og ríkisvaldið. Það verða allir
að leggjast á eitt við að draga úr
þenslunni, minnka verðbólguna og
tryggja stöðugleikann. Þegar við
hefjum vinnu við gerð fjárhagsáætl-
unar í haust fyrir næsta ár munum
við hafa ástand efnahagsmála að
leiðarljósi.

Það vakti hins vegar athygli mína
að á fundi bæjarráðs sátu fulltrúar
minnihluta bæjarstjórnar Kópavogs
hjá,“ segir Gunnar I. Birgisson, bæj-
arstjóri.

Sýndargjörningur hjá
meirihlutanum

Flosi Eiríksson, bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar, sat fund bæjarráðs.
Hann segir að minnihlutinn sé sam-
mála því að bærinn þurfi að grípa til
einhverra aðgerða, en meirihluti
þeirra aðgerða sem nú séu skornar
niður hafi Sjálfstæðisflokkurinn lof-
að Kópavogsbúum hálfum mánuði
fyrir kosningar. Skera hefði átt niður
aðrar framkvæmdir.

„Í kosningavikunni var m.a. lofað
að reisa handboltahús fyrir HK og
byggja leikskóla, en nú er það slegið
af en framkvæmd knattspyrnuhúss-
ins er ýtt fram yfir áramót. Þetta er
því hálfgerður sýndargjörningur hjá
meirihlutanum. Við höfum oft bent
á að það hafi verið farið of geyst í
framkvæmdir en viðkvæði bæjar-
stjóra hafa þá verið þær að segja að
Samfylkingin væri á móti fram-
kvæmdum. Það ætti auðvitað að
hægja enn frekar á í gatnagerðinni.
Hjáseta okkar er til að undirstrika
tvískinnung meirihluta Sjálfstæðis-
og Framsóknarmanna en það hefur
ekki mikið breyst í efnahagsum-
hverfinu í þjóðfélaginu síðan þess-
um kosningaloforðum var kastað
fram,“ segir Flosi Eiríksson, bæjar-
fulltrúi.

Fara ítarlegar yfir niður-
skurðinn

Ólafur Þ. Gunnarsson, bæjarfull-
trúi VG hefur málfrelsi og tillögurétt
í bæjarráði, en ekki atkvæðisrétt.
Hann segist ekki hafa lagt fram sér-
staka bókun í bæjarráði en fagni því
að Kópavogsbær ætli að draga úr
framkvæmdum og þar með slá á
þenslu. Þó hefði mátt fara ítarlegar
yfir það hvar ætti að draga úr fram-
kvæmdum í Kópavogi. Ólafur telur
að niðurskurðurinn komi ekki niður
á þjónustu við bæjarbúa nema
vegna 18 milljón króna niðurskurð-
ar vegna leikskólans Marbakka.

Kópavogsbær hyggst
skera niður framkvæmdir
um 411 milljónir króna

Það ríkti mikil leikgleði á Hnátu-
mótinu í 6. flokki stúlkna sem
fram fór nýlega á félagssvæði HK í
Fagralundi. Stelpurnar kvöttu sín
lið óspart, en voru ekki með skæt-
ing í andstæðinganna eins og

stundum vill bregða við hjá
stuðningsmönnum hjá þeim eldri,
og það er til fyrirmyndar. Víking-
ur varð sigurvegari A-liða en FH
sigurvegari bæði í flokki B- og C-
liða.

Leikgleði á
Hnátumótinu
í Fagralundi

Unnur Elísabet Eiríksdóttir, leikmaður HK, með lukkutröllið Stóra-
Bangsa. Stóri-Bangsi sat svo inni í markinu meðan á leik stóð.

Elma brunar að marki Víkings, og andartaki seinna steinlá boltinn í
netinu!

Áfram HK!

Í Kópavogi er rekið athyglisvert
fyrirtæki sem heitir Hollusta úr
hafinu. Eiganda þess, Eyjólfi Frið-
geirssyni liffræðingi, hefur tekist
að sýna fram á að nýta má í mun
meira mæli m.a. sjóþörunga, ýms-
ar tegundir þara og framleiða úr
þessu ýmsar hollustuvörur eins og
hollustukrydd, þarasósur,
grasasósur, hollustusnakk og
fleira sem er allrar athygli verðar.
Í þarasósu er m.a. soyasósa, epla-
edik, vatn og hvítlaukur, sem er
kryddað með þörum og fjallagrös-
um. Engum aukaefnum er bætt í
sósurnar. Þannig gefur stór-
þarasósan hressandi sjávarbragð
og kallar vel fram bragðið í
réttunum.

Þ

sem matvöru.
Hérlendis hefur sjávargróður ver-

ið nýttur frá upphafi byggðar. Talið
er að e.t.v. hafi þekking á ætisþara
borist hingað á landnámsöld með
formæðrum okkar á Írlandi. Sjávar-
gróður var þá nýttur til matar, fóð-
urs fyrir búpening og einnig til eldi-
viðar.

Hollusta úr hafinu ehf. vill endur-
vekja neyslu á þessu holla og góm-
sæta sjávarfangi. Þaranum er safn-
að í hreinum, ómenguðum fjörum
og hann verkaður og þurrkaður við
lágan hita til þess að hann tapi sem
minnstu af hollustuefnum.

Milljónir tonna af 
þörungum

En hvað vita landsmenn um alla
þá sjóþörunga sem finna má við
strendur landsins og reyndar um
heim allan?

• Talið er að um 8 milljón tonn af
sjávargróiðri séu nýtt í heiminum í
dag og nær allt það magn fer til
manneldis.

• Villtir þörungar anna ekki eftir-
spurn markaðarins eftir sjávar-
gróðri, 90% kemur úr ræktun.

• Við strendur landsins eru millj-
ónir tonna af þörungum sem eru
nær ónýttir.

• Söl eru mest notuð til matar og
eru þau eina tegundin sem enn er
nýtt til matar.

• Hér við land eru að minnsta
kosti á annan tug ætra þarategunda
en margar af þessum tegundum eru
mjög gómsætar.

• Þörungar eru ríkir af steinefn-
um, málmum og snefilefnum og
margir þeirra ríkir af vítamínum, en
í þörungum er nær engin fita.

Sjóþörungar unnir til
manneldis í Kópavogi

Eyjólfur Friðgeirsson, líffræðingur og eigandi fyrirtækisins Hollusta
úr hafinu, með hluta þeirrar athyglisverðu framleiðslu sem hann er
að kynna markaðnum.



Héraðsskjalasafn Kópavogs er
til húsa að Hamraborg 1, en það
var stofnað 12. desember 2001
með samþykkt bæjarstjórnar
Kópavogs og Þjóðskjalasafns Ís-
lands. Safnið hefur faglegt yfir-
vald yfir skjalamálum á aðal-
skrifstofu bæjarins að Fannborg
2 sem og í öllu bæjarkefinu.
Safnið fer með umboð Þjóð-
skjalasafns á Kópavogssvæði og
nær verksvið þess ekki einungis
til bæjarkefisins, heldur einnig
félaga, fyrirtækja og einstaklinga
í bænum. Héraðsskjalasafnið
gegnir tvíþættu hlutverki; ann-
ars vegar stjórnsýsluhlutverk
sem m.a. felur í sér að leiðbeina
bæjarstofnunum um skjalastjórn,
hafa eftirlit með skjalavörslu
bæjarstofnana, varðveita eldri
skjöl bæjarins á tryggan hátt,
hafa skjölin skráð og aðgengileg
til notkunar, afgreiða fyrirspurn-
ir úr skjölum samkvæmt gild-
andi lögum eins eru héraðs-
skjalaverðir eftirlitsaðilar með
stjórnsýslu.

Safnið hefur einnig menningar-
legar skyldur, s.s. að safna og
varðveita skjöl og önnur gögn um
sögu Kópavogs og Kópavogsbúa í
fortíð og nútíð, að rannsaka og
kynna sögu Kópavogs, t.d. með
sýningum, fundum, kynningum
og útgáfum og þannig efla þekk-
ingu á sögu bæjarins og stuðla
stuðla að auknum rannsóknum al-
mennings og fræðimanna á sögu
Kópavogs og öllu því er hana
snertir.

Hrafn Sveinbjarnarson er hér-
aðsskjalavörður en einnig starfar
á safninu Kristín Þorgeirsdóttir
ljósmyndari og skjalavörður. Von-
ir standa til að safnið fái fleiri
stöðugildi.

Það var að áeggjan Þjóðskjala-
safns Íslands að ákveðið var að
stofna Héraðsskjalasafnið en áður
hafði starfað á bæjarskrifstofun-
um sérstakur bæjarskjalavörður
frá árinu 1978. Safnið tók við öll-
um skjölum sveitarfélagsins og
heldur jafnframt utan um og varð-
veitir aðrar sögulegar heimildir,
m.a. skjöl frá einkaaðilum og
einkafyrirtækjum.

„Við varðveitum ekki bara skjöl

frá 50 ára sögu Kópavogsbæjar
heldur einnig skjöl, einkum þó í
afriti, frá þeim tíma þegar Kópa-
vogur var hluti af Seltjarnarnesi
og þá skjöl sem sérstaklega varða
þetta svæði, en frumritin liggja
auðvitað áfram á þeim söfnum
þar sem þau eiga heima,“ segir
Hrafn Sveinbjarnarson.

- Þú tókst við þessu starfi í byrjun
þessa árs. Hvað er brýnast að gera
núna á þessum fyrstu misserum?

„Megináherslan verður á eftirlit
með skjalahaldi bæjarfélagsins og
stofnana þess og að koma því í
fastara form. Þessi vinna verður í
nánu samstarfi við þá starfsmenn
bæjarins á hverjum stað í emb-
ættiskerfinu sem starfa með skjöl
og bera á þeim ábyrgð.“

-Hvernig snýr starfsemin að hin-
um almenna íbúa Kópavogsbæjar,
verður hann eitthvað var við starf-
semina hér, og þá með hvaða
hætti, og getur hann á einhvern
hátt nýtt sér hana t.d. í heimilda-
söfnun?

„Hann á að geta það, en fyrst

þarf að fara hér fram ákveðin end-
urskráning, þ.e. það þarf að bæta
nokkuð þá skráningu sem fyrir er.
Afgreiðslutími er ekki fastur með-
an á þessu stendur, en fer eftir
samkomulagi. Í skjölum þeim sem
hér eru varðveitt og eiga að koma
hér til varðveislu felast réttindi og
skyldur Kópavogsbæjar gagnvart
íbúum bæjarins og öðrum. Hinn
almenni íbúi Kópavogs á því mik-
ið undir þeirri starfsemi sem fer
fram á Héraðsskjalasafni Kópa-
vogs, þótt hún fari mjög hljótt eðli
sínu samkvæmt. Opinber skjala-
söfn eru oftast nýtt af sagnfræð-
ingum og áhugamönnum um
sögu. Meginhlutverk þeirra er þó
ávalt að gæta embættisskjala og
tryggja aðgang að þeim og er
hugsunin í því að gæta borgara-
legra réttinda og skyldna, hug-
mynd sem er ættuð úr Frönsku
byltingunni (Yfirlýsingin um
skjalaréttindi manna frá 25. júní
1794). Þetta virðist stundum
gleymast, við erum ekki þegnar
sem búa við leynilega starfsemi
einveldis, heldur borgarar í opnu
lýðræðisþjóðfélagi sem eiga rétt
til skjala.

Hér á almenningur að hafa að-
gang að miklum fróðleik enda er
hér haldið utan um skjöl er varða
sögu Kópavogsbæjar og margra
þeirra sem hér hafa búið og starf-
að. Við tökum nefnilega einnig til
varðveislu einkaskjöl frá einstak-
lingum, félagasamtökum og fyrir-
tækjum í bænum. Við höfum ekki
bolmagn til þess að ganga sér-
staklega eftir því að fá einkaskjöl
til varðveislu, en ég hvet fólk til

þess að hafa samband við okkur
til þess að koma þeim í okkar
vörslu. Skjöl eru oft það eina sem
eftir er af gengnum ættingjum og
vinum, vitnisburður um liðna
tíma, og því er rík ástæða til þess
að varðveita þau.

Hér eru t.d. varðveittar gamlar
myndir af fólki sem við höfum
mikinn áhuga á að fá vitneskju
um, viljum gjarnan vita hvað
þetta fólk heitir, sögu þess og af
hvaða tilefni myndin var tekin, og
jafnvel hvar myndin var tekin.
Það hefur reynst árangursríkt að
leita eftir þessum upplýsingum
gegnum fjölmiðla með því að
birta myndir í blöðum og óska eft-
ir upplýsingum. Við viljum gjarn-
an fá Kópavogsblaðið í lið með
okkur í þessu máli.“

Varðveislugildi heimilis-
bókhalds oft vanmetið

-Er eitthvað um það að fólk sé
að koma með gögn á Héraðs-
skjalasafn Kópavogs úr dánarbú-
um?

„Það hefur aðeins borið á því,
og við skoðum þá hvert og eitt til-
fellli og reynum að beina fólki í
rétta átt ef þetta eru t.d. skjala-
söfn sem ekki tengjast Kópavogi
einum heldur varða allt landið. Þá
er því vísað til Þjóðskjalasafnsins.
Yfirleitt kemur fólk ekki með skjöl
til skjalasafna nema það telji að
það sé einhver veigur í þeim, og
yfirleitt hefur það rétt fyrir sér í
um það. Því miður kemur stund-
um fyrir að fólk vanmetur sum
skjalagögn og hendir þeim áður

en haft er samband við skjalasöfn
og þar vil ég sérstaklega nefna
heimilisbókhald ef það er sett
upp snyrtilega og er í góðu horfi.
Þá er það jafnvel efni sem hag-
fræðingar hafa áhuga á, skoða
verðlag þess tíma og neysluvenj-
ur. Þetta eru oft gögn sem mörg-
um finnst ákaflega ómerkileg og
eru fljótir að fara með í ruslatunn-
una þegar verið er að ganga frá
eftir látna ættingja.

Ég hvet fólk til að hafa sam-
band ef það er í vafa. Við munum
þá veita aðstoð við að leggja mat
á það hvort skjöl hafa varðveislu-
gildi, því oft eru ríkar ástæður fyr-
ir því að viðkomandi sá ástæðu til
þess að geyma skjöl, ástæður
sem aðrir koma kannski ekki auga
á í fljótu bragði.

Skjöl fyrirtækja sem hætta
störfum en hafa starfað um nokk-
urt skeið hafa líka umtalsvert
varðveislugildi,“ segir Hrafn
Sveinbjarnarson, héraðsskjala-
vörður.
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Hrafn Sveinbjarnarson héraðsskjalavörður.

Almenningur getur í framtíðinni nýtt
sér gögn Héraðsskjalasafns Kópavogs



Íslandsmótið í hestaíþróttum
fór fram á velli Gusts í Kópavogi,
Glaðheimum, um sl.helgi. 12 ár
eru síðan síðast var haldið Ís-
landsmót í Glaðheimum, en
starfsemi Gusts mun innan tíðar
flytjast upp á Kjóavelli þar sem
núverandi svæði mun verða nýtt
undir iðnaðarstarfsemi þegar
fram líða stundir. Metnaður
Gustara stendur til að þegar
starfsemin verður komin upp á
Kjóavelli verði þar besta keppn-
is- og útreiðaaðstaða landsins og
þar haldið Íslandsmót innan
fárra ára.

Eftir hádegi á sunnudag fóru
fram A-úrslit, og þó ritstjóri Kópa-
vogsblaðsins hafi ekki mikið vit á
hestum eða hestaíþróttum er það
blindur maður sem ekki hreyfst af
glæsileik hestanna sem þarna
kepptu og hversu öryggir og
raunar upp til hópa glæsilegir
knaparnir voru. Það er engin
furða að hestamennskan skuli
vera í jafnmikilli uppsveiflu á
landinu og raun ber vitni. 

Í úrslitum í fimmgangi í 1. flokki
kepptu 9 knapar, þ.á.m. Berglind
Rósa Guðmundsdóttir frá Gusti
sem sat Helgu Jarlsdóttur frá
Svignaskarði en hún lenti í 7. sæti

með einkunina 6.31 en sigurveg-
ari varð Friðdóra Friðriksdóttir á
Snót frá Tungu með einkunina
7,40. Í meistarflokki í fimmgangi
varð sigurvegari Þórarinn Ey-
mundsson á Krafti frá Bringu eftir
snarpa keppni við Stefán Frið-
geirsson á Degi frá Strandarhöfða,
en þeir Þórarinn og Stefán eru

báðir að norðan. Þórarinn sigraði
einnig í tölti og það á sama hesti,
Krafti, en þetta mun vera í fyrsta
skipti sem sama par, þ.e. knapi og
hestur, vinnur þessar tvær grein-
ar á Íslandsmóti. Auk þess bar
Þórarinn sigur úr býtum í 100
metra flugskeiði á Ester frá Hól-
um.

Gustararnir Berglind Rósa á
Þjótanda frá Svignaskarði og Rík-
harður Flemming Jensen á Hæng
frá Hæl urðu í fyrsta og öðru sæti
í tölti 1. flokki eftir glæsilega og
jafna keppni. Önnur úrslit má sjá
á heimasíðu Gusts, gustarar. 
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Ömmubakstur að Kópavogs-
braut 96 hóf starfsemi sína árið
1952 sem Bakarí Friðriks Har-
aldssonar, og er því eitt elsta fyr-
irtæki Kópavogs. Þá höfðu Frið-
rik Haraldsson og Steina Finns-
dóttir, kona hans, bakað flatkök-
ur heima í eldhúsi um nokkurt
skeið og selt til verslana.

Innan tíðar urðu umsvifin það
mikil að stækka varð aðstöðuna
og var þá bílskúrinn lagður undir
framleiðsluna. Fljótlega bættist
við kleinubakstur og á endanum
varð svo framleiðslan svo um-
fangsmikil að reksturinn var flutt-
ur í nýtt og glæsilegt húsnæði að
Kársnesbraut 96 fyrir liðlega 30
árum síðan. Í kjölfar flutninganna
var tekið til við að tæknivæða
framleiðsluna og sjálfvirknin var
aukin til muna. Allt frá upphafi
hefur verið lögð sérstök áhersla á
gæði og hreinlæti auk þess sem
einungis er notað fyrsta flokks
hráefni. Í dag framleiðir Ömmu-
bakstur t.d. eina kleinu
fyrir hvern Íslending í hverjum
mánuði!

Stöðugt hafa bæst við ný fram-
leiðsla en árið 1990 var hafin
framleiðsla á pizzum sem eru
meðal mestu seldu pizzum á land-
inu í dag.

Snorri Sigurðsson, framleiðslu-
stjóri Ömmubaksturs, segir að nú
framleiði Ömmubakstur flatkökur,
keinur, kleinuhringi, rúgbrauð,
snúða og lasagna og auk þess eru
framleidd laufabrauð fyrir jólin.
Það nýjasta á markaðnum er
framleiðslulína sem heitir Rétt-
meti. Nafnið er fengið þannig að
Réttmeti er rétt samsett máltíð
fyrir þann sem hugasar um það
sem hann borðar. Réttirnir eru
allir tilbúnir á 3 til 4 mínútum í
1000w örbylgjuofni.

Grænmetis-blanda er ferskt og
fínskorið grænmeti; Tígris-rækjur
eru með fersku grænmeti og tæ-
lenskri karrýsósu; Ítalskar kjöt-

bollur eru með fersku græn-
meti,Tagliatellle, og tómmat-basil
sósu; Tandoori kjúklingalundir
eru með ferskum hýðishrísgrjón-
um og Tandooris-sósu og Arab-
ískur kalkúnn er með fersku

grænmeti og heilhveitis kús kússi.
Ömmubakstur tók þátt í sýning-

unni „Matur2006“ í Fífunni í Kópa-
vogi í vor, og vakti sýningarbás
fyrirtækisins verulega athygli.

Kleinubakstur er mjög stór í heildarframleiðslu fyrirtækisins, og jafn-
framt mikilvægur.

Verðlaunagripir mótsins voru hannaðir af hjónunum Kristjönu
Samper og Baltasar, en þau eru bæði félagar í Gusti.

Gustarinn Berglind Rósa í keppni í fimmgangi í 1. flokki.

Margir glæsilegir hestar kepptu á Íslandsmótinu.

„Réttmetis-línunan“ sem nú er verið að markaðssetja hjá
Ömmubakstri.

Ein kleina fyrir hvern
Íslending í hverjum mánuði!

Gustarar héldu glæsilegt Íslandsmót

F.v: Breki, Brynjar, Hjörtur Týr og Kristófer Valur. Theódór Óskar
vantar á myndina.

Fimm félagar úr Kópavogs-
skóla afhentu Kópavogsdeild
Rauða kross Íslands 8.262 krón-
ur sem þeir höfðu safnað með
því að halda tombólu í nokkra
daga fyrir utan Nóatún í Hamra-
borg. Þetta voru þeir Brynjar og
Breki Arndal, Hjörtur Týr
Björnsson, Kristófer Valur
Brynjarsson og Theódór Óskar
Þorvaldsson, allir á 9. aldursári.
Strákarnir sögðust staðráðnir í
því að halda áfram að safna fyr-
ir góð málefni og leggja þannig
sitt af mörkum til að hjálpa
fólki. Þeim þótti hins vegar mið-
ur að sumir vegfarendur höfðu

ekki trúað því að þeir væru að
safna fyrir Rauða krossinn. Lík-
lega er það vegna þess að fyrir
hefur komið að óprúttnir náung-
ar hafa stundum verið að selja
hluti eða safna peningum í nafni
félaga eða félagasamtaka, sem
síðan hefur ekki reynst flugufót-
ur fyrir.

Rauði krossinn metur mikils
framtak sem þetta af hálfu
yngstu sjálfboðaliða hreyfingar-
innar. Fjársöfnun ungmenna
rennur til styrktar börnum í
neyð í gegnum verkefni Rauða
krossins erlendis.

Fræknir félagar söfnuðu
fyrir Rauða krossinn

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188 - 895 8298
Netfang: borgarblod@simnet.is
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Nöldur Naggsson skrifar úr Kópavogi:

Ó!  Stundvísi !
Slóðaskapurinn lýsir sér m.a. í

því hve óstundvísir þeir eru. Þeir
mæta alltaf of seint.

Með öðrum orðum er alltaf ein-
hver til þess að mæta of seint á
hverskyns mannamót, fundi, ráð-
stefnur, æfingar, messur og jafn-
vel á tónleika! (Svo eru þeir líka til
sem „gleyma“ að slökkva á gems-
unum sínum, þeir eru sér þjóð-
flokkur - og efni í aðra grein, um
systurnar gleymsku og heimsku).

Fyrir mörgum árum, kannski
20, var ég í nefnd á vegum eins
ráðuneytisins og var skrifstofu-
stjóri þess formaður hennar.
Nefndin hélt marga fundi niðri í
bæ og alltaf kom formaðurinn of
seint - og alltaf tók hann góðan
tíma í viðbót af fundartímanum til
að lýsa því fjálglega hversu erfitt
væri að finna bílastæði í borginni!
Hann stóð augljóslega í þeirri trú
að Reykjavík væri stórborg og þar
af leiðandi, eins og í öllum stór-
borgum, væri erfitt að finna bíla-
stæði (hefur séð þetta og heyrt í
amrískum bíómyndum?) og þess
vegna mætti hann alltaf of seint á
fundi! Fattið þið þetta?

Auðvitað var manninum í lófa
lagið að leggja bara fyrr af stað á
fundinn. Með smá útreikningi,
sem meira að segja ég hefði ráðið
við, gat hann fundið út hversu
miklu fyrr hann þyrfti að fara að
heiman til þess að ná að leggja
bílnum og koma sér á staðinn,
með því að nota meðaltalstöl-
fræði.

Þessi maður var  í mörgum
nefndum, stjórnum og ráðum og
ég hef oft hugsað til þess hversu

þjóðhagslega óhagkæmur hann
var vegna óstundvísi sinnar - og í
mínum huga vóg hún þyngra en
allir hans kostir og ágæti að öðru
leyti. Ég geri ráð fyrir að hann hafi
kunnað að reikna, telja og leggja
saman en bara ekki nennt því. En
hefði hann gert það eða einhver
annar fyrir hann, þá hefði hann
séð að t.d. sjö manna nefnd vinn-
andi fólks, sem heldur fundi á
vinnutíma, og fundirnir geta ekki
hafist fyrr en 15 mínútum eftir til-
settan tíma, þá eru þar foknar út í
veður og vind hvorki fleiri né
færri en ein klukkustund og fjöru-
tíu og fimm mínútur, sem ella
hefðu getað nýst í þarft starf - og
þá er ekki reiknaður sá tími, sem
tekur menn að komast á fundar-
stað og til baka, finna stæði og
ganga á fund og af! Ef safnað væri
svo saman öllum þeim mínútum
sem sóast vegna óstundvísi væri
það á við kvart álver.

Mér finnst að gera eigi annað af
tvennu; annað hvort að sekta fólk
um 100 krónur fyrir hverja mín-
útu sem það kemur of seint, eða
hefja fund, messu, tónleika, ráð-
stefnu, matarboð, æfingu, leiksýn-
ingu, flugtak eða brottför á tilsett-
um tíma - og þá án þeirra sem
koma of seint, sem sé: lokum á
skussana, læsum slóðana úti!

Eða eins og Hólmgeir Hagan
myndi sagt hafa:

Ef mæta þú ætlar á ástarfund
er eins gott að finna þér stæði
og hitta á réttan stað og á stund
svo stynjir upp bónorði’ í næði!

Íslendingar eru slóðar (og sóðar)

Ásta Ragnheiður Jóhannesdótt-
ir, þingmaður Samfylkingarinnar,
segir að Siv Friðleifsdóttir heil-
brigðisráðherra hafi kynnt stefnu-
mótun í málefnum aldraðra fyrir
skömmu, tíu mánuðum fyrir kosn-
ingar. Gott sé að fá stefnumótun
frá ríkisstjórninni þótt seint sé.
Hingað til hafi málaflokkurinn ver-
ið afskiptur í heilbrigðisráðuneyt-
inu og ástandið í málefnum aldr-
aðra eftir því. Margir hafi styrkst í
þeirri skoðun að þennan málflokk
þyrfti að flytja til ráðuneytis fé-
lagsmála.

„Nú vill ráðherra efla heima-
þjónustu, færa heimahjúkrun á
sömu hendi og félagsþjónustuna,
þ.e. til sveitarfélaganna. Hún vill
koma á nætur- og helgarþjónustu
í heimahúsum. Samfylkingin og
þingmenn hennar hafa á Alþingi
hvað eftir annað hvatt til að þetta
verði gert, en án árangurs. Ég
fagna sérstaklega viðsnúningi
Sivjar í sambandi við geðheil-
brigðisþjónustu við aldraða. Nú
ætlar hún að koma á öldrunar-
geðdeild, - gott! Það vildi fyrir-
rennari hennar ekki.

Í vetur kallaði ég eftir því í fyrir-
spurnartíma á Alþingi og svaraði
Jón Kristjánsson því neitandi,
hann taldi ekki þörf á sérstakri
öldrunargeðdeild, - þótt þörfin
væri mikil samkvæmt mínum
heimildum. Vonandi tekst Siv að
fá fjármagn til þessa verks.“

Ekki von á úrbótum í
hjúkrunarmálum

Ásta Ragnheiður segir að nú
vilji Siv að þeir sem séu í mestri
þörf fái forgang á hjúkrunarheim-
ilin, en það hafi hún ekki verið
viss um þegar hún ræddi þau mál
sl. vetur við hana á Alþingi.

„Ég spurði hana hvort ekki væri
nauðsynlegt að LSH hefði forgang
í innlögnum á fleiri hjúkrunar-
heimili en tvö eins og nú er, til að
leysa vanda 100 aldraðra á spítal-
anum, sem ekki var hægt að út-
skrifa. Hún var tilbúin að íhuga
það þá. Það hefur hún greinilega
gert og ég fagna þessum áhersl-
um hennar. Hún vill líka fjölga fag-
fólki í þjónustunni og er það vel.
Samfylkingin hefur ítrekað lagt
áherslu á að það verði gert.

Fjölgun hjúkrunarrýma er gam-
alkunnur söngur úr ráðuneytinu ,
- hann hefur verið ótrúverðugur á
sama tíma og tæplega helmingur
þess fjár sem á að renna til upp-
byggingar hjúkrunarheimila með
skatti til Framkvæmdasjóðs aldr-
aðra hefur farið í annað í ellefu
ára stjórnartíð blágrænu flokk-
anna tveggja, Bé og Dé. Skyldi Siv
ná að breyta þessu fyrir kosning-
ar? Ekki er von á úrbótum í hjúkr-
unarmálunum fyrr en eftir þær,
miðað við núverandi áætlun.

Upplýsingagjöf og ráðgjöf við
aldraða og aðstandendur þeirra á
að auka, en í þeim efnum er víða
pottur brotinn eftir ellefu ár
Framsóknar yfir málflokknum..

Ekki er ólíklegt að hin öflugu sam-
tök aðstandenda aldraðra, AFA,
með Reyni Ingibjartsson í farar-
broddi, og Félag eldri borgara
undir styrkri forystu Margrétar
Margeirsdóttur hafi náð eyrum
ráðherrans í þessum efnum nú á
síðustu vikum og mánuðum. Ráð-
herra ætlar að berjast fyrir fjár-
veitingum til að ná þessu fram.
Þar reynir á vilja samstarfsflokks-
ins í blágræna bandalaginu, en
fjármálaráðherra hefur mikið um
það að segja. Nú er að sjá hvernig
fjárlagafrumvarpið, það síðasta
fyrir kosningar, mun líta út í þing-
byrjun. Ef áform Sivjar eiga að
verða að veruleika verður að
veita fé til þeirra í fjárlögum, ella
eru þetta innantóm orð,“ segir
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir,
alþingismaður.

Þingmaður fagnar viðsnúningi
heilbrigðisráðherra hvað 
var geðheilbrigðisþjónustu

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir,
þingmaður.



Ólafur Helgi Kristjánsson hef-
ur verið ráðinn þjálfari Lands-
bankadeildarliðs Breiðabliks í
stað Bjarna Jóhannssonar sem
sagði starfi sínu lausu þar sem
hann taldi að hann næði ekki
betri árangri með liðið. Árangur
liðsins hefur verið undir vænt-
ingum, og heyra mátti á mörgum
mætum Blikanum að tapið í bik-
arkeppni VISA gegn 1. deildar-
liði KA hafi sviðið sárt.

Breiðablik var í 8. sæti deildar-
innar eftir 10 umferðir með 11 stig
og hefur aðeins unnið þrjá leiki,
gert tvö jafntefli en tapað fimm
leikjum, en var aðeins 5 stigum á
eftir liðinu sem var í 2. sæti. FH
virðist vera að tryggja sér Íslands-
meistaratitilinn 3. árið í röð. Ólafs
bíður því það verkefni að þoka
liðinu af fallsvæði og tryggja því
áframhaldandi setu meðal þeirra
bestu. Fyrsti leikur Ólafs sem
þjálfara var gegn Vestmannaey-
ingum í Eyjum sl. þriðjudag.

Ólafur segir að það hafi átt sér
mjög stuttan aðdraganda að hann
var ráðinn þjálfari Breiðabliks.
Hann segist hafa ætlað að vera í
fríi í sumar frá þjálfun, en hann
hætti sem þjálfari Fram sl. haust.

„En svo æxlaðist það þannig að
ég sogaðist inn í þetta aftur fyrr
en ég ætlaði. Maður getur ekki
slitið sig frá þessu, þetta er ein-
hver konar atvinnusjúkdómur. En
það er fínt að vera búinn að vera í
fríi, og vonandi kemur ég bara
ferskur inn í þetta krefjandi starf
hér í Kópavogi en við sömdum
um að ég tæki að mér liðið fram á
haustið. Við sjáum svo til hvað
gerist eftir það.“

- Ertu sæmilega bjartsýnn á að
þér takist að forða liðinu frá falli
og halda því áfram í Landsbanka-
deildinni?

„Ég er það, en hins vegar kíkti
ég ekkert á stigatöfluna fyrr en
eftir að búið var að ganga frá

samningnum við mig. Ég velti ekki
spurningu eins og „ó,nei, þetta er
vonlaust“, þegar ég tók þetta
verkefni að mér. Ég tók við Fram
á sínum tíma þegar liðið var í
neðsta sæti deildarinnar og 5 stig-
um á eftir næsta liði og það tókst
að halda þeim uppi. Þetta er fínn
hópur leikmanna hjá Breiðabliki
sem ég hef mikla trú á.

Auðvitað kem ég með einhverj-
ar breytingar, bæði í þjálfun og
spili, en það gafst ekki mikill tími
til þess fyrir fyrsta leikinn eftir að
ég var ráðinn, aðeins tvær æfing-
ar, en það var gegn Val sem end-
aði með jafntefli. Ég var þá enn að
átta mig á nöfnunum á leikmönn-
unum og hver spilaði hvar!“

Spár „sérfræðinga“ ekki
traustvekjandi

- Hefur Landsbankadeild karla
verið að spilast í sumar eins og þú
áttir von á?

„Alls ekki og allt öðru vísi en
sjálfskipaðir sérfræðingar áttu
von á. Þeirra spár ganga oft ekki
eftir, eru lítt til að treysta á.

Óstöðugleikinn kemur mér mest á
óvart, en ég bjóst við að KR, Skag-
inn og Valur mundu blanda sér í
toppbaráttuna með FH. Skaginn
heltist strax úr lestinni, Valsmenn
hafa ekki sýnt sama stöðugleika
og í fyrra og KR, sem reyndar var
ekki í sérstaklega góðum málum í
fyrra, hefur ekki enn náð sér á
strik. Oft þegar skipt er um þjálf-
ara eins og hjá KR þá tekur tíma
að fá hans mótun inn í liðið, svo
það er ekkert víst að að afrakstur
þess sjáist á liðinu fyrr en á næsta
ári. En þá lenda þjálfarar oft í því
að óþolinmæði stjórnarmanna er
mikil, og menn látnir taka pokann
sinn. Það þarf stundum að taka
eitt skref aftur á bak til að komast
tvö áfram.

Ég átti ekki von á því að FH-ing-
ar væru að vinna alla sína leiki
eða gera jafntefli, en þeir hafa ver-
ið að gera það utan síðasta leiks
gegn Val og hin liðin að tapa
hvert fyrir öðru. Þetta er því
skrýtin staða sem er komin upp í
deildinni,“ segir Ólafur Helgi
Kristjánsson, nýráðinn þjálfari
Breiðabliks.
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Ólafur Helgi Kristjánsson, þjálfari karlaliðs Breiðabliks, að undirbúa
æfingu liðsins nýverið.

Breiðabliksstrákarnir í 7. flokki
komu, sáu og sigruðu á Skagamót-
inu í lok júnímánaðar. Blikastrák-
arnir sigruðu bæði í flokki A og B
liða og þar að auki náðu þeir í bik-
ara  í neðri deild B og C liða. Að

vanda var Breiðablik með fjöl-
mennasta hópinn á mótinu en um
80 strákar spiluðu fyrir hönd fé-
lagsins á þessu móti.

Aldrei þessu vant þá var ágætis
veður á Skaganum mótsdagana

þannig að keppendur, foreldrar
og stjórnendur áttu ánægjulega
þrjá daga á Akranesi. Hákon
Sverrisson þjálfari var að vonum
ánægður með strákana og ekki
síður umgjörð mótsins.

Breiðablik sigraði tvöfalt
á Skagamótinu á Akranesi

„Finn hópur leikmanna
hjá Breiðabliki sem ég
hef mikla trú á“

Góð stemmning var á setningarhátiðinni á fimmtudeginum, Pálmi,
þjálfari Grindavíkur, hélt þar m.a.upp rífandi stemmningu.

Glæsilegt Símamót
2006 fór að mestu
fram í rigningu

Um 1.500 stelpur mættu til leiks
hvaðan æva af landinu til keppni á
Símamótinu í knattspyrnu sem
haldið var af Breiðabliki í Kópa-
vogi 13. til 15. júlí sl. Þetta voru
156 lið frá 29 félögum. Liðin eru 22
ár síðan fyrst var haldið sambæri-
legt mót í Kópavogi, en þau hafa
nokkuð skipt um nafn eftir því
hver hefur verið aðalstyrktaraðili
mótsins. Nú gerir Síminn það með
glæsibrag.

Veðrið var stelpunum ekki hag-
stætt á mótinu, en bæði föstudag
og laugardag rigndi alveg lifandi
býsn svo hluti keppninnar var
færður inn í Fífuna en veður var
hins vegar skaplegt á sunnudegin-
um. En myndirnar tala að mestu
sínu máli, sem aðallega eru teknar
við setningu Símamótsins á
fimmtudeginum og síðan á sunnu-
deginum.

Hinn föngulegi hópur Blikastráka sem stóð sig svo vel uppi á Akranesi.

- segir nýr þjálfari Breiðabliks, Ólafur Helgi Kristjánsson

Lið Aftureldingar bar sigur af KA í úrslitum 6. flokks A í dramatískum
leik, 2-1.

Frá úrslitaleiknum í 6. flokki B þar sem tvö Breiðablikslið kepptu.
Breiðablik-2 (í rauðum vestum) vann Breiðablik-3 með 4-0.

Kópavogsslagur, Breiðablik-HK.
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Arnar Grétarsson hefur samið
við Breiðablik til þriggja ára, og
lék sinn fyrsta leik fyrir Breiða-
blik sl. þriðjudag gegn Vest-
mannaeyingum. Arnar Grétars-
son er uppalinn Bliki og hóf að
leika með Blikum árið 1988, þá
16 ára gamall, og lék til ársins
1996, alls 139 deildarleiki og
skoraði í þeim 26 mörk. Hann
hefur einnig spilað flesta A-
landsleiki allra Blika, eða 72, og
skorað í þeim 2 mörk.

Fyrsti landsleikurinn var árið
1991 gegn Tyrklandi á Laugardals-
velli sem Ísland vann 5-1 og skor-
aði Arnór Guðjohnsen 4 mörk í
leiknum. Síðasti landsleikur Arn-
ars var gegn Möltu erlendis árið
2004, sem endaði 0-0. 

Frá Breiðabliki lá leiðin til Leift-
urs í Ólafsfirði en síðan í atvinnu-
mennsku í Grikklandi og Belgíu.
Hjá Lokeren í Belgíu lék hann m.a.
með Marel Baldvinssyni sem
einnig hefur gengið til liðs við
Blika. Það munu eflaust margir
mæta á Kópavogsvöll fimmtudag-
inn 27. júlí þegar Breiðablik tekur
á móti Víkingum í Landsbanka-
deild karla.

„Það kom raunar ekkert annað
til greina að fara í Breiðablik fyrst
ég var að koma heim aftur, og
skemmtilegast er að enda ferilinn
með því félagi sem maður lék
með nánast allan tímann hér
heima og ól mann upp, enda orð-
inn þetta gamall, 34 ára!

Svo er orðið spennandi að fara
spila aftur en ég hef ekki spilað
fótboltaleik í nær 10 mánuði en ég
átti við álagsmeiðsli að stríða sem
ég fór í aðgerð út af í októbermán-

uði og lék því ekkert með Lokeren
síðustu mánuðina. Samningnum
mínum við Lokeren lauk 30. júní

sl. og það var ekki rætt um að
framlengja hann,“ segir Arnar
Grétarsson knattspyrnumaður.

Arnar Grétarsson, galvaskur á leið á æfingu.

Eftir að hafa skrifað undir samninginn ásamt Einari Kristjáni Jónssyni,
formanni knattspyrnudeildar.

Arnar Grétarsson aftur til 
Breiðabliks eftir 10 ára fjarveru

Gunnleifur Gunnleifsson, markvörður HK, tekur við blómvendi frá
Halldóri K. Valdimarssyni formanni knattspyrnudeildar HK fyrir leik-
inn gegn Fram sl. fimmtudag, en hann hefur leikið 157 leiki fyrir HK,
fleiri leiki en nokkur annar leikmaður félagsins.

Markvörður HK 
er leikjahæsti 
leikmaður félagsins

Gunnleifur Gunnleifsson fyrir-
liði og markvörður HK setti nýtt
leikjamet hjá HK í leiknum gegn
Fram sl. fimmudag. Gunnleifur
lék þar sinn 157. leik með meist-
araflokki félagsins og bætti met
Guðbjarts Haraldssonar, fyrrum
fyrirliða HK, sem hafði staðið í
tæp þrjú ár. Gunnleifur var
heiðraður sérstaklega fyrir leik-
inn af þessu tilefni. Hann var aft-
ur á móti ekki ánægður með
sinn þátt í leiknum.

„Það voru gríðarleg vonbrigði
að fá ekkert útúr þessum leik við
Fram í kvöld. Ég verð að segja að
allir leikmenn okkar gáfu sig á
fullu í leikinn, og bara það að
skora tvö mörk hjá liði sem var
bara búið að fá á sig tvö mörk allt
mótið segir ýmislegt. 

Ég verð hinsvegar segja það
líka að að ég var mjög ósáttur við

mína frammistöðu í leiknum. Mið-
að við þær kröfur sem ég geri til
sjálfs mín þá var þessi frammi-
staða algjörlega óásættanleg. Ég
ber ábyrgð á þessu tapi hjá okk-
ur, vegna þess að strákarnir skil-
uðu sínu en ég fékk á mig þrjú
mörk sem ég get alls ekki verið
sáttur við.

Við erum þó áfram fimm stigum
á eftir liðinu sem er í 2. sæti í
deildinni, og helmingur mótsins
eftir. Við erum í ágætis málum
ennþá og miðað við það hvað
þetta er búið að vera vaxandi hjá
okkur í undanförnum leikjum,
ættum við að geta gert alvöru at-
lögu að toppsætunum,“ segir
Gunnleifur Gunnleifsson.

Næsti heimaleikur HK á Kópa-
vogsvelli er gegn Stjörnunni
föstudaginn 28. júlí nk.

Þrír Blikar í liði
Landsbankadeildar
kvenna fyrstu 
sjö umferðirnar

Þrír Blikar voru valdir í lið
Landsbankadeildar kvenna eftir
umferðir 1 - 7. Þetta voru Þóra B.
Helgadóttir markvörður, Vanja
Stefanovic miðjumaður og Gréta
Mjöll Samúelsdóttir framherji.

Ásta Árnadóttir úr Val var valin
besti leikmaður umferðanna, Elís-
bet Gunnarsdóttir þjálfari umferð-
anna og stuðningsmenn Vals
fengu stuðningsmannaverðlaunin.

Breiðablik vann 
ESSO-mótsbikarinn á Akureyri

Á laugadagskvöld lauk
Essómótið 2006 í knattspyrnu 5.
fokks fór fram á Akureyri helg-
ina 6. - 8. júlí sl. Frábær árangur
náðist á mótinu og vann Breiða-
blik Essó bikarinn sem veittur er
því liði sem nær besta heildarár-
angri á mótinu.  Alls tóku 11 lið
frá Breiðablik þátt í mótinu og
stóðu þau sig öll mjög vel, strák-
arnir lögðu sig fram að fullu og
voru félaginu til mikils sóma.

A, B1 og E2-liðið urðu Essó-
meistarar, B2 og D liðin urðu í
öðru sæti.  Önnur Blikalið stóðu
sig einnig með miklum ágætum.
Fjórir Blikar voru valdir bestir í
sínum stöðum, Nikulás Snær

Magnússon var valinn besti mark-
vörður E-liða,  Þorgeir Lúðvíksson
besti sóknarmaður E-liða, Stefán

Jónsson besti sóknarmaður B-liða
og Andri Atlason besti varnar-
maður A-liða.

ÞG-verk styrkir 
frjálsíþróttadeild Breiðabliks

Þegar byggingaverktakinn ÞG-verk afhenti
fyrstu íbúunum að Hörðakór 1 lyklana að íbúð-
unum 30. júní sl. var skrifað undir styrktar-
samning fyrirtækisins við frjálsíþróttadeild
Breiðabliks til þriggja ára. Þessi styrkur og
stuðningur ÞG-verks kemur til með að nýtast
afar vel öllum iðkendum deildarinnar og mun
starf félagsins án efa eflast enn frekar á næstu
árum.

Á myndinni skrifa undir samninginn þeir Bene-
dikt Gissurarson framkvæmdastjóri ÞG-verk,
Hannes Strange formaður frjálsíþróttadeildar
Breiðabliks og Hallgrímur Arnalds varaformaður
frjálsíþróttadeildar Breiðabliks. Bæjarstjórinn í
Kópavogi, Gunnar I. Birgisson, fylgist með af vel-
þóknun. Aftan við þá standa frjálsíþróttamenn-
irnir Magnús Gíslason og Birgir Örn Strange.
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Húseign fasteignamiðlun er staðsett í hjarta Kópavogs að 
Hlíðasmára 15. Húseign hefur þegar getið sér gott orð 
fyrir góða þjónustu og vönduð vinnubrögð. Markmið 
fyrirtækisins er að verða leiðandi fasteignasala í Kópavogi.

Vegna mikillar sölu hjá okkur undanfarið, vantar 
okkur allar gerðir eigna á skrá.

Við skráningu á eign hjá okkur, getur þú verið viss 
um að fá bestu hugsanlegu þjónustu sem völ er á.

Húseign fasteignamiðlun þjónusta í forgangi.

Húseign – Fasteignamiðlun,  Hlíðasmári 15, 201 Kópavogur,S. 585-0100, Fax 585-0109

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898 1177
 baldvin@huseign.is  

Marel
Sölumaður

S. 846 8409
marel@huseign.is 

Guðmundur St.
Lögg. fast. og hdl. Gyða 

Sölumaður
Gsm 695 1095

gyda@huseign.is

Ástþór 
Sölumaður

Gsm 898 1005
astor@huseign.is

Áslaug 
Sölumaður

S. 822-9519
aslaug@huseign.is

Skúli Þór Sveinsson  
Sölumaður

Gsm 848 0275
skuli@huseign.is


