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Kársnesið og Hamraborgin séð frá hafi í kvöldsólinni.
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HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga
- Íþróttir

bls. 14-15

Deiliskipulag við Hafnarbraut samþykkt
Bæjarstjór n Kópavogs samþykkti á aukafundi 8. ágúst sl.
með sex greiddum atkvæðum
framlagða tillögu að deiliskipulagi
við Hafnarbraut 9, 11, 13 og 15,
áður Bakkabraut 10.
Á fundinum gerði Smári Smárason, skipulagsstjóri Kópavogsbæjar, grein fyrir tillögunni, en
deiliskipulagstillagan var eina málið á fundinum, sem boðað var til
að ósk minnihluta bæjarstjórnar.
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir íbúðabyggð í stað atvinnuhúsnæðis, alls um 115 nýjum íbúðum
í húsum sem verða 5-6 hæða auk
kjallara. Tillagan hefur alloft verið
til umræðu á fundi skipulagsnefndar og skipulagsstjóra falið að vinna
rammaskipulag að endurbótasvæði
á Kársnesi en m.a. hefur verið komið til móts við innsendar athuga-

semdir nýtingarhlutfall lækkað í 1.9
og íbúðum fækkað og fyrirhugaðar
byggingar við Hafnarbraut lækkaðar í samræmi við hugmyndir að
framtíðarbyggð á Kársnesi.
Guðbjörg Sveinsdóttir, fulltrúi
VG, sagði í umræðum um tillöguna
í bæjarstjórn að Vinstri græn teldu
að með tillögu um deiliskipulag
Hafnarbrautar 9-15 og Bakkabrautar 10 væri ekki gengið nógu mikið
til móts við óskir íbúa á svæðinu.
Heildarmynd vestasta hluta Kársnessins sé enn óljós enda ekki enn
búið að ganga frá deiliskipulagi alls
svæðisins. Óánægjuraddir íbúa beri
merki um að skipulagsmál svæðisins þurfi gagngera endurskoðun í
samráði við íbúana
Hafsteinn Karlsson, Samfylkingu,
sagði að fulltrúar Samfylkingarinnar í skipulagsnefnd og bæjarstjórn

hefðu margsinnis gert athugasemdir við vinnubrögð meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks vegna
skipulagsbreytinga á Kársnesi.
Samfylkingin teldi að samráð við
íbúa væri ábótavant og umferðarmál hvergi nærri leyst eigi byggð
að þéttast þetta mikið á afmörkuðu
svæði. Eins sé einsýnt að umrædd
þétting byggðar á Kársnesi muni
ekki ganga upp ef fyrirhuguð stórskipahöfn muni rísa á landfyllingu. Huga þurfi frekar að verslun
og þjónustu við stækkandi byggð
ásamt því að tryggja þjónustu
vegna grunn- og leikskóla.
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri, sagði m.a. að meirihlutinn
hefði allan tímann hlustað á athugasemdir íbúa á Kársnesi og allar
samþykktir í skipulagsmálum yrðu
að vera í sátt við sem flesta.
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Vakning í
skipulagsmálum

ópavogsbær hefur vaxið hraðast allra sveitarfélaga á Íslandi
á undanförnum árum, en þrátt fyrir hraða uppbyggingu sem
m.a. felst í því að ný hverfi hafa skotist upp eins og gorkúlur
hefur þjónustan við íbúa haldist í hendur við uppbygginguna. Götur
hafa verið malbikaðar og gangstéttir lagðar, jafnvel áður en húsin
hafa risið upp úr moldinni. Skólar hafa risið hratt í nýju hverfunum
og í takt við íbúafjölgunina enda svo komið að hér eru 10 grunnskólar
sem veita börnunum þá bestu kennslu sem völ er á. Vel hefur gengið
að ráða kennara, hér vill fólk ekki aðeins búa, heldur einnig starfa.
Stundum má velta vöngum yfir því hvort bæjarstjórn fari offfari
þegar kemur að nýframkvæmdum eða þéttingu byggðar. Sú skoðun
verður áleitin þegar litið er til mótmæla íbúa á Kársnesinu vegna fyrirhugaðrar þéttingu byggðar þar og byggingu bryggjuhverfis sem á
að verða það glæsilegasta á öllu Íslandi. Íbúasamtök hafa verið stofnuð til að berjast gegn byggingu háhýsa á Nónhæð, sem samkvæmt
aðalskipulagi er útivistarsvæði, þó ekkert hafi verið gert þar af hálfu
bæjaryfirvalda til að gera svæðið útivistarvænt. Allir vilja hafa rúmt
um sig, ekki of mikla umferð um næsta nágrenni sitt, en á móti kemur að eðlilegt er að krefjast bættrar þjónustu þegar íbúum fjölgar á
ákveðnum svæðum eða í ákveðnum hverfum. Er það kannski bara í
“tísku” að vera á móti? Finnst fólki allt í lagi að þétta byggð, bara ekki
í bakgarðinum hjá þeim sjálfum? Ég held ekki, en ástæða þessa er að
fyrst og fremst sú að umhverfisvakning fólks hefur stóraukist, allt tal
um mengun hefur orðið til þess að umhverfismengun er eitthvað sem
engin sæmilega hugsandi borgari lætur yfir sig ganga án mótmæla.
Hins er líka að gæta að fólk er að vakna til stöðugt meiri vitundar um
skipulagsmál, fólk hefur skoðun á þeim, ekki bara í næsta nágrenni
við sitt heimili, heldur alls staðar þar sem það kemur, jafnvel í öðrum sveitarfélögum. Það veitir skipulagsnefndum og bæjarstjórnum
meira og ábyrgara aðhald, sem auðvitað er hið besta mál. En ekki má
gleyma því að í skipulagsnefndum, bæjarstjórnum og á skrifstofum
skipulagsdeilda bæjanna, þ.á.m. í Kópavogi, fer fram fagleg vinna í
skipulagsmálum, íbúum til heilla.

Fjölþjóðlegur stuðningur
við íþróttafélög

Á

hugi minn á íþróttum er held ég jafngamall mér sjálfum. Ég er
fæddur í vesturbæ Reykjavíkur, á Víðimelnum í hjarta KR, en
hef samt aldrei verið í því félagi, en vil alls ekki að það falli í
fótboltanum, það væri slys. Ég æfði og lék með ÍR í körfubolta í öllum
aldursflokkum með góðum árangri, en er samt ekki félagsmaður í ÍR í
dag. Ég hélt með Val í fótboltanum eins og pabbi, en vegna þess að ég
fór alltaf í sveit var minna um æfingar. Ég er ekki félagsmaður í Val. Ég
sat í stjórn KA á Akureyri í nokkur ár, hef taugar til félagsins en er ekki
félagsmaður en er eftirlitsmaður KSÍ fyrir félagið. Ég bý nú í Kópavogi,
fylgist vel með starfi íþróttafélaganna hér og vill framgang þeirra sem
mestan og að bæði Breiðablik og HK verði áfram í deild þeirra bestu
í fótboltanum, HK verði áfram í hópi þeirra bestu í handboltanum og
Breiðablik komist í hóp þeirra bestu í körfuboltanum. En ég hvorki get
eða vil ganga í bæði félögin, frekar en ég gerist félagi í Gerplu þó ég
hafi gaman af því að sjá kröftuga fimleikasýningu og gerist ekki heldur
félagi í Gusti, þótt fátt sé fallegra en gæðingur á fljúgandi skeiði. En öll
þessi íþróttafélög eiga stuðning minn vísan þegar það hentar þeim og
mér, ekki bara sem ritstjóra, heldur miklu fremur sem einstaklings.
Svo mætti einnig nefna enska knattspyrnu og hið ágæta félag Arsenal.
Ég held að þannig verði best að hafa fyrirkomulagið áfram, vera eiginlega “fjölþjóðlegur” í stuðningi við íþróttafélög.
Geir A. Guðsteinsson

Breytingar á
Aðalskipulagi við
Auðbrekku
Skipulagsnefnd Kópavogs fjallaði nýlega um breytt Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 er varðar Auðbrekku 2-32. Í greinagerð
Aðalskipulagsins 2000 - 2012 sem
staðfest var 23. apríl 2002 er tekið
fram að fyrirsjáanlegt er að í vaxandi mæli komi til endurskoðunar
á landnotkun á eldri atvinnusvæðum bæjarins ss. á Kárnesi og við
Auðbrekku. Í austurbæ Kópavogs,
á svæði sem afmarkast af Auðbrekku til norðurs, Skeljabrekku
til vesturs, Hamrabrekku til suðurs og húsi við Löngubrekku 34 til
austurs, er gert ráð fyrir breyttri
landnotkun á lóðunum Auðbrekku
2 til 32. Í gildandi aðalskipulagi
er umrætt svæði skilgreint með
blandaðri landnotkun athafna- og
íbúðasvæðis. Gert er ráð fyrir að
efri hæðir húsa við Auðbrekku
2 til 32 fái yfirbragð íbúðahúsa
og að hámarks íbúðafjöldi á
umræddu svæði verði 90. Ekki eru
í gildandi skipulagi settar fram
kvaðir um hlutföll íbúða á svæðinu né umfang atvinnustarfsemi.
Við uppbyggingu umrædds svæðis verður könnuð þörf fyrir leikskóla, þjónustu og opinna svæða.
Hluti húsa á umræddu svæði hafa
staðið vannýtt um langan tíma.
Aðalskipulagsbreyting þessi
sem unnin er í samræmi við tillögu að deiliskipulagi.
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs 10. apríl sl. var skipulagsstjóra falið að auglýsa tillöguna
og bárust nokkrar athugasemdir. Á fundi skipulagsnefndar 3.
júlí sl. var tillagan lögð fram að
nýju og Bæjarskipulagi falið að
taka saman umsögn varðandi innsendar athugasemdir. Sú umsögn
var lögð fram á fundi skipulagsnefndar 7. ágúst sl. en afgreiðslu
frestað.

því. Þessi gagnrýni okkar snýr að
meirihluta skólanefndar og bæjarráðs en ekki þeim sem samþykkt
var að ráða og óskum við þeim
umsækjanda velfarnaðar í sínu
nýja og vandasama starfi. Guðríður Arnardóttir, Flosi Eiríksson,
Guðbjörg Sveinsdóttir.” Fulltrúar
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks
lögðu fram eftirfarandi bókun:
“Faglega var unnið að mati á
umsækjendum og að lokum var
gert upp á milli tveggja hæfra einstaklinga. Meirihluti bæjarráðs
vísar því ásökunum minnihlutans
til föðurhúsanna. Ómar Stefánsson, Gunnar Ingi Birgisson, Margrét Björnsdóttir.”
Eftir samþykktina tóku Hafsteinn Karlsson, skólastjóri Salaskóla og Gunnsteinn Sigurðsson,
skólastjóri Lindaskóla, sæti á
fundinum í stað Flosa Eiríkssonar
og Margrétar Björnsdóttur.

Tilboð í þjónustumiðstöð aldraðra
Opnuð hafa verið tilboð í uppsteypu og frágang utanhúss á
Þjónustumiðstöð aldraðra í Boðaþingi Kópavogi. Tilboð bárust frá:
1. Húsbygging ehf.
297.944.325
2. Markhús ehf.
307.990.211
3. Almenna byggingafélagið ehf.
260.839.250
4. Baldur Jónsson ehf.
256.712.917
5. SÞ. verktakar ehf.
269.478.584
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp
á 287.740.450 krónur. Bæjarráð
samþykkti að semja við lægstbjóðanda, Baldur Jónsson ehf. um
verkið.

árs frá og með 1. september nk.,
en íþróttafulltrúi mun ekki hafa
í hyggju að koma aftur til starfa.
Bæjarráð hefur samþykkt að veita
Jóni Júlíussyni launalaust leyfi
frá og með 1. september nk. Jafnframt hefur starf íþróttafulltrúa
verið auglýst laust til umsóknar
frá og með 1. september nk. til
eins árs. Umsóknarfrestur er til
24. agúst nk. Jón Júlíusson tekur við starfi framkvæmdastjóra
Knattspyrnuakademíu Íslands 1.
september nk. en byggingar hennar eru að rísa við hlið nýja knattspyrnuhússins í Vallarkór.

Álvinnsla í Kópavogi
Mánudag 9. júlí sl. varð óhapp í
heitavatnskerfi Orkuveitu Reykjavíkur í Fossvogi, en þá gaf sig
vatnslögn og um tíma streymdi
90 ºC heitt vatn niður Eyrarland
og út í Fossvogslæk. Ekki liggur
fyrir hve mikið af heitu vatni rann
í lækinn, en miðað við umfang fiskdauðans lítur út fyrir að það hafi
verið umtalsvert magn. Á um 500
m löngum kafla frá ósi í Fossvogi
og til móts við Birkigrund, þar
sem heita vatnið rann út í lækinn,
sáust um 40 dauðir álar í vettvangskönnun. Þetta er töluverður
þéttleiki þegar horft er til þess
hve Fossvogslækur er lítill um sig.
Álarnir voru misstórir, á bilinu
12-50 cm langir. Á rannsóknastofu
Náttúrufræðistofunnar voru fimm
álar mældir og voru þeir 14,0 cm
(3 grömm), 17,7 cm (6,2 g), 18,6
cm (8,1 g), 22,5 cm (16,6 g) og 46,5
cm (151,1 g). Auk álanna fannst
dauður urriði, um 20 cm langur,
miðja vegu milli óss og ræsisins
undir Kringlumýrarbraut. Fullvaxnir álar hrygna í Þanghafinu út
af Mexíkóflóa í 4000-5000 km fjarlægð frá Íslandi. Seiðin (lirfurnar)
berast með Golfstrauminum til
Evrópu og það tekur álana 2-3 ár
að komast til Íslands.

Íþróttafulltrúi Kópavogs verður framkvæmdastjóri Knatt- Marokkóbúar
Álfhólsvegur 37 rifin?
spyrnuakademíunnar óska eftir
Sturla Þ. Jónsson arkitekt
hefur óskað eftir breytingum á
Þorsteinn Einarsson, starfs- vinabæjarsambandi
deiliskipulagi lóðarinnar Álfhólsvegur 37. Fyrirhugað er að rífa
núverandi einbýlishús, sem er
258.9 m2 og byggja í staðinn íbúðarhús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og tveimur bílskýlum, alls
fjórar íbúðir. Hámarks heildarflatarmál húss er 655 m2 og nýtingarhlutfall 0.6. Afgreiðslu skipulagsnefndar var frestað og óskað eftir
frekari gögnum.

Ágreiningur um val á
skólastjóra
Á fundi bæjarráðs 13. júlí
sl. lögðu fulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram eftirfarandi tillögu: Leggjum til að ráðinn verði
Sveinn Elínbergsson sem skólastjóri Smáraskóla.
Guðríður Arnardóttir, Flosi
Eiríksson.” Bæjarráð samþykkti
með þremur greiddum atkvæðum
að staðfesta afgreiðslu skólanefndar um ráðningu Fulltrúar Samfylkingarinnar og VG lögðu þá fram
eftirfarandi bókun: “Við teljum
að vinnubrögð meirihluta skólanefndar við mat á umsóknum um
stöðu skólastjóra Smáraskóla sé
ábótavant. Svo virðist sem mat á
umsækjendum hafi breyst mjög
mikið á síðustu metrunum. Það er
nauðsynlegt að allir umsækjendur um stöður hjá Kópavogi geti
treyst því að málefnaleg sjónarmið ráði við mannaráðningar og
ferlið allt sé í samræmi við góða
stjórnsýsluhætti. Við teljum að í
þessu tilfelli hafi verið brestur á

mannastjóri, hefur fengið samþykkt hjá bæjarráði níu mánaða
launað námsleyfi til meistaraprófs
í mannauðsstjórnun við HÍ næsta
skólaár. Skilyrði fyrir leyfinu er
að viðkomandi starfsmaður komi
aftur til starfa hjá Kópavogsbæ að
leyfi loknu, þ.e. í júnímánuði 2008.
Íþróttafulltrúi Jón Júlíusson, hefur óskað eftir launalausu leyfi frá
störfum sem íþróttafulltrúi til eins

Á fundi bæjarráðs var lagt fram
erindi frá Agadir, hafnarborg í
Marokkó, þar sem óskað er eftir
vinabæjasamstarfi. Erindinu var
vísað til vinabæjanefndar Kópavogs til umsagnar. Verði það samþykkt þar verður að gera ráð fyrir
afrískum dögum í Kópavogi innan
tíðar, eða hvað?

KÓPAVOGSBÆR
Frá Sundlaug Kópavogs
• Konur og karlar óskast til starfa við
laugar- og baðvörslu og í afgreiðslu við
Sundlaug Kópavogs.
Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur er 20 ár.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
Vildís Guðmundsdóttir í
síma 5700 470, netfang
vildis@kopavogur.is

www.kopavogur.is - www.job.is
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Íbúasamtök stofnuð til að
berjast gegn byggð á Nónhæð

Þór Jónsson forstöðumaður almannatengsla hjá Kópavogsbæ.

Almannatengsl og
upplýsingastreymi
efld hjá Kópavogsbæ
Þór Jónsson hefur verið ráðinn í nýtt starf forstöðumanns
almannatengsla hjá Kópavogsbæ. Forstöðumaður almannatengsla Kópavogsbæjar verður í
forsvari fyrir stefnumörkun, þróun og skipulagningu á sviði innri
og ytri upplýsinga og almannatengsla auk þess sem hann er
öllum sviðum og deildum stjórnsýslu bæjarins til aðstoðar og
ráðgjafar um hvers kyns málefni
á því sviði.
“Tengsl við almenning, miðlun
upplýsinga og frétta, er mikilvæg
fyrir starfsemi sveitarfélaga og liður í opinni, gagnsærri og aðgengilegri stjórnsýslu. Það er fagnaðarefni að hafa fengið reynslumikinn
og hæfan mann á borð við Þór
Jónsson í starfið”, segir Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs Kópavogsbæjar.
Þór er fæddur árið 1964, býr í
Lækjarsmáranum í Kópavogi og
er þriggja barna faðir. Hann lauk
prófi frá Blaðamannaháskólanum
í Stokkhólmi árið 1991 og hefur
sótt námskeið í blaðamennsku og
fjölmiðlarétti hér á landi og erlendis. Hann var síðast upplýsingafulltrúi félagsmálaráðuneytisins en

hafði áður starfað á fjölmiðlum
frá árinu 1985, þar af á fréttastofu
Stöðvar 2, Bylgjunnar og NFS í 14
ár, m.a. sem varafréttastjóri í 5 ár.
Þór hefur m.a. annast stundakennslu við Háskóla Íslands í hagnýtri fjölmiðlun (siðareglur/upplýsingalög o.fl.), í meistaranámi
í opinberri stjórnsýslu (siðareglur/upplýsingalög o.fl.), í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku
(upplýsingalög), flutt fyrirlestra
við lagadeild HÍ um fréttaflutning af dóms- og sakamálum og
aðgang fjölmiðla að dómstólum
og verið leiðbeinandi á námskeiðum tengdum almannatengslum á
vegum Icelandair.
Þór Jónsson hefur unnið ýmis
verkefni fyrir Norrænu ráðherranefndina og sat um árabil í stjórn
Norræna blaðamannaskólans
í Árósum auk setu um árabil í
stjórn Blaðamannafélags Íslands.
Auk þess hefur hann gegnt fjölmörgum félags- og trúnaðarstörfum. Þór hefur enn fremur samið
og þýtt bækur og leikþætti, t.d.
skrifaði hann bókina “Á valdi
örlaganna,” sem er ævisaga Sigurðar Demetz Franzsonar óperusöngvara.

Fyrirhugað er að reisa háhýsi
á Nónhæð og Arnarsmára 32 í
Kópavogi, en svæðið afmarkast
af Fífuhvammsvegi, Arnarnesvegi og Smárahvammsvegi.
Hæstu húsin, ef af verður, verða
allt að 14 hæða há en íbúðafjöldinn gæti verið um 250 íbúðir svo
umferðarþungi um svæðið eykst
verulega. Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogsbæjar er svæðið
skilgreint sem útivistarsvæði svo
ef af byggingum verður þarna
þarf fyrst að samþykkja breytingar á aðalskipulagi áður en
auglýst verður nýtt deiliskipulag. Hugmyndir skipulagsnefndar voru fyrst kynntar 28. júní
sl., og þá þegar mættu þessar
hugmyndir kröftugum mótmælum íbúa í nágrenninu, ekki síst
við Foldasmára sem fá byggingarnar í bakgarðinn. Bæjarstjórn
Kópavogs hefur vísað þeim hugmyndum aftur til skipulagsnefndar til frekari skoðunar.
Nónhæð var í eigu Baháía-trúarhreyfingarinnar sem hugðist reisa
þarna bænahús og safnaðarheimili, en féll frá því og seldi lóðina
KS-verktökum sem nú hafa látið
arkitektastofuna ARKÍS hanna
svæðið. Á þeim tíma benti þáverandi bæjarstjóri, Sigurður Geirdal,
KS verktökum á að svæðið væri
samkvæmt aðalskipulagi hugsað
sem útivistarsvæði. Baháíar létu
á sínum tíma reisa hringlaga garð
efst á hæðinni með útgöngu til
vesturs, sem líklega hefur átt að
marka útlínur bænahússins.
Íbúafundur um málefni Nónhæðar og Arnarsmára 32 var haldinn í
íþróttahúsinu Smáranum 9. agúst
sl., og á fundinum var m.a. farið
yfir það sem undirbúningshópur
hefur unnið að frá kynningarfundi
bæjaryfirvalda í lok júnímánaðar
sl. lagðar voru fram tillögur um
stofnun íbúasamtaka í hverfinu
og skipun stjórnar. Formaður er
Árni Jónsson verkfræðingur.
Árni Jónsson segir að nú liggi
fyrir útreikningar á skuggum
byggðarinnar á Nónhæð og Arnarsmára 32. Hann segir að skuggarnir séu “skuggalegir” og þau gögn
sem skipulagsyfirvöld hafa kynnt
segi ekkert um það hversu mikil
áhrif þeir hafi á byggðina yfir vetr-

Þannig líta fyrstu tillögur að byggð á Nónhæð út.

Árni Jónsson, formaður íbúasamtakanna, t.h. ásamt varaformanninum Guðlaugi Bergmundssyni, á toppi Nónhæðar. Byggðin mun verða
nærri húsunum í bakgrunni.

armánuðina.
“Það er umhugsunarvert að
skipulagsyfirvöld skuli yfir höfuð telja það fullnægjandi að sýna
eingöngu útreikninga við sumarog vetrarsólstöður en ekki yfir
vetrarmánuðina. Það er einmitt
í skammdeginu sem menn hafa
mikla þörf fyrir birtu og ættu
útreikningar einnig að vera sýndir fyrir það tímabil,” segir Árni
Jónsson.
Skipulagsnefnd Kópavogs hefur ákveðið að framlengja frestinn
til að koma með athugasemdir
við deiliskipulagstillögurnar

sem kynntar voru 28. júní sl. frá
1.ágúst til 20. ágúst nk. Þessi frestur er veittur íbúum til að koma
með athugasemdir. Íbúar þurfa
samt sem áður að hafa það í huga
að ef þeir senda inn athugasemdir þá hafa þær ekkert lögformlegt
gildi.
Formlega athugasemdaferlið
hefst ekki fyrr en tillögurnar hafa
verið samþykktar og auglýstar í
bæjarblöðum og öðrum lögformlegum miðlum. Þá fyrst þarf að
taka tillit til allra athugasemda
sem berast.
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Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins
Við hjá Sparisjóðnum viljum vera í góðu sambandi við viðskiptavini okkar.
Félagar í Námsmannaþjónustunni njóta persónulegrar þjónustu sem er sniðin
að þörfum hvers og eins, auk góðra kjara og spennandi sértilboða. Við erum
alltaf til í að ræða málin – ef sambandið er gott, gengur allt annað betur líka.
Skoðaðu málið betur á www.spar.is til þess að komast í gott samband!
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Fyrsti kvenbæjarstjóri Íslands
mætti stundum fordómum

Við móttöku heimsmeistaranna á bæjarskrifstofum Kópavogs. Aftari
röð f.v.: Tómas Rasmus skákþjálfari, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir forseti Skáksambands Íslands, Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri, Hrannar
Baldursson kennari og fararstjóri, Sólveig Hjaltadóttir foreldri og
Ómar Stefánsson formaður bæjarráðs Kópavogs.
Fremri röð f.v.: Guðmundur Kristinn Lee, Patrekur Maron Magnússon, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Edda Sveinsdóttir móðir Jóhönnu,
Birkir Karl Sigurðsson og Páll Andrason.

Salaskóla hreppti
heimsmeistaratitil
Skáksveit Salaskóla í Kópavogi vann heimsmeistaratitil í
flokki 14 ára og yngi á alþjóðlegu móti sem haldið var í Tékklandi í júlímánuði. Skáksveit
Salaskóla varð Íslandsmeistari
á sl. vetri og í 3. sæti á síðasta
Norðurlandamóti.
Á 1. borði tefldi Jóhanna Björg
Jóhannsdóttir sem jafnframt var
fyrirliði, á 2. borði Patrekur Maron Magnússon, Páll Andrason á
3. borði og Guðmundur Kristinn
Lee á 4. borði. Varamaður var
Birkir Karl Sigurðsson. Mikill hiti
var í Tékklandi meðan á mótinu
stóð og segir Jóhanna Björg að
árangurinn hafi verið svona upp
og niður, en þeim mun ánægjulegra hafi verið að fagna sigri eftir keppnina í síðustu umferð við
Uitkyk Primary frá Suður-Afríku,
sem þó tapaðist, en það kom ekki
að sök þar sem helsti keppinauturinn, Gene Louw Primary, frá
Suður-Afríku, tapaði einnig í síðustu umferðinni. Með heimsmeistaratitlinum hafa skáksnillirngarnir í Salaskóla unnið sér inn titilinn
“Candidate Master” sem Alþjóða
skáksambandið veitir og halda
þau honum til frambúðar.
Þeir Tómas Rasmus og Hrannar
Baldursson hafa haldið vel utan
um skáklífið í Salaskóla og séð
um æfingar liðsins, en Hrannar
var fararstjóri hópsins. Hópurinn
hefur æft saman í 3 ár og hafa
æfingar verið tvisvar í viku. Fyrir
Tékklandsferðina voru æfingr stífari og fenginn var sálfræðingur til
þess að fara yfir sálræna þáttinn
á lokasprettinum.
Bæjarstjórn Kópavogs tók á
móti skáksnillingunum þegar þeir
komu heim. Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri sagði af því tilefni að
sveitin hefði farið gegnum súrt og
sætt í miklum hita á keppnisstað
og allir Kópavogsbúar væru stoltir af því að fyrstu heimsmeistar
í sveitakeppni í skák kæmu úr
Kópavogi.

Afrek í minnum haft
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,
forseti Skáksambands Íslands,
sagði m.a. þegar tekið var á móti
hópnum að í Salaskóla væri sérstaklega vel hlúð að skákíþróttinni og hún nýttist í skólastarfinu.
Börn læra ótalmargt á því að tefla
sem nýtist þeim í öðrum greinum,
s.s. einbeitingu, hugarflug og þol.
“Það var alveg meiriháttar að
fylgjast með lokasprettinum hjá
ykkur en þið uppskáruð árangur
mikilla æfinga. Það er líka frábært
að geta tekið sig saman í andlitinu eftir ósigra og þið sýnduð
ótrúlegan styrk og karakter á síðustu umferðum mótsins. Skáksamband Íslands sem og allir landsmenn, en ekki síst Kópavogsbúar, eru óskaplega stoltir af ykkur.

Gangi ykkur vel í framtíðinni. Þið
hafið brotið blað í skáksögunni
en við Íslendingar eigum mjög
merka skáksögu, höfum m.a. átt
heimsmeistara, en þið eruð fyrst
allra til að vinna heimsmeistaratitil í sveitakeppni. Ykkar afrek
verður því lengi í minnum haft,”
sagði Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, formaður Skáksambands
Íslands, þegar tekið var á móti
heimsmeisturunum á skrifstofu
Kópavogsbæjar.

Í byrjun júlímánaðar var opnuð sýning um Huldu Jakobsdóttur, fyrsta kvenbæjarstjóra
Íslands, en hún var kjörinn bæjarstjóri í Kópavogi 1957. Að sýningunni standa Jafnréttisnefnd
Kópavogs og aðstandendur
Huldu, sem kölluðu þann þátt
örsýningu um líf og störf þessarar merku konu og frumherja.
Hulda reis oft gegn ríkjandi
venju á sínum tíma og stundum mætt hún fordómum í starfi
vegna kynferðis síns, og að því
miður örlar enn á sömu viðhorfum gegn konum í stjórnunarstörfum nú 50 árum síðar.
Í ávarpi sem Hulda Dóra Styrmisdóttir, barnabarn Huldu flutti,
hafði hún m.a. eftir ömmu sinni
það að hún gæti allt sem karlmenn gætu, og flest betur.
Hulda fæddist í Reykjavík
árið 1911 en varð síðar meðal
frumbyggja í Kópavogi ásamt
eiginmanni sínum, Finnboga Rút
Valdemarssyni, og fimm börnum. Þau hjónin létu bæði mikið
að sér kveða í málefnum sveitarfélagsins, og sagði Hulda Dóra
við opnun sýningarinnar að þau
hefðu ásamt öðrum þeim sem
komu að uppbyggingu Kópavogs
unnið þar mikið þrekvirki. Örugglega hefur það átt sinn þátt í velgengni Kópavogs að hann bar
til þess gæfu, í upphafi tilvistar
sinnar, að nýta vel krafta íbúa
sinna, óháð stjórnmálaskoðunum eða kynferði.

Við opnun sýningarinnar, f.v.: Kristín Ólafsdóttir, Una María Óskarsdóttir formaður Jafnréttisnefndar Kópavogsbæjar, Hulda Dóra Styrmisdóttir, Elín Smáradóttir, Hanna Guðrún Styrmisdóttir, Helga Guðrún
Jónasdóttir og Kristín Pétursdóttir.

Skólavist barna
forgangsatriði
Á sýningunni má meðal annars sjá fjölmörg bréf og skjöl frá
Héraðsskjalasafni Kópavogs,
þar á meðal fjárhagsáætlun
bæjarins frá embættisárum
Huldu, sem sýnir glögglega að
forgangsatriði bæjarstjóra var að
tryggja börnum bæjarins skólavist. Hrafn Sveinbjarnarson, héraðsskjalavörður Kópavogs, tal-

G
rill-leikur
Grill-leikur

me› s‡r›um rjóma!

Taktu ﬂátt í grillleik MS og ﬂú gætir unni›
glæsilegt Weber grill. Kauptu dós af s‡r›um
rjóma frá MS, far›u á www.ms.is, slá›u inn
lukkunúmeri› sem er
í lokinu og ﬂú fær›
strax a› vita hvort
ﬂú hefur
unni›.

aði af þessu tilefni um mikilvægi
þess að slíkar heimildir varðveittust, og benti á að með nýrri upplýsingatækni stæði skjalavörðum
framtíðarinnar ógn af því sem
kalla mætti “stafræna minnisglapasýki”.
“Hulda ásamt öðrum lagði
grunninn að Kópavogsbæ og
minningin um það lifir í skjölum.
Hún var kvenskörungur mikill
og drengur góður,” sagði héraðsskjalavörður.
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AF HÁLSINUM
Hafdís Huld með
tónleika á
“heimavelli” í Salnum

Hver? Hvar? Hvenær?

Síðasta mynd sem birtist í
KÓPAVOGSBLAÐINU var tekin
á fjöldasamkomu þar sem m.a.
sést í fána, e.t.v. hátíðarhöld í
tilefni sumarkomu eða þjóðhátíðar. Ekki hafa orðið nein viðbrögð við þeirri mynd svo enn
leitum við eftir svörum frá þeim

sem kunna að þekkja fólk, stað,
og/eða stund. Kannski einhverjir
taki við sér sem hafa verið í sumarfríi.
Upplýsingar sem sóst er eftir
um meðfylgjandi mynd eru að
vanda: Hvað fólk er á myndinni?
Hvenær og hvar er myndin tekin

og við hvaða tækifæri? Hver tók
myndina?
Upplýsingar má senda til Héraðsskjalasafns Kópavogs, netfangið hrafns@kopavogur.is eða
hafa samband við Hrafn Sveinbjarnarson héraðsskjalavörð í
síma 544-4710.

Hafdís Huld, aftan t.h., ásamt hljómsveitinni í tröppunum í Salnum.

Þann 9. ágúst sl. hélt Hafdís
Huld Þrastardóttir ásamt hljómsveit sinni tónleika í Salnum
í Kópavogi og voru þetta fyrstu
sólótónleikar Hafdísar á Íslandi.
Hafdís Huld er Kópavogsbúi,
uppalinn í Hlégerðinu, og gekk
í grunnskóla í Kópavogi og síðan fetaði hún menntabrautina
í Menntaskólanum í Kópavogi.
Hafdís Huld segir það því sérlega
skemmtilegt að halda tónleika í
Kópavogi, það sé nánast eins og
að halda tónleika heima.
Á efnisskrá tónleikanna voru
lög af hljómplötu Hafdísar Huldar
“DIRTY PAPER CUP” sem er hennar fyrsta sólóplata. Svo vel tókst til
við “DIRTY PAPER CUP” að þessi
frumraun Hafdísar Huldar var valin poppplata ársins 2006 á Íslensku
tónlistaverðlaununum í janúar sl.
Í gagnrýni Morgunblaðsins um
plötuna segir m.a.: “Dirty Paper
Cup er fínasta frumraun og vel
það, lágstemmt en um leið giska
hugmyndaríkt verk. Það er eins og
ljúfsárri kassagítarplötu hafi verið
hent inn í súrrealíska þeytivindu.”

Ferillinn hófst með
Gus Gus
Hafdís Huld Þrastardóttir hóf feril sinn sem söngkona með hljómsveitinni Gus Gus aðeins 15 ára
gömul. Með sveitinni gaf hún út
plöturnar Polydistortion ( 1996) og
This is normal (1999) á vegum 4AD
úgáfunnar í Bretlandi. Næstu fjögur
árin kom hún fram á hátt í hundrað tónleikum í Bandaríkjunum og
Evrópu með Gus Gus, en sagði svo
skilið við sveitina árið 1999, þá 19
ára gömul. Stuttu seinna fluttist
Hafdís til Lundúna þar sem hún hóf
samstarf við bresku hljómsveitina
FC Kahuna. Eftir tímann með FC
Kahuna hóf Hafdís framhaldsnám
í tónlist í London við The London
Centre of Contemporary Music þar
sem hún lagði stund á söngnám,
tónsmíðar og upptökustjórn. Hún
útskrifaðist þaðan sumarið 2006
með hæstu meðaleinkun og hæstu
einkunn úr söngdeild skólans.

Landsbankinn í Smáralind
hlaut jafnréttisviðurkenningu
Kópavogsbæjar
það upp og útibúið vaxið að
umfangi. Það er stefna Guðrúnar
að taka mið af kynjasjónarmiðum
við ráðningar og stöðuhækkun
starfsfólks. Karlar eru um þriðjungur starfsmanna útibúsins og
konur eru stjórnendur. Kannanir
á launamun kynja sýna litlar breytingar auk þess sem lífseigar eru
klisjur um að konur forðist ábyrgð
og sækist ekki eftir stöðuhækkun.
Það er því eftirtektarvert þegar
vinnustaður hjá gömlu og grónu
fyrirtæki gefur aðra mynd og til
eftirbreytni fyrir aðra vinnustaði.

Guðrún Ólafsdóttir, útibússtjóri Landsbankans í Smáralind, tekur við
viðurkenningunni úr hendi Unu Maríu Óskarsdóttur, formanns Jafnréttisnefndar Kópavogsbæjar.

Landsbankinn í Smáralind
hlaut viðurkenningu Jafnréttisnefndar Kópavogsbæjar í ár og
fór afhendingin fram í Bóksafni
Kópavogs. Þetta var í sjötta sinn
sem jafnréttisviðurkenningin
var veitt. Viðurkenninguna geta
aðilar fengið sem unnið hafa
að jafnréttisstarfi og/eða verkefnum undanfarin misseri. Það
getur verið einstaklingur, félag,
fyrirtæki, stofnun bæjarins eða
ríkisins, staðsett í Kópavogi.

Landsbanki Íslands samþykkti
sína fyrstu jafnréttisáætlun árið
1998 og hefur nú fellt hana inn
í starfsmannastefnu sína, eins
og heimilt er samkvæmt jafnréttislögum. Stjórnendum er ætlað að
framfylgja starfsmannastefnunni í
þeirra störfum og njóta ráðgjafar
starfsmannasviðs í þeim málum.
Þetta þykir hafa tekist vel í útibúinu í Smáralind.
Frá opnun þess haustið 2001
hefur Guðrún Ólafsdóttir byggt

��

Alltaf nýbakað og ferskt hjá okkur
Brauð, kökur, tertur, smurt og veisluþjónusta
Úrvalskaffi og heitur reitur
Opið alla daga kl. 9-18
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Búðakór 1 • Sími 534-6654
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Nú setjum við Markið á lága verðið!
Það er nóg eftir af góða veðrinu.
Njóttu þess með okkur.
Mættu á útsöluna hjá Markinu og fáðu þér hjól,
hjólafatnað, línuskauta, leiktæki og hlaupaskó
með allt að 50 prósenta afslætti.

www.markid.is

sími 553 5320

Ármúla 40
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“Betri byggð á Kársnesi” leggst gegn
nýju framtíðarskipulagi Kársnessins
Stofnfundur íbúasamtakanna
“Betri byggð á Kársnesi” fór
fram í Kaffibúðinni í Hamraborg,
miðvikudagskvöldið 27. júní sl.
Fundinn sátu tæplega 50 manns.
Kveikjan að stofnun samtakanna
er veruleg óánægja margra íbúa
í vesturbæ Kópavogs með þær
tillögur sem Kópavogsbær hefur
kynnt að nýju framtíðarskipulagi
fyrir Kársnesið, en verði þær að
raunveruleika mun íbúafjöldi
vesturbæjar Kópavogs allt að því
tvöfaldast, auk þess sem fyrir hugað er að byggja nýja höfn og
athafnasvæði á 102 þúsund fermetra uppfyllingu yst á nesinu.
Arna Harðardóttir rakti á fundinum í stórum dráttum tillögurnar
og þær athugasemdir sem bæjaryfirvöldum hafa þegar borist og Þórarinn Ævarsson fjallaði um að þau
neikvæðu áhrif sem tillögurnar
munu fyrirsjáanlega hafa í för með
sér að hans mati fyrir íbúa vesturbæjar, nái þær fram að ganga.
Þann 4. júlí sl. var borinn út fjölpóstur í hvert hús á Kársnesinu,
þar sem allir íbúar í vesturbænum
eru hvattir til að standa saman
vörð um íbúabyggðina á Kársnesi,
með því að segja hug sinn á áberandi hátt. Þar er fullyrt að nái hugmyndir Kópavogsbæjar um framtíðarskipulag á Kársnesinu fram
að ganga verði afleiðingarnar stórfelld skerðing á lífsgæðum íbúa í
hverfinu. Vakin var athygli á því
að nái hugmyndir bæjaryfirvalda
um breytt skipulag vestast á Kársnesi fram að ganga, muni bílum
á Kársnesbraut fjölga úr 8.000 í
18.000 á dag með tilheyrandi svifryks-, loft- og hljóðmengun og
stóraukinni slysahættu. Enn fremur er bent á að íbúafjöldinn muni
tvöfaldast og að fyrirhuguð stórskipahöfn sé ásamt athafnasvæði
með 15 m háum vöruskemmum
ávísun á aukna þungaflutninga í
gegnum hverfið, sem býr nú þegar við svifryksmengun yfir hættumörkum. Í dreifibréfinu eru allir

íbúar á Kársnesinu m.a. hvattir til
að mótmæla skipulagshugmyndunum með því að setja upp mótmælaborða eða spjöld á áberandi stað
og koma á framfæri mótmælum
við kjörna fulltrúa og embættismenn bæjarins.

Bótaskylda komi til
lækkunar fasteignaverðs
Á heimasíðu “Betri byggðar á
Kársnesi”, www.karsnes.is, segir
m.a. Kópavogsbær sé bótaskyldur
ef áætlaðar framkvæmdir á Kársnesi valdi lækkun á fasteignaverði.
Margir hafi velt því fyrir sér hvort
fyrirhugaðar framkvæmdir við
stórskipahöfn á Kársnesi og gríðarleg aukning íbúðabyggðar komi til
með að hafa áhrif á fasteignaverð
á nesinu.
Síðan segir m.a.: “Bærinn fullyrðir að verð muni hækka þar sem
svæðið verði allt fallegra og áhugaverðara, en margir núverandi íbúa
óttast lækkun á fasteignaverði, þar
sem umferðarþungi um Kársnesið
aukist úr hófi fram, hin nýja byggð
muni skyggja á útsýni frá fjölda
húsa og hávaði og önnur mengun
fari langt umfram ásættanleg mörk
í kjölfar þess skipulagsslyss sem
virðist í uppsiglingu. Að sjálfsögðu
er ekki unnt að fullyrða neitt um
hver þróunin verður, hins vegar
getur svo farið að Kópavogur verði
skaðabótaskyldur gagnvart þeim
aðilum sem sannanlega verða fyrir
barðinu á framkvæmdagleði bæjarins. Til þess að tryggja hagsmuni
sína geta húseigendur látið meta
hús sín nú og síðan geymt þau
möt uns ljóst verður hvort framkvæmdir koma til með að hafa neikvæð áhrif á fasteignaverðið eða
ekki, ef sú óhugsandi staða kemur
upp að hygmyndirnar verði samþykktar.
Brýnt er að löggiltir fasteignasalar framkvæmi mötin og samkvæmt
upplýsingum frá Fasteignasölunni
Eignaborg í Kópavogi kostar hvert

Borðar hafa verið hengdir upp víða á Kársnesinu til að mótmæla
auglýstu deiliskipulagi. Þessi borði er á Þinghólsbraut.

mat 6.000 krónur. Þá er einnig rétt
að benda þeim á sem hyggjast
senda skipulagsyfirvöldum mótmælabréf vegna auglýsingar um
breytingar á skipulagi hafnarsvæðisins, að áskilja sér rétt til bóta
valdi fyrirhugaðar framkvæmdir
lækkun á verði eigna þeirra.”
Auglýsing um breytt skipulag
fyrir hafnarsvæði á Kársnesi og tillögur að breyttu aðalskipulagi hafa
verið til sýnis Bæjarskipulagi Kópavogs en einnig er hægt að skoða
þær á heimasíðu Kópavogsbæjar,
www.kopavogur.is. Athugasemdir
þurfa að hafa borist Bæjarskipulaginu skriflega í síðasta lagi kl. 15:00
fimmtudaginn 21. ágúst nk.

Tvöföldun íbúafjölda
einfaldlega of mikið
Indriði Björnsson býr á Marbakkabraut, og hann er stjórnarmaður í Betri byggð á Kársnesi.
Hann segist sammála bæjaryfirvöldum um að byggðin á vestanverðu Kársnesinu sé í niðurníðslu,
og íbúar vilji breytingar. En það
sem fólk hafi áhyggjur af sé umferðaraukningin, aukin áhersla á stórskipahöfn og iðnaðarsvæðið. En
samkvæmt núverandi tillögum eigi
atvinnuhúsnæði á svæðinu að þrefaldast, það þýði mikla aukningu
umferðar um Kársnesbrautina og

tvöföldun íbúafjölda, sem sé einfaldlega of mikið.
“Það sem flestir gera sér vonir
um er að dregið verði úr umferð í
tengslum við höfnina og í stað iðnaðarsvæðisins kæmi láreist byggð
í samræmi við aðra byggð á Kársnesi í dag.”
- Þið hafið verið að hvetja fólk til
að senda inn athugasemdir fyrir 21.
ágúst. Ertu trúaður á að tekið verði
tillit til þeirra?
“Við vonum að bæjaryfirvöld
hlusti á okkur; að hér sé raunverulegt íbúalýðræði í gangi, þó efumst
við stundum og margir hafa haft
það í flimtingum að hér gildi frekar verktakaeinræði. Gunnar Birgisson hefur þegar sagt í fjölmiðlum
að það komi til greina að falla frá
stækkun hafnarinnar og atvinnusvæðisins ef það sé vilji fólksins.
Þetta lítum við á sem beina áskorun til íbúa að senda inn athugasemdir til bæjarins fyrir 21. ágúst.
Nú er staðan sú að búið er að
samþykkja deiliskipulag fyrir Kópavogstúnið þar sem við bætast um
þúsund íbúar og bryggjuhverfið
norðan megin á Kársnesinu með
svipaðan íbúafjölda. Við þessa
fjölgun bætast svo tveir reitir til
viðbótar á vestanverðu nesinu.
Nú liggur fyrir að taka fyrir aðal-,
svæðis- og deiliskipulag á reit 10
sem er uppfylling við höfnina.

Öllu sem skipað er upp við höfnina verður ekið gegnum hverfið
um Kársnesbrautina sem er ekki
sérlega greiðfær leið. Nágrannasveitarfélögin Hafnarfjörður og
Reykjavík eru mun betur í stakk
búin til að taka við þessum flutningum vegna legu hafnanna þar og
tengingu við helstu samgönguæðar. Við höfum það á tilfinningunni
að það sé verið að byggja á öllum
opnum svæðum og troða inn íbúum, án þess að hugsað sé heildrænt um allt svæðið, þ.e. líka um
þjónustu og verslanir. Ef þessar
breytingar ganga eftir verður Kársnesið 10 þúsund manna samfélag
og hér er ein Strax-verslun. Önnur
svipað mannmörg svæði hafa mun
meiri þjónustu t.d. eins og Mosfellsbær sem hefur bæði Bónus og
Krónuna.
Það er gert ráð fyrir verslunum
og þjónustu á reit 7, en sá böggull fylgir skammrifi að þar er aðallega um þjónustu fyrir eldri íbúa
að ræða, sem er náttúrulega hið
besta mál að mörgu leyti. Hún kemur þó ekki nema broti af íbúunum
til góða. Með þéttingu byggðar
erum við að sjá fyrir okkur að uppbyggingin skili sjálfbærara hverfi
sem verður í takt við þann bæjarbrag sem fyrir er. Við eigum á hinn
bóginn svolítið bágt með að sjá
hvernig uppskipunarhöfn, gámaflutningar, 12 metra háar, 30.000
fermetra vöruskemmur og 18.000
bílum með tilheyrandi mengun
falli að slíkri framtíðarsýn. Eða getur verið, að ekki sé með nokkru
móti unnt að byggja þetta góða
hverfi upp, án þess að tilkomi tvöföldun íbúa, nánast þreföldun á
umferð og uppskipunarhöfn með
iðnaðar- og athafnasvæði?
Eru virkilega engir aðrir kostir í
stöðunni? Við teljum að svo sé og
nú er bara að sjá hvernig bæjaryfirvöld muni bregðast við áhyggjum
íbúa. Við eigum að byggja Kársnesið upp sem mest sjálfbært, hugsa
heildrænt og sjá til þess að innviðir bresti ekki á kostnað íbúa,” segir
Indriði Björnsson, stjórnarmaður í
Betri byggð.

Skemmtilegt nám í skemmtilegum tónlistarskóla
Erum að taka á móti nýjum umsóknum
í eftirfarandi nám:







Gítarnám
Trommunám
Rafbassanám
Píanónám
Söngnám

Upplýsingar og innritun á www.tonsalir.is
Síðasti innritunardagur er 22. ágúst
Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.

Bæjarlind 2 sími 534-3700 www.tonsalir.is

Nýir skólastjórnendur með
mikla reynslu til Smáraskóla
Bæjarráð Kópavogs hefur ráðið Sigurlínu Sveinbjarnardóttur
sem skólastjóra Smáraskóla og
tekur hún við af Valgerði Snæland Jónsdóttur sem stýrt hefur
skólanum allt frá upphafi. Sigurlín hefur lokið Master prófi
í stjórnun frá Háskóla Íslands
auk þess sem hún hefur Candpæd próf frá Danmarks Lærerhojskole í Kaupmannahöfn og
MA-próf frá Háskóla Íslands með
áherslu á stjórnun.
Sigurlín hefur unnið sem námsstjóri í skólaþróunardeild menntamálaráðuneytisins auk þess sem
hún hefur verið verkefnastjóri fyrir norræna ráðstefnu um umhverfisfræðslu á vegum þess. Hún hefur starfað sem framkvæmdastjóri
Norræna félagsins á Íslandi og
einnig tók hún þátt í að stofna
Norræna skólasetrið 1994-1996
og var fyrsti forstöðumaður þess.
Árið 2000-2001 skipulagði hún og
kom á fót Fræðasetrinu í Gróttu.
Sl. 5 ár hefur Sigurlín gegnt stöðu
aðstoðarskólastjóra og skólastjóra Hofsstaðaskóla í Garðabæ.
Bæjarráð hefur einnig ráðið Svein Þór Elinbergsson sem
aðstoðarskólastjóra við Smáraskóla. Sveinn Þór kemur frá Ólafsvík þar sem hann hefur gegnt
stöðu skólastjóra frá 1999. Sveinn
Þór lauk sl. vor námi í stjórnun
menntastofnana við framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands. Auk
starfa sinna sem skólastjóri hefur
Sveinn Þór gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Snæfellinga. Hann
sat meðal annars í undirbúningsnefnd að stofnun Fjölbrautarskóla
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Stefnt er að því að gera góðan
skóla enn betri, fyrirmyndarskóla
sem horft er til í samfélagi skólanna,” segir Sigurlín Sveinbjarnardóttir. Smáraskóli verður settur
í næstu viku sem og aðrir grunnskólar Kópavogs.
Andrés Pétursson, formaður
skólanefndar Kópavogs, segir það
ljóst að hin nýja forysta Smáraskóla búi yfir gífurlegri reynslu
og þekkingu sem miklar vonir séu
bundnar við í áframhaldandi þró-

un skólastarfsins.
“Það er ljóst að það er mikil
áskorun fólgin í því að taka við
rótgrónum skóla sem þekktur er
af framsæknum verkefnum sem
byggð voru upp af kennaraliði
skólans undir stjórn fráfarandi
skólastjóra og aðstoðarskólastjóra hennar. Það eru því miklar
væntingar því samfara að hafa
náð til skólans jafn reyndum og
vel menntuðum stjórnendum og
hér hefur tekist,” segir Andrés Pétursson.

Á fyrsta degi nýrra skólastjórnenda Smáraskóla. F.v. Andrés Pétursson, formaður skólanefndar Kópavogs, Sveinn Þór Elínbergsson
aðstoðarskólastjóri, Sigurlín Sveinbjarnardóttir skólastjóri, Erlendur
Geirdal formaður Foreldrafélags Smáraskóla og Geirlaug Geirlaugsdóttir ritari foreldraráðs.

Viksund St Cruz 360 2007

Snæfellinga svo og í stýrihópi við
stofnun Grunnskóla Snæfellsbæjar við sameiningu sveitarfélagana
á sínum tíma.

Höfum til sölu nýjan
Viksund 360 skemmtibát.

List- og verkgreinar í
öndvegi
Sigurlín Sveinbjarnardóttir
skólastjóri segir að það verði
væntanlega hægt að sjá einhvern
mun með nýjum stjórnendum í
Smáraskóla, þótt ekki verði um
neina byltingu að ræða. Skólinn
sé hlýlegur og fallegur með glaðlegu og góðu starfsfólki og haldið
verði í góðar hefðir, s.s. útivist og

hálendisferðir. Æskilegt sé að hafa
öflugt tónlistarlíf og nýbúið er að
ráða færan tónmenntakennara til
að stýra því. List - og verkgreinar
skipa háan sess og gert verður
allt sem hægt er til að efla þær.
“Reynt verður að hafa skólann
ávallt opinn fyrir þeim sem hug
hafa á að kynna sér skólastarfið.
Áhersla verður á mikla og góða
upplýsingagjöf til foreldra, skólayfirvalda o.fl. og mikið samstarf
við þessa aðila. Eins getur verið
að einhverjar breytingar verði á
stjórnunarfyrirkomulagi skólans
varðandi deildarstjóra og er verið að vinna að þeim breytingum í
samráði við kennararáð skólans.

Báturinn er sýnis í Snarfarahöfn.
Uppl. í síma 893-6109 • www.batavik.is
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Sigurrós Þorgrímsdóttir kjörin
forseti bæjarstjórnar Kópavogs
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs þann 26. júní sl. var Sigurrós Þorgrímsdóttir kjörin for seti bæjarstjórnar. Hún tók við
af Ármanni Kr. Ólafssyni, sem
tók sæti á Alþingi við nýliðnar
alþingiskosningar, og óskaði
ekki eftir endurkjöri sem forseti
af þeirri ástæðu.
Sigurrós Þorgrímsdóttir er bæjarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Hún hefur setið í bæjarstjórn
Kópavogs frá árinu 1998 og var
fyrsti varamaður 1994-1998. Hún
var formaður leikskólanefndar frá
stofnun hennar til ársins 2002og
var í stjórn SORPU frá 1998-2006.
Hún er formaður skólanefndar
Menntaskólans í Kópavogi og frá
árinu 2002 hefur Sigurrós verið
formaður Lista- og menningarráðs
Kópavogs. Sigurrós var fyrsti varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins
í Suðvesturkjördæmi frá árinu
2003 og þingmaður frá 2005 fram
til Alþingiskosninganna 12. maí
sl. Sigurrós er einnig formaður
íþróttafélagsins Breiðabliks.
Margrét Björnsdóttir Sjálfstæðisflokki hefur tekið sæti í bæjarstjórn Kópavogs en Ásthildur
Helgadóttir hefur leyfi frá störfum
bæjarfulltrúa til loka nóvembermánaðar, en hún leikur í sænsku
úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Konum fjölgar því ekki í bæjarstjórn, þær eru aðeins þrjár, auk
Sigurrósar og Margrétar er það
Guðríður Arnardóttir Samfylkingu. Ástandið var þó ögn skárra
sl. vetur þegar Ingibjörg Hinriksdóttir Samfylkingu leysti Hafstein
Karlsson af sem var í námsleyfi.

stjóra þar sem farið er yfir þau
málefni sem eru á dagskrá fundarins og eins til þess að kanna hvort
einhver mál þurfi að taka inn á
dagskrá og leita til þess afbrigða
frá útgefinni dagskrá. Jafnframt
þarf forseti að eiga mjög gott
samstarf við minnihlutaflokkana.
Fulltrúar þeirra eiga að geta leitað til forseta ef eitthvað kemur
upp á og eins ef þeir vilja taka einhver mál á dagskrá bæjarsjtórnar.
“Utan funda kemur forseti bæjarstjórnar fram fyrir hönd bæjarstjórnar og Kópavogsbæ, eins ef
bæjarstjóri er forfallaður. Vissir
atburðir eru á könnu forseta, s.s.
dagskrá 1. desember og móttaka
erlendra gesta. Allir opnanir á
viðburðum, s.s. listaviðburðum,
eru á hendi forseta og bæjarstjóra eftir samkomulagi þeirra á
milli. Áður fyrr þegar forseti var
sjálfstæðismaður en bæjarstjóri
framsóknarmaður, eins og þegar
Sigurður heitinn Geirdal var bæjarstjóri, var þessum verkefnum
meira skipt á milli forseta og bæjarstjóra en nú er þegar báðir eru
úr sama stjórnmálaflokki.”

En í hverju skyldi starf forseta
bæjarstjórnar fyrst og fremst vera
fólgið?
Sigurrós segir að auðvitað stýri
forseti bæjarstjórnar fundum bæjarstjórnar en til undirbúnings
þeim eigi forseti fund með bæjar-

- Fjárhagur Kópavogsbæjar er
mjög traustur. Er ekki auðveldara
að sinna störfum forseta bæjarstjórnar þegar vel gengur?
“Já, fjárhagsstaða er mjög góð
svo það þarf ekki að hafa áhyggjur af fjárhagslegri afkomu Kópavogsbæjar og það er alltaf gott að
vera í forsvari þegar vel gengur.
En það er auðvitað jákvætt fyrir
að alla bæjarstjórnina, ekki bara
forsetann eða bæjarstjórann. En
auðvitað gefur það möguleika á
auknum umsvifum. Meirihluti bæjarstjórnar vinnur saman að öllum verkefnum sem m.a. lúta að
nýrri þjónustu við bæjarbúa sem
útheimta aukin útgjöld. Mér finnst
sem bæjarfulltrúa að í svona gífurlegri uppbyggingu sem á sér stað
í Kópavogi sé mjög mikilvægt að
öll þjónusta fylgi fast á eftir. Foreldrar verða t.d. að hafa vissu fyrir því að fá fyrsta flokks þjónustu
hvað varðar leikskólana og grunnskólana, hvort sem þeir eru að
flytja í ný hverfi eða gróin hverfi.

Sigurrós segir að hægt sé að
hafa samband beint við hana sem
forseta bæjarstjórnar ef óskað er
eftir að forseti komi að opnun sýninga eða annara viðburða, og það
sé oft gert enda sé bæjarfélagið
ekki það stórt að mannleg og persónuleg samskipti eigi ekki enn
oftast við.

Sveitarfélögin taki við
rekstri öldrunarmála

heimaþjónustu og heimahjúkrun,
og það verður auðveldra að leyfa
öldruðum að vera lengur heima
hjá sér en mögulegt er í dag.
Ég er viss um að það muni
ganga í gegn á nýkjörnu þingi,
enda held ég að mjög margir þingmenn séu hlyntir því að flytja
fleiri verkefni til sveitarfélanna
þar á meðal heilsugæsluna og
öldrunarmálin.”

Taldi rétt að hætta
- Þú sast á Alþingi á síðasta kjörtímabili, komst inn þegar Gunnar Ingi Birgisson hætti. Þú sóttist
eftir því í prófkjöri að komast í
öruggt þingsæti, en lentir í 7.sæti.
Þú ákvaðst að taka það sæti ekki
en skipa þess í stað heiðurssæti
listans. Hvað olli því?
“Mér fannst rétt að hætta alveg
fyrst ég náði ekki inn sem þingmaður í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.
Ég hélt að eftir þingkosningarnar
í vor þegar ég var hætt sem þingmaður mundi myndast ákveðið
tómarými í mínu lífi, en svo varð
ekki. Maður hefur einhvern veginn alltaf nóg að gera. Persónulega finnst mér það of mikið að
vera bæði bæjarfulltrúi og þingmaður eftir að hafa reynt það
sjálf, og ef ég hefði náð aftur kjöri
sem alþingismaður hefði ég sagt
af mér sem bæjarfulltrúi í Kópavogi. Það er ekki 100% starf að
vera bæjarfulltrúi og því eru þeir
sem sinna hvoru tveggja að sinna
150 til 160% starfi. Allir bæjarfulltrúar í Kópavogi sinna öðrum
störfum jafnhliða.”

Eldri borgarar nýta
íþróttamannvirkin
Sigurrós Þorgrímsdóttir, forseti bæjarstjórnar Kópavogs.

Jafnframt hefur verið lögð áhersla
á mjög góða íþróttaaðstöðu í nýjum hverfum því við teljum mjög
mikilvægt að íþrótta- og æskulýðsstarf sé stöðugt eflt í bænum.
Ég vil einnig auka þjónustuna
við eldri borgara, en sá málaflokkur hefur nokkuð setið á hakanum

arfélögin taki við heilsugæslunni
og öllum öldrunarmálunum úr
hendi ríkisvaldsins. Þegar þessi
mál verða komin í hendur sveitarfélaganna hef ég trú á því að
biðlistarnir minnki. Öll nærþjónusta sem er hjá sveitarfélögunum,
sama hvort það eru grunnskól-

“Ég er því mjög fylgjandi að sveitarfélögin taki við
heilsugæslunni og öllum öldrunarmálunum úr hendi
ríkisvaldsins. Þegar þessi mál verða komin í hendur sveitarfélaganna hef ég trú á því að biðlistarnir
minnki. Öll nærþjónusta sem er hjá sveitarfélögunum,
sama hvort það eru grunnskólar, leikskólar eða önnur
þjónusta, virðist einfaldlega ganga betur. Verkefnið er
nær og verður mun persónulegra, bæði af hálfu bæjarfulltrúa og starfsmanna bæjarfélagsins sem til þessa
hafa þurft að varpa því á herðar ríkisvaldsins.”
hjá ríkisvaldinu. Ríkið rekur hjúkrunarheimilin og við beittum það
vissum þrýstingi og m.a. er hjúkrunarheimilið sem mun rísa í Boðakór með 44 rými viss árangur af
því. Ég vil líka leggja áherslu á
stækkað verði við Sunnuhlíð og
þar verði byggt heimili með 40 til
50 rými.
Ég er því mjög fylgjandi að sveit-

ar, leikskólar eða önnur þjónusta,
virðist einfaldlega ganga betur.
Verkefnið er nær og verður mun
persónulegra, bæði af hálfu bæjarfulltrúa og starfsmanna bæjarfélagsins sem til þessa hafa
þurft að varpa því á herðar ríkisvaldsins. Ef öldrunarþjónusta
og heilsugæsla fer til sveitarfélaganna verður betra að samræma

Sigurrós er spurð að því hvort
þessi mikla uppbygging íþróttamannvirkja í Kópavogi sé fyrst
og fremst fyrir keppnisfólk, börn
og almenningur sitji svolítið hjá.
Sigurrós segir að þessi mikla uppbygging sé fyrst og fremst fyrir
æskuna en eldri borgarar hafi í
auknu mæli verið að nýta íþróttamannvirkin, s.s. til gönguferða
í Fífunni að vetrarlagi og þeir
eldri séu í fótbolta á kvöldin þegar unga fólkið hefur lokið sínum
æfingum. Sigurrós bendir einnig
á átak sem Lýðheilsustöð og heilbrigðisráðuneytið standa fyrir,
“Hreyfing fyrir alla” sem ekki síst
er ætlað fyrir þá sem hafa lokið
keppnisferlinum en vilji halda sér
áfram í formi.
- Stundar forseti bæjarstjórnar
einhverjar íþróttir?
“Ég er í jóga þrisvar í viku
og finnst það mjög gott. Svo
stunda ég golf eins mikið og ég
get og einnig geng ég töluvert.
Það er hins vegar ekki gönguferðir á fjöll, hef lítinn áhuga á því.
En svo er ég ágætis áhorfandi
því ég er nokkuð dugleg að fara
á fótboltaleiki bæði hjá konum og
körlum og að fylgjast með öðrum
íþróttagreinum eins og frjálsum,”
segir Sigurrós Þorgrímsdóttir, forseti bæjarstjórnar Kópavogs.

Dalvegur 22 • 200 Kópavogur • Sími 515 2700
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Knatthús við Vallarkór
tilbúið til notkunar

Tónlistarskólinn Tónsalir:

Hjá Tónsölum er gleðin og ryþminn í fyrirrúmi í tónlistarnáminu.

Ryþmískur tónlistarskóli með gleðina í
fyrirrúmi

Húsið er einka glæsilegt, m.a. er áhorfendastúka fyrir fjölda manns.

Framkvæmdir hófust við byggingu knatthúss við Vallakór vorið 2006 en 19. maí 2006 undirrituðu Kópavogsbær og Ístak hf.
samning um byggingu fullkomins
knattspyrnuhúss við Vallakór í
Kópavogi. Um leið var tekin fyrsta
skóflustunga að húsinu af Eyrúnu
Hörpu Einarsdóttur, fyrirliða 5.
flokks kvenna í knattspyrnu hjá

Breiðabliki, en þar með var hafin
bygging heilsu-, íþrótta- og fræðaseturs í Kópavogi í samræmi við
samning Kópavogsbæjar og Knattspyrnuakademíu Íslands frá nóvember 2005.
Nýja knattspyrnuhúsið er fyrsti
áfangi mikilla framkvæmda á
svæði Íþróttaakademíunnar, en í
seinni áföngum verður m.a íþrótta-

salur með búningsklefum, knattspyrnuvellir og önnur útisvæði,
sundlaug og skólabygging.
Samningurinn við Ístak hljóðaði
upp á liðlega einn milljarð króna
en Ístak varð hlutskarpast í aðalútboði um verkið. Grunnflötur
hússins er 10.800 fermetrar og er
gert ráð fyrir að allt að 2000 áhorfendum í sætum.
Húsið verður formlega tekið
í notkun 31. ágúst og þá verður
gerð ljós niðurstaða í samkeppni
um nafn á húsið sem efnt var til
fyrr á árinu.

Tónsalir í Bæjarlind 2 hefja nú
sitt þriðja starfsár. Sem fyrr leggur Tónsalir áherslu á kennslu
ryþmískrar tónlistar sem þýðir að
kennt er öll önnur tónlist en klassísk og lúðrasveitartónlist. Er þar
átt við popp, rokk, djass og blús.
Kennt er á gítar, píanó, bassa og
trommur. Söngkennsla er það
nýjasta í námsflórunni. Starfrækt
eru námskeið fyrir börn og unglinga. Að sögn Tónsalamanna
eru gítarnámskeiðin alltaf vinsælust en trommunámskeiðin
sækja verulega á. Ekki má heldur
gleyma rafbassanámskeiðunum.
Fyrir þá fullorðnu bjóða Tónsalir upp á bráðskemmtilegt námskeið í partýgítarleik. Námskeiðin
eru ætluð byrjendum, tvítugum
og eldri, sem hafa alltaf langað að
læra að spila á gítar, og geta nú látið drauminn rætast. Námskeiðin
standa í sex vikur þar sem kennd
eru einföldustu gripin og er markmiðið að þátttakenndur séu færir

um að bjarga sér sjálfir að námskeiði loknu. Einnig er í boði svipað námskeið fyrir leikskólastarfsfólk. Þá eru kennd sömu gripin en
einbeitt meira að því að spila leikskólalög. Á partýgítarnámskeiðinu
eru hinsvegar spiluð allskonar lög
sem létta lundina í góðum félagsskap. Tónsalir stuðla sem mest
þeir mega, að blómlegra tónlistarlífi í Kópavogi.
Markmið Tónsala er að bjóða
upp á hagnýtt og skemmtilegt tónlistarnám þar sem nemendur læra
að njóta þess að spila tónlist sem
og að hlusta og upplifa hana, hver
á sinn hátt.
Markmiðið er að veita fólki innsýn í heim tónlistarinnar, stuðla að
þroska og ánægju í stað þess að
streða við tónlistina, meira af kvöð
en ánægju. Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli þar sem gleðin í
hljóðfæraleiknum er í fyrirrúmi.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi
Ástún 6. Breytt skipulag.

A.
Breytt aðalskipulag.
Tillaga að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 auglýsist hér með skv. 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997. Breytingin nær til svæðis sem afmarkast af Nýbýlavegi til suðurs, Ástúni til
norðurs og lóðarmörkum lóðanna að Ástúni 4 til vesturs og Ástúni 8 til austurs. Í tillögunni felst að lóðin Ástún
6 sem skilgreind er með blandaða landnotkun þjónustustofnanna og opins svæðis til sérstakra nota er breytt
í íbúðarsvæði. Á breytingarsvæðinu sem er um 0.25 ha að flatarmáli er áætlað að byggja fjölbýlishús með 12
íbúðum. Fyrirhugað nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0.73
Tillagan styður markmið Aðalskipulags Kópavogs 2000 -2012 hvað varðar þéttingu byggðar og nýtingu á
stofnkerfi bæjarins.
Breytingin er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. í júní 2007.
Nánar vísast til kynningargagna.
B.
Tillaga að deiliskipulagi.
Ástún 6. Deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist tillaga að deiliskipulagi á lóðinni við Ástún 6.
Í tillögunni er gert ráð fyrir fjölbýlishúsi þremur hæðum auk kjallara/ aðkomu með 12 íbúðum. 24 bílastæði
eru áætluð á lóðinni þarf af 12 í kjallara og eitt stæði fyrir fatlaða. Heildar grunnflötur er áætlaður um 390 m2
og heildarbyggingarmagn um 1500 m2. Hámarkshæð húss frá plötu í kjallara /aðkomu er 12.7 metrar.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 15. maí 2007.
Nánar vísast til kynningargagna.
Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:00 til 16:00 mánudaga
til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:00 til 14:00 frá 21. ágúst til 18. september 2007. Athugasemdir eða
ábendingar skulu hafa borist skriflega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 2. október 2007.
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Skipulagsstjóri Kópavogs.
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BYKO-kofar
risu um allt land
Fjöldi barna um land allt vann
hörðum höndum að því að reisa
kofa og smíða kassabíla í sumar. Þau
voru þátttakendur í kofa og kassabílaleik BYKO sem settur var af stað
í upphafi sumars og lauk 8. ágúst sl.
Krakkar út um allt land voru duglegir sólardagana við að smíða kofa og
kassabíla. Þetta sást ekki hvað síst
á góðum viðbrögðum barna og forráðamanna þeirra við ákalli BYKO
um að ráðist yrði í umfangsmiklar
byggingaframkvæmdir í kofa- eða
kassabílagerð. Um miðjan ágúst
verða síðan dregnir út tveir heppnir
krakkar, sem hljóta fjölskylduferð í
Tívolí til Kaupmannahafnar að launum fyrir vel smíðuð meistarastykki.
“Leikurinn hefur fengið ótrúlega
góðar viðtökur um land allt, meðal
bæði barna og foreldra,” segir Jón
Haukur Baldvinsson, markaðsstjóri
BYKO. “Við vorum með sérstaka
pakka í öllum verslunum okkar, með
öllu því helsta efni sem til þarf í annars vegar kofasmíðina og hins vegar
kassabílagerðina. Þetta ásamt leiðbeiningum sem lágu frammi hjá okkur hreinlega runnu út eins og heitar

lummur.”
Þetta framtak var hugsað til þess
að hvetja unga krakka til þess að
leika sér úti í sumar um leið og kofasmíðalistin, sem virðist hafa verið á
undanhaldi síðustu árin, væri endurvakin.

Einfalt og skemmtilegt
Leikreglurnar voru einfaldar:
Allir krakkar, 15 ára og yngri gátu
tekið þátt. Að sjálfsögðu máttu foreldrar og systkini hjálpa til en þó
var mælst til þess að aðstoð þeirra
fælist einkum í hvatningu og tæknilegum ráðleggingum. Engin takmörk
voru að fjölda þeirra sem stóðu að
baki hverjum kofa eða kassabíl, og
valdi þá hópurinn sér bara nafn fyrir keppnina. Úrslit verða kynnt um
miðjan mánuðinn og hljóta sigurvegara í báðum flokkum fjölskylduferð
í tívolí til Kaupmannahafnar. Aðrir
vinninghafa hljóta vöruúttekt hjá
BYKO að launum. Til þess að gera
þetta eins einfalt og kostur var buðu
verslanir BYKO allt nauðsynlegt efni
fyrir smíðina á einum stað.

VETRARSTARF
GERPLU
Skráning í vetrarstarfið 2007/2008 stendur
til 20. ágúst nk.
Eingöngu er tekið á móti skráningum á
www.gerpla.is
GERPLA
Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

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
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Iðnaðarmenn og leikskólabörn í Samkaup strax
Það er alltaf nóg að gera í
nýrri verslun Samkaup strax
við Búðakór og er Þórhalla
verslunarstjóri búðarinnar vel
undirbúin undir kaffi- og matartíma allra iðnarmannanna
í hverfinu. Um hálftíuleytið
koma þeir um 50 talsins og fá
sér eitthvað í gogginn, í hádeginu koma þeir aftur og þá er
salatbarinn mjög vinsæll.
“Það er ávallt mikil stemmning þegar búðin fyllist af vinnandi mönnum sem þarfnast næringar eftir erfiðisvinnu,” segir
Þórhalla Grétarsdóttir verslunarstjóri sem er farin að kannast
við marga þeirra.
Búðin hefur fengið góðar viðtökur hjá íbúum Kórahverfis
og drífur fólk einnig að úr nærliggjandi hverfum til að versla í
búðinni sem er opin til klukkan
22.00 öll kvöld vikunnar en opnar kl. 09.00 á morgnanna virka
daga en kl. 10.00 um helgar.
Fastaviðskiptavinir eru orðnir
allmargir en oft sjást líka ný andlit enda er þetta hverfi í mikilli
byggingu og stöðugt nýir íbúar
að bætast við.
“Íbúarnir hafa lýst yfir ánægju
sinni að fá svona stóra og bjarta
verslun með gott vöruúrval og
langan opnunartíma í hverfið
enda þurftu fyrstu íbúarnir í
hverfinu að fara töluverða leið
til að ná í mjólkina,” segir Þórhalla.

Iðnaðarmenn hafa nýtt sér vel þjónustu Samkaupa strax sem og annara verslana í húsinu. Hér sitja nokkrir þeirra í morgunkaffi.

Þetta er svokölluð hverfaverslun og er verslunarstjóranum
mikið í mun að byggja upp gott
samband við íbúana í hverfinu.
Þegar fyrirspurn barst nýverið
um að gefa leikskólanum í hverfinu eitthvað fyrir sumarhátíðina var því vel tekið og öllum
börnunum sem og foreldrum
og systkinum færðar pylsur og
Svali.
Nú í sumar hefur margt skólafólk unnið í búðinni en þörf er á
framtíðarstarfsmönnum strax í
haust og hvetur Þórhalla gott og

þroskað fólk sem hefur áhuga
á verslunarstörfum til að hafa
samband.

Kaupi
hljómplötur
rokk, jazz og íslenskt.
Annað kemur til greina.
Ingvar sími: 699 3014
& 534 9648.

(LP)
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Vaxandi vinsældir
Hvað bera
kanadískra einingarhúsa þau úr býtum?
ing. Í upphafi voru bara framleidd
íslensk hús í henni en nú er búið
að yfirfæra þessa reynslu yfir á
Þýskaland, Írland, Noreg og Frakkland. Má því segja að verið sé að
byggja íslensk hús frá Dalkó í öllum þessum löndum.
“Svegjanleiki er okkar styrkur,
við getum framleitt nánast hvað
sem er allt frá “funkis” húsum
með flötum þökum uppi í mjög
flóknar tveggja hæða hallir. Dæmi
um verð á 200 fermetra húsi á
einni hæð með bílskúr er 5,5 milljónir króna frá verksmiðju en verð
miðast við gengi kanadíska dollarans hverju sinni, segir Haraldur
Teitsson.

Þetta hús við Gulaþing er verksmiðjuframleitt einingarhús frá
Kanada. Eigandi þess er Þorsteinn Einarsson.

Við Gulaþing í Þingahverfi,
sem er við Elliðavatnið, er verið
að byggja hús sem hefur vakið
nokkra athygli, en það er innflutt frá Kanada af fyrirtækinu
Dalkó sem hefur sl. 9 ár flutt inn
verksmiðjuframleidd einingarhús frá Kanada.
Á svæðinu er verið að reisa 7
önnur kanadísk hús. Reynsla húsanna er mjög góð og þau standast
fyllilega þær kröfur sem íslenskar
aðstæður setja fram, jafnframt því
að vera mjög viðhaldslítil. Fyrstu

húsin á Íslandi voru sett upp á
Dalvík árið 1994 og ári síðar nokkur hús við Súðavík. Frá þeim tíma
hafa verið flutt inn á annað hundrað húsa frá Dalkó sem staðsett
eru víðsvegar um landið.
Haraldur Teitsson, framkvæmdastjóri Dalkó, segir að
verksmiðjan í Kanada sé að hluta
til í eigu Íslendinga og hún sé alfarið sett upp miðað við íslenskar
aðstæður þ.e. í henni er einungis
verið að framleiða fyrir útflutn-

Skattskráin er nýlega komin
út og hún lá frammi í tvær vikur
öllum til sýnis. Tekjur fólks eru
mjög misjafnar og margir telja
að launamisrétti fari vaxandi,
og það ekki bara milli kynja.
Hér má sjá hvað ýmsir Kópavogsbúar, eða forsvarsmenn
fyrirtækja í Kópavogi bera úr
býtum mánaðarlega samkvæmt
skattskránni (tölur í þús.). Sumar tölur eru fengnar úr Tekjublaði Frjálsrar verslunar.
Bæjarstjórn Kópavogs:
Gunnar Ingi Birgisson
Ármann Kr. Ólafsson
Ómar Stefánsson
Jón Júlíusson
Ólafur Þór Gunnarsson
Gunnsteinn Sigurðsson
Sigurrós Þorgrímsdóttir
Hafsteinn Karlsson
Guðríður Arnardóttir
Flosi Eiríksson
Ásthildur Helgadóttir
Margrét Björnsdóttir

AUGL†SINGASÍMI:

1.424
926
918
798
852
821
774
751
541
525
207
72

Páll Magnússon bæjarritari

979

Þingmenn:
Jón Gunnarsson
Jón Sigurðsson fyrrv. ráðh.
Rannveig Guðmundsdóttir
Katrín Júlíusdóttir
Kristján Möller samg.ráðh.

1.017
1.398
663
535
501

Sóknarprestar:
Guðmundur K. Brynjarsson
Ægir Fr. Sigurgeirsson
Íris Kristjánsdóttir
Gunnar Sigurjónsson

634
601
565
523

Þjálfarar:
Gunnar Guðmundsson HK
Ólafur Kristjánsson Blikum

616
289

Ýmsir aðilar:
Helgi Laxdal form. Vélstj.f.
946
Sveinn Hj. Hjartarson LÍÚ
599
Margrét Friðriksdóttir skólam. 631
Kári Stefánsson IE
5.378
Hermann Guðmundsson N1 3.870
Úlfar Steindórsson Toyota
3.063

511 1188 - 895 8298

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn
Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn?
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi

Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark Fjarðaáls er að verða
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endurbætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarðabyggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði,
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu

ÍSLENSKA /SIA.IS ALC 38579 08/07

Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn.
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska.
Laun útlærðra iðnaðarmanna miðað við 15%
árangursávinning

Vaktavinna

Dagvinna

15 tólf tíma vaktir
í mánuði

40 stunda
vinnuvika

Heildarárslaun

5,4 milljónir kr.

3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun

450 þúsund kr.

303 þúsund kr.

Meðaltímakaup

2.500 kr.

1.700 kr.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð frá
vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, svo
sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka
búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launaseðlinum fær starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að leigja
húsnæði. Starfsmenn fá flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum
kjörum.

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá Capacent, í síma 540 7117 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is
eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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“Kvennahandboltinn verður Leikgleðin í
enn sterkari í vetur”
fyrirrúmi á
Símamótinu 2007
- segir Erlingur Richardsson, þjálfari kvennaliðs HK
Vestmannaeyingurinn Erlingur Richardsson er nýr þjálfari
kvennaliðs HK í handbolta, en
liðið leikur í efstu deild sem
kunnugt er. Erlingur þjálfaði um
tíma kvennalið ÍBV með góðum
árangri en tók síðan við karlaliði
ÍBV, en síðasta vetur lék hann
með liðinu var ekki sjálfur í þjálfun. Erlingur segist nú vera búinn
að leggja skóna á hilluna, kominn sé tími á það.
Erlingur segir að leikmannahópur HK sé mjög áhugaverður og
ögrandi verkefni að taka við honum, en hann hafi alltaf ætlað sér
að fara í þjálfun að nýju á fullum
krafti.
“Þetta er mjög efnilegur hópur
sem gerði góða hluti á síðasta leiktímabili og er nokkuð fjölmennur,
en nú er komið að því að stíga
skrefið lengra, þ.e. verða einnig
góðar. Þrír leikmenn hafa verið
að spila með U-19 ára landsliðinu í haust og þær stúlkur hef ég
ekkert séð í fjóra mánuði sem er
auðvitað viss ókostur fyrir mig
sem þjálfara og hefur sett svolít-

ið strik í okkar undirbúning fyrir
komandi leiktímabil. En vissulega
er það einnig kostur að vera með
svo góða leikmenn að þeir eru að
spila í landsliði.”

Hvernig verður deildin í vetur?
“Því miður verður ÍBV ekki með
en Fylkir kom með lið svo fjöldi
liða er sá sami og í fyrra, eða 9 lið,
og ég trúi að deildin verði mun
sterkari en hún var í fyrra. Stjarnan er að bæta aðeins við sig,
Grótta einnig og þær ætla sér að
ná í einhvern titil í vetur, en þær
hafa komist í úrslitaleiki, en ekki
tekist að klára dæmið. Haukarnir
verða sterkir, þéttur hópur þar
sem stelpurnar þekkja vel hver
aðra og Valur er búinn að fá tvo
sterka útlendinga. Það er svolítið
spurningamerki við Val og okkar
lið, HK, hvernig til tekst að pússa
þessi lið saman. Við höfum einnig
fengið sterkan útlending í okkar
raðir, Pólverja, sem miklar vonir
eru bundnar við. Önnur lið í deildinni eru FH, Akureyri, Fram
Það er gott að hafa nokkuð

breiðan hóp eins og í HK þar sem
nokkuð margar stelpur eru að
banka á dyrnar í meistaraflokki
svo þær sem fyrir eru þurfi að
sanna sig á hverjum tíma. Gott
hefði verið að fá einn eða tvo
reynslumeiri leikmenn en þetta
er hópurinn sem stjórn deildarinnar vill að haldið sé utan um,
og það er þá að gera hann góðan.
En fyrst og fremst held ég að við
eigum von á skemmtilegum vetri
í kvennahandboltanum og ekki
síst hörku góðum leikjum í Digranesinu. Ég hvet alla Kópavogsbúa
sem hafa áhuga á handbolta að
mæta þar, ég krefst mikils af Kópavogsbúum og að þeir sýni sinn
stuðning við þessar ungu og efnilegu stelpur sem eru miklar fyrirmyndir,” segir Erlingur Richardsson þjálfari.
Í 1. umferðinni leikur HK útileik
gegn Gróttu en síðan heimaleik í
Digranesinu gegn Val. Íslandsmótið hefst um miðjan septembermánuð.

Símamót Breiðabliks var haldið í 24. sinn 13. til 15. júlí sl.
Mótið hefur þó ekki alltaf heitað
Símamót því fyrstu árin hét það
Gull- og Silfurmótið, þá Gullmót
Járnbendingar og Breiðabliks
en sumarið 2005 var mótið skírt
Símamótið og hefur það heitið
það síðan.
Þegar fyrsta mótið var haldið
þá voru engin svona mót haldin á
Íslandi fyrir stelpur. Nokkrir pabbar, sem áttu stelpur í Breiðabliki,
þótti það leiðinlegt og ákváðu
að efna til móts fyrir stelpur. Á
fyrsta mótið komu aðeins örfá
lið en í ár voru þau 136 talsins,
og keppendur yfir 1.400 auk þess
sem fjöldi foreldra, ættingja o.fl.
voru á svæðinu. Mótið hefur í
gegnum tíðina verið hápunkturinn á keppnistímabili allra ungra

fótboltastelpna og það er öruggt
að allir leikmennirnir í íslensku
kvennalandsliðunum hafa komið
á Gull- og Silfur, Gullmót- eða Símamót hjá Breiðabliki. Elsti leikmaður íslenska A-landsliðsins, Katrín
Jónsdóttir var þátttakandi í einu
af fyrstu Gull- og Silfurmótunum.
Nú var systir hennar, Marta Jónsdóttir, þátttakandi í Símamótinu
ásamt liðsfélögum sínum í HK.
Kópavogsliðin, Breiðablik og
HK, voru með mörg lið og náðu í
mörg verðlaunasæti. Í 7. fl. A sigraði Breiðablik, í 6. fl. A urðu Blikar
í 2. sæti, í 6. fl. B varð HK í 3. sæti,
í 6. fl. C urðu Blikar í 3. sæti, í 5. fl.
hreppti HK háttvísisverðlaunin, í
5. fl. C urðu Blikar sigurvegarar,
í 4. fl. A varð HK í 3. sæti og HK
varð sigurvegari í 4. fl. B.

Kópavogsbær óskar að ráða leikskólakennara og fl. starfsfólk í leikskóla Kópavogs.
Um er að ræða heilar stöður og hlutastöður. Kópavogsbær rekur 16
leikskóla og nýr leikskóli, Baugur við Baugakór, tekur til starfa nú í haust.
Leitast er við að búa sem best að leikskólunum og
þeim sem þar dvelja, börnum og starfsmönnum.
Leitað er að fólki sem er tilbúið til að taka þátt í metnaðarfullu og skemmtilegu
leikskólastarfi og fjölbreyttu þróunarstarfi þar sem starfsgleði er í fyrirrúmi.
Fólk á öllum aldri og af báðum kynjum er velkomið til starfa.

Úr leik milli Breiðabliks og HK. Stiginn dans?

Leikskólakennarar! Kynnið ykkur nýjar samþykktir Kópavogsbæjar í tengslum við
bókanir í kjarasamningum Félags leikskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga.
Kynnið ykkur leikskóla Kópavogs á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is
þar sem jafnframt er hægt að sækja um störfin í gegnum job.is.
Upplýsingar um störfin og sérkjör gefur leikskólafulltrúi
í síma 570-1600 eða netfang: sesselja@kopavogur.is
og leikskólastjórar hvers leikskóla.

Frá leik KR gegn KA.
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HK-ingar bíða næsta leiks.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188 - 895 8298

Blikar Shellmóts- og
N1 meistarar

6. flokkur karla Breiðabliks
varð á tvöfaldur meistari, bæði
í A og C liðum á Shellmótinu í
Eyjum í síðasta mánuði. Þetta
er í fyrsta skipti sem Breiðablik
verður Shellmótsmeistari A-liða.
Önnur lið frá Breiðabliki stóðu
sig einnig vel. B liðið lenti í 4.
sæti og D1-liðið í 3. sæti.
Breiðablik sigraði einnig í 5.
flokki í keppni A-liða á N1 mótinu á Akureyri og lenti í 2. sæti í
keppni B-liða. A-liðið spilaði frábærlega allt mótið og áttu sigurinn svo sannarlega skilinn. Þeir
unnu alla leiki sína í riðlinum og
mættu FH í 8-liða úrslitum og
unnu þar öruggan sigur. Í undanúrslitum sigruðu þeir svo Stjörnuna
3-2 og lögðu svo Hauka frá Hafnarfirði 2-0 í úrslitaleik að viðstöddu
fjölmenni.
B1-liðið tapaði einum leik í riðlinum og mætti sterku Stjörnuliði
í 8-liða úrslitum. Þar náðu strákarnir að knýja fram sigur eftir
vítaspyrnukeppni og mættu Þrótturum í undanúrslitum. Í þeim

Shellmótsmeistarar Breiðabliks.

leik sýndu strákarnir góðan leik
og sigruðu 4-1. Í úrslitaleiknum
mættu þeir Fylkismönnum og fór
sá leikur í vítaspyrnukeppni eftir
að staðan var 2-2 í lok venjulegs
leiktíma. Í vítaspyrnukeppninni
voru það Fylkisstrákarnir sem

höfðu betur og silfurlaunin því
hlutskipti Breiðabliks.
Þess má einnig geta að að 4.
flokkur kvenna sigraði á Gunn
Baldurs mótinu í Kanada fyrstu
helgina í júlímánuði.

Breiðablik í 2. sæti á Bikarmóti FRÍ
FH sigraði í 42. Bikarkeppni
FRÍ sem lauk á Laugardalsvelli á
sunnudag í blíðskaparveðri. FH
sigraði bæði í karla og kvennakeppni mótsins og í heildarstigakeppninni. Þetta var 14 sigur
FH í röð í keppninni og 17 sigur
samtals, en þeir hafa nú sigrað
keppnina jafn oft og ÍR. FH sigraði í karlakeppni mótsins með
97 stig, Ármann/Fjölnir varð í
öðru sæti með 84 stig og Breiðablik í þriðja sæti með 72 stig. Í
kvennakeppninni hlaut FH 88
stig, Breiðablik varð í öðru sæti
með 78 stig og lið ÍR varð í þriðja
sæti með 72 stig. Breiðablik varð
í 2. sæti í heildarstigakeppninni
Fimm keppendur Breiðabliks
sigruðu í sínum greinum á bikarmótinu, þar af einn í tveimur
greinum, en Aðalheiður María
Vigfúsdóttir sigraði í sleggjukasti,
kastaði 47,78 metra og varð einnig sigurvegari í stangarstökki,
stökk 2,75 metra. Stefán Guðmundsson sigraði í 3.000 metra
hindrunarhlaupi á 09:26,59 mín;
Guðrún María Pétursdóttir sigraði í hástökki, stökk 1,69 metra;
Stefanía Valdimarsdóttir sigraði
í 800 metra hlaupi á 2:18,10 mín.,

Keppendur Breiðabliks á lokinni keppni á sunnudag á Laugardalsvellinum.

og Kári Steinn Karlsson sigraði
í 5.000 metra hlaupi á tímanum
14:39,31 mín.
Ljóst má vera að ef Breiðablik
ætlar að velta FH úr toppsætinu
á næstu bikarmótum FRÍ þarf
að bæta árangurinn í köstum og
stökkum. Margt ungra og efnilega
frjálsíþróttamanna æfir nú undir
merkjum félagsins svo kannski

hillir undir þann áfanga. M.a. náðu
margir keppendur Breiðabliks
góðum árangri á Unglingalandsmóti UMFÍ sem fram fór á Hornafirði um verslunarmannahelgina.
Þar keppti þeir undir merkjum
UMSK eins og á Landsmótinu í
Kópavogi.

Casper Jacobsen áfram hjá Blikum
Knattspyrnudeild Breiðabliks
hefur framlengt samning við
markvörðinn Casper Jacobsen
sem verið hefur hjá félaginu frá
því í byrjun júní og átt góða leiki
í Landsbankadeild karla. Samningurinn gildir út keppnistímabilið 2008.
Casper Jacobsen er 28 ára og
hefur leikið átta leiki fyrir Breiðablik í sumar. Hann hóf ferill sinn
hjá Viborg FF á Jótlandi þar sem
hann var frá fimm ára aldri og
fram til 23 ára aldurs eða ársins
2002 þegar hann gekk til liðs við
Aarhus AGF. Hann sneri aftur til
Viborg vorið 2004 en lék síðan í
þriðju deildinni í Danmörku árið
2005. Veturinn 2006 fór hann til
Aalborg þar sem hann var varamarkvörður þar til hann gekk til
liðs við Breiðablik í byrjun júní
2007 þar sem Hjörvar Hafliðason
þurfti að gangast undir aðgerð
vegna meiðsla.
Casper hefur staðið sig með
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Breiðablik í undanúrslit

Breiðablik er komið í undanúrslitin í VISA-bikar karla, eftir sigur á bikarmeisturum síðasta árs,
Keflvíkingum, 3-1, á Kópavogsvelli sl. sunnudagskvöld. Fyrr
í vikunni vann Breiðablik Keflvíkinga í Landsbankadeildinni á
Keflavíkurvelli 3-0.
Árni Kristinn Gunnarsson og
Prince Rajcomar skoruðu fyrir
Blika og eitt markanna var sjálfsmark en Pétur Heiðar Kristjánsson minnkaði muninn fyrir Keflvíkinga.
Liðin eru 23 ár síðan Breiðablik
komst síðast í undanúrslit í bikarkeppninni, en það ár vann ÍA
sigur á Fram í úrslitaleiknum, 2-1.
Breiðablik lék hins vegar til úrslita
gegn Víkingi árið 1971, en tapaði
1-0. Úrslitaleikurinn fór fram á

HK-ingar áberandi
í U-19 landsliði
kvenna í handbolta
U-19 ára landslið kvenna í
handknattleik tók þátt í Opna
Norðurlandamótinu sem frám
fór í Svíþjóð í byrjun ágústmánaðar. Í hópnum voru fjórir HKingar, þær Arna Sif Pálsdóttir,
Auður Jónsdóttir, Rut Jónsdóttir
og markvörðurinn Ólöf Kolbrún
Ragnarsdóttir.
Þann 3. agúst spiluðu stelpurnar við Svía og töpuðu 28-31.
Þann 4. ágúst var leikið við Dani
og tapaðist sá leikur 14-33 en 5.
agúst var leikið við Norðmenn
og vannst sá leikur 19-15.
Lokastaðan:
1. Danmörk 86-54
6 stig
2. Noregur 66-67
2 stig

er því samkeppni um markvarðarstöðuna hjá Breiðabliki en hjá
félaginu er einnig Vignir Jóhannesson, markvörður U-17 ára landsliðs Íslands.

(4 mörk í plús úr innbyrgðis
viðureignum)
3. Ísland 61-79
2 stig
(1 mark í mínus úr innbyrgðis
viðureignum)
4. Svíþjóð 72-85
2 stig
(5 mörk í mínus úr innbyrgðis
viðureignum)
Í leiknum gegn Svíum skoraði
Arna Sif Pálsdóttir 6 mörk, Rut
Jónsdóttir 4 og Auður Jónsdóttir
1 mark. Í leiknum gegn Dönum
skoraði Rut Jónsdóttir 3 mörk
og Auður Jónsdóttir 1 mark.
Í leiknum gegn Norðmönnum
varði Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir 11 skot.

HK-ingurinn Hafsteinn
Briem kletturinn í vörn U-17
HK-ingurinn Hafsteinn Briem
var í byrjunarliði Íslands í öllum
fjórum leikjum þess á Norðurlandamóti drengjalandsliða, U17 ára, sem lauk í Danmörku um
síðustu helgi.
Fjórði og síðasti leikurinn var
gegn Færeyingum, um 7. sætið á
mótinu, og þar vann Ísland öruggan sigur, 3-0. Hafsteinn lék í vörninni eins og í hinum leikjunum
þremur, gegn Englandi, sem tapaðist 2-0; gegn Svíþjóð, sem tapaðist
1-0, og gegn Finnlandi en sá leikur endaði jafntefli, 3-3. Öll mörk
Íslands gegn Færeyjum komu í
fyrri hálfleik. Ragnar Leósson
kom Íslandi yfir strax á 3. mínútu
og tólf mínútum síðar bætti Ottó
Reynisson öðru marki við. Á síðustu mínútu fyrri hálfleiks skoraði
svo Þórir Guðjónsson þriðja mark
Íslands og reyndist það síðasta
mark leiksins þrátt fyrir ágætar
tilraunir.
Ísland hafnaði því í sjöunda

sæti mótsins
en það voru
Svíar er urðu
Norðurlandameistarar eftir sigur á Belgum í úrslitaleik.
Hafsteinn
segir mótið
hafa verið
g r í ð a r l e g a Hafsteinn Briem,
e r f i t t , e n varnarmaður í HK
veitt honum og U-17 landsliði
mikla reyn- Íslands.
slu. Hann
hefur tvisvar
verið á bekknum í sumar með
Landsbankadeildarliði HK og segist vonast til að hann fái tækifæri
þegar fram í sæki. HK sé að berjast fyrir tilveru sinni í efstu deild
knattspyrnunnar og í því þurfi allir að taka þátt, bæði innan vallar
og utan.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

Casper Jacobsen, markvörður Breiðabliks.

stakri prýði milli stanganna hjá
Breiðabliki og var því ákveðið að
framlengja samning hans. Sumir
fjölmiðlar hafa Casper leikmann
einstaka umferða. Framundan

Melavellinum 9. nóvember og var
í fyrsta sinn leikið í flóðljósum að
kvöldlagi. Víkingar sigruðu 1-0, og
skoraði Jón Ólafsson sigurmarkið
á 21. mínútu með glæsilegum skalla eftir aukaspyrnu Guðgeirs Leifssonar. Sumarið 1971 lék Breiðablik í fyrsta skipti í efstu deild
karla í knattspyrnu, sem þá hét
1. deild. Undanúrslit bikarkeppninnar verða 3. og 4. september á
Laugardalsvelli en úrslitaleikurinn á Laugardalsvelli 6. október.
Blikar leika gegn FH.
Kvennalið Breiðabliks leikur
gegn KR í undanúrslitum bikarkeppninnar og fer leikurinn fram
21. ágúst nk. Í hinum undanúrslitaleiknum leika Keflavík og Fjölnir. Úrslitaleikurinn fer fram 22.
september.
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