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Nikulás Ýmir og Axel Már hófu skólagöngu í haust í Salaskóla. Þeir eru í bekk sem heitir því skemmtilega
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Á fundi skipulagsnefndar í lok
síðasta mánaðar var lögð fram
tillaga að deiliskipulagi ásamt
umhverfisskýrslu þar sem gert
ráð fyrir íbúðabyggð á um 49 ha.
svæði fyrir um 698 íbúðir í Vatnsendahlíð í stað óbyggðs svæðis.
Á 3,5 ha spildu á vesturhluta
svæðisins er gert ráð fyrir 15.000
m2 í athafnasvæði og nýting verður um 0.7. Þéttleiki byggðarinnar er áætlaður 7- 23 íbúðir á ha
eftir svæðum eða um 14 íbúðir á
ha að meðaltali. Reiknað er með
185 íbúðum í einbýlishúsum, sem

breyttist í 202 íbúðir, 44 íbúðum
í parhúsum, 33 íbúðum í raðhúsum, 20 íbúðum í klasahúsum og
425 íbúðum i fjölbýli. Í hverfinu er
gert ráð fyrir grunnskóla og leikskóla. Fyrirvari er gerður um samþykkt vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu þar sem gert er ráð fyrir
færslu á vatnsverndar mörkum.
Skipulagsnefnd samþykkti tillöguna og fer hún í auglýsingu og til
afgreiðslu bæjarstjórnar. Fulltrúar Samfylkingarinnar samþykktu
erindið með fyrirvara um að halda
tengingum milli útivistarsvæða

við Elliðavatn, Heiðmörk og grænum svæðum s.s Guðmundarlundi.
Jafnframt að halda stígatengingum milli þeirra og íþróttasvæða
í nágrenninu s.s. við golfvöll og
hesthúsasvæði. Athugasemdir
bárust frá Skógræktarfélagi Kópavogs og lóðarhafa Krókaþings 14.
Á fundi skipulagsnefndar 2. september 2008 er erindið lagt fram
að nýju ásamt innsendum athugasemdum og var bæjarskipulagi
falið að taka saman umsögn um
innsendar athugasemdir.

DALVEGI 4 - S: 564 4700
HAMRABORG 14 - S: 554 4200

- Viðurkenningar
umhverfisráðs
- bls. 10
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Kópavogsbúar
30 þúsund í byrjun
næsta árs

búar Kópavogs voru um mitt þetta ár 29.300 samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar, og fer stöðugt fjölgandi, töluvert meira en landsmeðaltal eins og mörg undanfarin ár. Ef fjölgunin verður eins mikil
umfram landsmeðaltal og hún hefurverið síðustu misseri verða Kópavogsbúar orðnir 37.000 talsins innan næstu 10 ára en varlegt er að reikna með
því þar sem búast má við að eitthvað dragi úr þessum öra vexti bæjarins,
a.m.k. tímabundið. Kópavogur hefur alveg stungið önnur sveitarfélög af
í óopinberri keppni um að vera næst stærsta sveitarfélag landsins því
íbúar í Hafnarfirði eru liðlega 25.000 þrátt fyrir umtalsverðan vöxt þar og
íbúum á Akureyri fjölgar mjög hægt, eru nú um 17.000. Landsmenn eru
nú um 316 þúsund talsins svo íbúar Kópavogs eru 9,2% landsmanna. Aldurssamsetning íbúa ber merki þessa öra vaxtar nokkur merki. Tveir íbúar
eru eldri en 100 ára, um 400 urðu fimmtugur á þessu ári og sami fjöldi
fermdist á þessu ári. Um 470 Kópavogsbúar eru á fyrsta ári og á þessu ári
ná nærri 70 íbúar þeim áfanga að verða 67 ára, þ.e. að komast á eftirlaun.
Þeim íbúum sem komast á eftirlaun á næstu árum mun hins vegar fjölga
mun hraðar. Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri gerir ráð fyrir að Kópavogsbúar verði orðnir 30 þúsund í febrúar eða mars á næsta ári, og náist það hefur íbúum fjölgað um 1.200 á rúmu ári. Á bæjarskrifstofunni er fylgst náið
með hækkandi íbúatölu, bæði nýfæddra og aðfluttra, en hugmyndin er að
heiðra 30.000 íbúann, en árið 1998 var íbúi 20.000 heiðraður. Bæjarstjóri
segir ekkert gert af hálfu bæjaryfirvalda til að lokka fólk til búsetu í Kópavogi, það komi af sjálfsdáðun enda viti allir landsmenn að það sé gott að
búa í Kópavogi.

Fullkomið eftirlitsmyndavélakerfi loks í notkun

Ó

mar Stefánsson, formaður bæjarráðs Kópavogs, tók nýlega í notkun nýtt og fullkomið eftirlitsmyndavélakerfi í Sundlaug Kópavogs
með formlegum hætti. Kerfið er eina sinnar tegundar hérlendis og
nemur hreyfingarleysi líkama á sundlaugarbotni og er því löngu tímabært
að slíkt kerfi sé nýtt. Hörmuleg slys sem hafa orðið í lauginni undirstrika
það með afdráttarlausum hætti. Vonandi verður slíkt kerfi einnig sett upp
í Versalalaug í Salahverfi, sundiðkendum þar til frekara öryggis. Myndavélakerfi sem nemur hreyfingarleysi hefur gefið mjög góða raun erlendis
og orðið mörgum til bjargar sem af einhverjum ástæðum hafa sokkið til
botns og ekki getað bjargað sjálfum sér.

Íþrótta- og félagsandi

N

ú er að hausta, hefðbundnar haustrigningar og rok hafa hafið innreið sína. Knattspyrnuvertíðinni er senn að ljúka og við taka íþróttir sem stundaðar eru innanhús að mestu, að undanskilinni skíðaíþróttinni. Stöðugt fleiri stunda einhverja líkamsrækt yfir vetrarmánuðina,
ýmist í líkamsræktarstöðvum, með því að nota íþróttahúsin með þátttöku
í einhverjum hópíþróttum til keppni eða til skemmtunar eða stunda sund,
en frábærar sundlaugar í Kópavogi hafa verkað mjög hvetjandi á alla
sundiðkun. Sumir láta sér það nægja að fylgjast með íþróttum, t.d. með
því sjá leiki Kópavogsliðanna í handknattleik, körfuknattleik og blaki eða
sjá fimleika sem eru orðnir í fremstu röð í Kópavogi. Það er að vissu leiti
hreyfing ef tekið er þátt í leiknum af lífi og sál frá áhorfendabekkjunum.
Vonandi koma sem flestir í vetur til þess að fylgjast með keppni í boltaíþróttum, fimleikum, karate eða öðrum íþróttagreinum, sjálfum sér og
keppendum til ánægju. Það er viss tegund félagsþroska, og mjög gefandi.
Geir A. Guðsteinsson

Vetrarstarf Molans
hafið

Vetrarstarf Molans, menningar- og tómstundahúss að Hábraut
2, beint á móti Salnum og Gerðarsafni, er nýhafið Molinn tók til
starfa á Kópavogsdögum sl. vor.
Molinn er samkomustaður með
litlu kaffihúsi, fullkomnum sal til
tónleikahalds, listagalleríi og fundaraðstöðu. Nýlega stóð yfir sýning
á teikningum Aldísar Davíðsdóttur
í Molanum. Þetta var fyrsta sýning
Aldísar en yfirskrift sýningarinnar
var „One is the lonliest number“ og
er viðfangsefnið fjölbreytt birtingarmynd fjölskyldunnar. Sýningunni
lauk 13. september sl. með því að
haldið var uppboð á verkum Aldísar til styrktar leiklistarnámi sem
hún hefur í haust við Rose Bruford
í London.

Vilji til að auka aðdráttarafl Hálsatorgs

Skipulagsnefnd Kópavogs hefur
samþykkt að fela bæjarskipulagi að
leggja fram hugmyndir um hvernig
stuðla megi að fjölbreyttari notkun
á Hálsatorgi og auka aðdráttarafl
torgsins. Segja má að það sé löngu
tímabært að gera Hálsatorg meira
aðlaðandi og auka áhuga almennings að koma þangað setjast niður og njóta þess að dvelja þar. Þar
er hins vegar enginn gróður, engir
bekkir til að setjast á og yfirleitt ekkert um að vera sem vekur áhuga.
Það er helst þegar fyrirtæki efna til
tónleika vegna opnunar eða tímamóta og svo kemur jólasveinninn
þar á aðventunni að venju. En auðvitað vilja Kópavogsbúar þar meira
líf svo þessi hluti Kópavogs standi
undir þeim væntingum að vera kallaður miðbær. Annars flyst hann
einfaldlega eitthvað annað.

Bæta á siðferði
bæjarfulltrúa

Fulltrúar Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks lögðu til á fundi bæjarráðs nýverið að bæjarritara og
gæðastjóra verði falið að vinna
drög að siðareglum sem verði lögð
fyrir bæjarráð til frekari úrvinnslu.
Bæjarráð samþykkti tillöguna með
þremur greiddum atkvæðum en
felldi tillögu Guðríðar Arnardóttur um að málinu yrði frestað með
þremur atkvæðum, en tveir greiddu atkvæði með henni.Ólafur Þór
Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG lét
bóka eftirfarandi: ,,Við fögnum viðleitni meirihlutans til að bæta vinnubrögð og siðferði í Kópavogi, en
þykir miður að kjörnir fulltrúar allra
flokka komi ekki að mótun þessara
reglna á fyrstu stigum. Við vísum
til niðurstöðu starfshóps í Reykjavík er undirbjó mótun siðareglna
fyrir borgina. Það sé lykilatriði að
siðareglur séu settar af meðlimum
þess hóps sem þær ná yfir og þeir
líti á sem sínar eigin. Gunnar Ingi
Birgisson bæjarstjóri benti á að
afgreiðsla og fullvinnsla siðareglna
verði á höndum bæjarráðsfulltrúa,
sem eru kjörnir fulltrúar.

Óskað byggingaleyfis
að Álfhólsvegi 111

Lagt hefur verið fram erindi á
fundi skipulagsnefndar þar sem
gert er ráð fyrir að fjarlægja hús á
lóðinni Álfhólsvegur 111 og reisa
þess í stað þriggja hæða hús með
4 íbúðum auk niðurgrafinnar
bílageymslu fyrir fjórar bifreiðar.
Enn fremur er gert ráð fyrir vagnageymslu og útigeymslu með sorpgeymslu sambyggðri við göngubrú
sem liggur frá þaki bílageymslu að
innkomupalli annarrar hæðar húss-

ins. Gert er ráð fyrir tveimur íbúðum á jarðhæð og einni íbúð á hvorri hæð þar fyrir ofan. Heildarstærð
húss utan bílageymslu og kaldra
geymslurýma á lóð verður allt
að 590 m? og nýtingarhlutfall allt
að 0,6. Skipulagsnefnd hefur samþykkt að lóðarhafi vinni deiliskipulagstillögu fyrir umrædda lóð og
geri húsakönnun í samræmi við
23. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997. Fulltrúar Samfylkingarinnar ítrekuðu ósk um skriflegt
álit skrifstofustjóra framkvæmdaog tæknisviðs og Skipulagsstofnunnar um lögmæti deiliskipulags
– almennt á einni lóð í hverfum þar
sem deiliskipulag liggur ekki fyrir.
Skipulagsnefnd samþykkti að tillagan verði auglýst. Fulltrúar Samfylkingarinnar óskuðu að bókað yrði:
„Í þéttbýli skal deiliskipulag að
jafnaði ekki taka yfir minna svæði
en götureit. Álit Skipulagsstofnunar sem Samfylkingin óskaði eftir
staðfestir að reglugerðina ber að
skilja eftir orðanna hljóðan. Fulltrúar Samfylkingarinnar leggjast gegn
þessu máli.”

Deiliskipulag án
deiliskipulags!

Á fundi skipulagsnefndar 26.
ágúst sl. var lagt fram bréf Skipulagsstofnunar frá 4. júlí sl. en erindið varðar lögmæti deiliskipulags
almennt á einni lóð í hverfum, þar
sem deiliskipulag liggur ekki fyrir.
Erindið var lagt fram en umræðu
frestað.

Elísabet Sveinsdóttir
kynningarstjóri
Salarins

Á fundi stjórnar Tónlistarhúss
Kópavogs (Salarins) í lok ágústmánaðar var samþykkt tillaga forstöðumanns og starfsmannastjóra að
Elísabet Sveinsdóttir, Fífuhvammi
29 verði valin í starf kynningarstjóra Salarins. 64 umsöknir bárust.
Samþykkt var tillaga tæknimanns
Salarins um endurnýjun á tæknibúnaði Salarins upp á ríflega 2 milljónir
króna. Rætt var um að gefa út hljómdisk með Terem kvartettinum frá
Rússlandi, en tónlist á þeim diski
höfðar til barna. Áætlaður kostnaður við gerð disksins (2.500 eintök)
er 1,5 - 2 milljónir króna. Diskurinn
mun verða til sölu í Salnum, einnig
verður hann boðinn grunn- og leikskólum á höfuðborgarsvæðinu til
sölu. Kynningarstjóra var falið að
markaðssetja hljómdiskinn. Talið
er aðkallandi að endurnýja borð

og stóla í forrými Salarins en tillaga
þess efnis verður lögð fyrir næsta
fund.

Hringtorg við
Nýbýlaveg verður fært

Tekist hefur sátt um breytingar á
Nýbýlavegi í samræmi við tillögur
bæjarráðs Kópavogs 12. júní sl. um
færslu á veglínu í suður frá fjölbýlishúsi við Lund 1. Með úrskurði sýslumannsins í Kópavogi 23. júní sl. var
að kröfu húsfélagsins að Lundi 1
lagt lögbann við vegaframkvæmdum næst húseigninni. Við þingfestingu í héraðsdómi Reykjaness 3.
september sl. var lögð fram dómssátt sem kveður á um að veglína
Nýbýlavegar og Lundarbrautar og
hringtorg á Nýbýlavegi suðaustan
við fasteignina Lund 1 verði færð
fjær húsinu um sem nemur u.þ.b. 6
metra. Strætisvagnabiðskýli verður
auk þess fært lengra til vesturs en
ákveðið hafði verið og gerð hljóðvistarmannvirkja flýtt. Með dómssáttinni féll lögbannið niður.

Lausar kennslustofur samþykktar við
Waldorfskóla

Á fundi skipulagsnefndar var
lagt fram erindi Ásmegin sjálfseignastofnunnar þar sem óskað er
eftir bráðabirgðaleyfi fyrir lausum
kennslustofum fyrir Waldorfskóla í
Lækjarbotnalandi vegna þrengsla
sem fyrir eru. Ekki er gert ráð fyrir
fjölgun nemenda.
Skipulagsnefnd vísaði erindinu til
umsagnar sviðstjóra framkvæmdaog tæknisviðs og Heilbrigðiseftirlits
Kópavogs og fékk þær til baka. Á
grundvelli þeirra var erindið samþykkt.

Loksins hillir undir
vinnureglur um
auglýsingaskilti

Á fundi skipulagsnefndar
12. ágúst sl. var lagt fram erindi
umhverfisráðs þar sem óskað er
eftir að skipulagsnefnd skipi tvo
aðila í vinnuhóp til að ákvarða
vinnureglur um merkingar og skilti
í Kópavogi, en með fylgdu drög að
,,leiðbeinandi viðmiðum varðandi
uppsetningu auglýsingaskilta í lögsögu Kópavogs.” Skipulagsnefnd
skipaði þá Einar Kristján Jónsson
og Hreggvið Norðdahl í vinnuhóp
um vinnureglur um merkingar á
skilti í Kópavogi.
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Suður-amerísk
menning í hnotskurn
EKVADOR AÐ FORNU OG NÝJU

Fornir leirmunir, skínandi Inkagull, kirkjumunir, frumbyggjalist, vefnaður og skartgripir á sýningu í Gerðarsafni.
Leiðsögn um sýninguna alla sunnudaga kl. 15, dagana 7.–10. október kl. 12 og laugardaginn 11. október kl. 15.
Jafnframt verða til sölu teppi, skartgripir og málverk frá Ekvador.

5. október –16. nóvember
DANSFLOKKURINN JACCHIGUA – FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!
Sýningar í Salnum – Miðasala: 570 0400 / salurinn.is / midi.is
Laugardag 4. okt. kl. 17.00
Sunnudag 5. okt. kl. 17.00
Miðvikudag 8. okt. kl. 20.00

Föstudag 10. okt. kl. 20.00
Laugardag 11. okt. kl. 17.00

NÁTTÚRA OG MENNING

Sýning á vegum Bókasafns og Náttúrufræðistofu Kópavogs í anddyri á jarðhæð Safnahúss Kópavogs.
Stærstu risaskjaldbökur í heimi, náttúrulífsmyndir frá Galapagos, tæki og tól frumbyggja.

4. október – 16. nóvember
BÓKMENNTIR, KVIKMYNDIR OG TÓNLIST

Kynning á Bókasafni Kópavogs – sjá nánar dagskrá kvikmyndasýninga í Kórnum á www.kopavogur.is

4. október – 16. nóvember
MENNING VIÐ MIÐBAUG – EKVADOR Í MÁLI OG MYNDUM

Í Molanum, menningar- og tómstundahúsi ungs fólks í Kópavogi.
Kynning á matarhefð Ekvador, skiptinemar sem dvalist hafa í Ekvador segja frá dvölinni í máli og myndum
og Ekvadorar á Íslandi segja frá því hvernig er að alast upp í Ekvador.

Miðvikudag 8. október kl. 20
EKVADOR – GALAPAGOS: NÁTTÚRA – NÝTING – MENNING
Kynning og fræðsla í Salnum. Erindi flytja: Oswaldo Munoz,
ræðismaður Íslands í Ekvador, Ari Trausti Guðmundsson, rithöfundur
og jarðeðlisfræðingur, og Hafdís Hanna Ægisdóttir, líffræðingur,
og sýnd verður ný íslensk heimildarmynd um Ekvador og Galapagos.

Hábra

Sunnudag 5. október kl. 15

KYNNTU ÞÉR SPENNANDI DAGSKRÁ!
www.kopavogur.is
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Mikilvægt að hjúkrunarrými
séu umvafin íbúðahverfi
Félagsþjónusta Kópavogs fer
með margvísleg verkefni sem
eiga sér öll sammerkt að vera
stuðningur við bæjarbúa hvenær
sem er á lífsleiðinni þegar á
þarf að halda. Nýlega var tekin
skóflustunga að nýju hjúkrunarheimili að Boðaþingi í Kópavogi,
og segir Aðalsteinn Sigfússon,
félagsmálastjóri, það vera mikinn og gleðilegan áfanga í þjónustu við þá íbúa sem á þeirri
þjónustu þurfa að halda og gríðarlegur áfangi fyrir félagsþjónustuna í bænum og þjónustu við
aldraða sem og vinnuaðstöðu
fyrir félagsþjónustuna. Hjúkrunarheimilið hefur áhrif á heimaþjónustu og heimahjúkrun og
inn á heimili fólks, svo áhrifin
eru mjög víðtæk.
,,Okkar von er sú að þjónustan verði markvissari og í takt
við þær þarfir sem eru til staðar. Í Kópavogi hefur lengi vantað
úrræði fyrir aldraða hvað varðar
hjúkrunarrými en höfum í mörg ár
haft mjög sterka heimaþjónustu
en heimahjúkrun og heimaþjónusta getur aldrei komið í staðinn
fyrir hjúkrunarrými. Fólk verður
stundum svo færniskert að það
er ekki hægt að koma í veg fyrir
mikla þjónustu. Frá árinu 2003 hefur hjúkrunarheimili í Boðaþingi
verið í undirbúningi og það er
alveg ótrúlega langur tímiog það
á ekki að þurfa að taka svona langan tíma. Svona langur tími kostar
einnig peninga. Þarna á að rísa
þjónustukjarni sem á að vera tilbúinn á næsta ári og þarna munu
rísa 88 rými en í fyrsta áfanga
sem nú verður byrjað á verða 44
rými og hefur sá áfangi þegar verið boðinn út og hann á að verða
tilbúinn í lok næsta árs. Í janúar á
næsta ári verður byrjað á seinni
hlutanum, hinum 44 rýmunum.
Allar byggingarnar verða tilbúnar
til notkunar á árinu 2010,” segir
félagsmálastjóri.

- Hversu mikla þörf leysa þessi
88 rými þegar þau hafa verið tekin
í notkun?
,,Þau leysa þörfina eins og hún
er í dag en við verðum að byggja
eitthvað fram í tímann svo við
séum alltaf tilbúin með þessa þjónustu þegar á henni þarf að halda.
Kópavogur hefur verið á eftir
nágrannasveitafélögunum í þessari þjónustu hvað varðar hjúkr-

Aðalsteinn Sigfússon félagsmálastjóri Kópavogsbæjar á skrifstofunni í Fannborg.

unarheimili en muni fara fram úr
þeim ef þau auka ekki sína þjónustu. Það er svolítið erfitt að veita
svona þjónustu í ,,kippum,” hún
þarf að koma í smærri einingum
til að geta svarað þörfinni á hverjum tíma.”

Öll hjúkrunarrými í
Kópavogi verða
einstaklingsrými
Aðalsteinn segir áform um frekari byggingaframkvæmdir eftir
árið 2010 þegar byggingaframkvæmum við Boðaþing lýkur og
bæjarfélagið hefur sýnt því mikinn
áhuga að frekar verði byggt upp í
Sunnuhlíð hvað varðar hjúkrunarrými. Stutt er síðan þar var bætt
við 20 rýmum og þar á að bæta
við 54 rýmum svo þar verða 106
rými, en áðurnefnd 20 rými fara
í aðgera öll rými að einstaklingsrýmum. Þá verða öll hjúkrunarrými í Kópavogi einstaklingsrými.
Þjónustukjarninn í Boðaþingi
mun þá hafa margvíslegar skyldur
gagnvart starfseminni þar í kring,
m.a. munu þeir sem dvelja í hjúkrunarrýmunum geta leitað inn í
þjónustukjarnann og sótt þangað mjög víðtæka þjónustu. Auk
þess mun verða veitt þjónusta
frá þjónustukjarnanum til þeirra
sem dvelja í öryggisíbúðum sem
verða staðsettar skammt frá, en

Það skiptir máli að dreifa þjónustu við aldraða um bæjarfélagið en vera ekki með alla aldraða á einni torfu. Það skiptir máli fyrir aldraða
að geta tekið þátt í samfélaginu, þó ekki væri
nema sjónræn þátttaka í því sem er að gerast í
samfélaginu, að það sjái leik- og grunnskóla og
börn að leik, bíla og fólk á öllum aldri.
innangengt verður á milli. Hrafnista verður þar með leigu- og hlutdeildaríbúðir.

í hverri 11 manna einingu. Allar
samskipta- og boðleiðir verða því
stuttar.”

- Má líta á þennan þjónustukjarna sem töluverða nýjung í öllu
þessu þjónustuferli?
,,Kannski ekki, en þarna verður
hefðbundin og góð þjónusta en
auðvitað verðum við opin fyrir
nýjungum og heimaþjónusta okkar fyrir þennan hluta Kópavogs
mun færast í þjónustukjarnann.
Nýunginn er fyrst og fremst sú
að hjúkrunarrýmin eru gerð að
heimilislegum úrræðum en skipulagning og rekstur miðar að því
að fólkinu sem þarna dvelur mun
líða vel og sem minnstur munur
verði milli heimilisins og þeirra
úrræða sem þarna verður boðið
upp á. Um það eru allir sammála.
Gangar sjúkrahúsa eru yfirleitt
langir en þarna verða allir gangar
stuttir og þarna verður eldhús

- Skiptir staðsetning svona hjúkrunarheimilis einhverju máli?
,,Það sem skiptir fyrst og fremst
máli er fallegt umhverfi og að
heimilið sé inni í byggðinni og
verði umvafið íbúðahverfinu. Það
skiptir máli að dreifa þjónustu
við aldraða um bæjarfélagið en
vera ekki með alla aldraða á einni
torfu. Það skiptir máli fyrir aldraða að geta tekið þátt í samfélaginu, þó ekki væri nema sjónræn
þátttaka í því sem er að gerast í
samfélaginu, að það sjái leik- og
grunnskóla og börn að leik, bíla
og fólk á öllum aldri.
Það er lika betra að fá starfsfólk
ef það er staðsett í íbúðahverfi og
ég tel að í framtíðinni verði farið
út í það að byggja minni einingar
en verið er að reisa í Boðaþingi
en eru rekstrarlega hagkvæmar.
Ef hægt er að reisa rekstareiningu
með 20 til 30 rými tel ég það vera
eftirsóknarvert ef það er staðsett
inni í íbúðarhverfi án þess að vera
eitthvað gímald sem dregur alla
athygli að sér, heldur er þáttur í
íbúðahverfinu. Það er líka nauðsynlegt fyrir þá sem búa í íbúðahverfinu að sjá að við eldumst
öll og hluti af samfélaginu er að
annast þá eldri. Þannig nálgumst
við það fyrirkomulag sem þekktist áður þegar afi og amma voru

virkir þátttakendur í uppeldinu
og samfélaginu, og þannig búum
við til meiri fjölbreytileika í hverfunum og þar sé gert ráð fyrir
marþættri aldurssamsetningu og
hverfið sé að þjóna öllum aldurshópum, en ekki bara einum eða
tveimur. Við höfum verið að lagskipta samfélaginu undanfarna
áratugi en þurfum nú að líta til
baka.”

Versnandi efnahagsástand eykur komur á
Félagsþjónustuna
- Versnandi efnahagur og krepputal hefur verið áberandi í þjóðfélaginu að undanförnu. Hefur aðsókn í
ykkar þjónustu aukist, m.a. vegna
þess að fólk er að lenda í fjárhagsvandræðum og ýmsum greiðsluerfiðleikum?
,,Nú í sumar og haust hefur verið að fjölga komum fólks sem á í
miklum erfiðleikum. Fjárhagsaðstoð okkar er að aukast og við
tengjum það beint við það ástand
sem hefur verið að skapast úti
í samfélaginu. Því miður sýnist
okkur að ekkert sé í pípunum sem
bendir til þess að ástandið sé að
batna. Það er minni kaupmáttur í
dag og hærra olíuverð, allar nauðsynjar eins og matur eru orðnar
dýrari, það er allt að hækka nema
launin. Fólk er að koma inn í erfiðar aðstæður úr miklu góðæri
og hefur skapað á löngum tíma
ákveðinn lífsstandard með lánum og kaupum og þegar harðnar á dalnum þá duga launin ekki
lengur til að viðhalda þessum lífsstandard.
Það sem er þá sárast er að þá
hefur fólk kannski ekki efni á að
greiða fyrir börnin á leikskóla
eða fyrir íþróttaiðkanir þeirra. En
margt þessa fólks er yfir viðmiðunarmörkum launa sem við setjum okkur. Þess vegna eigum við
ákaflega erfitt með að hjálpa því,
bendum því kannski frekar á það
að lækka lífsstandardinn eða selja
bifreið ef þær eru tvær eða fleiri á
heimilinu.”

Lausnamiðuð stofnun
Viðmiðunarlaunin eru 100 þúsund krónur í dag en Aðalsteinn
segir að í gangi sé endurkoðun
á þeim reglum en hverju sveitarfélagi er í sjálfsvald sett hver
þessi viðmiðunarlaun eru. Þessi
viðmiðunarlaun eru m.a. ákveðin
í ljósi þess að þau nái ekki atvinnuleysisbótum á hverjum tíma. Það
verður á öllum tímum að vera hagkvæmara fyrir einstaklinginn að
leita eftir atvinnu enda er þessi
fjárhagsaðstoð auðvitað neyðaraðstoð.
,,Félagsþjónustan í Kópavogi er
mjög margþætt og hér hefur verið lögð gríðarleg áhersla á markvissa og góða þjónustu og hér sé
stöðugt í gangi endurskoðun og
þróun á henni. Það á ekki bara við
um þjónustu við aldraða, heldur
einnig um félagsstarf aldraða og í
málefnum fatlaðra. Félagsþjónustan er lausnamiðuð stofnum sem
reynir að leysa öll mál sem henni
berast með fólki. Við leggjum
mikla áherslu á að ímynd Félagsþjónustu Kópavogs sé góð því sú
þjónusta er sjálfsagður hluti af okkar samfélagi, þ.e. þessi samhjálp,”
segir Aðalsteinn Sigfússon félagsmálastjóri sem segir þessa vinnu
skemmtilega en jaframt oft erfiða,
en kannski ekki síst gefandi.
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Hermannsgarður í Guðmundarlundi
kynntir á umhverfisdegi

Gengið upp á Vatnsendahæð.

Fjöl mennt var í síð sum arsgöngu umhverfisráðs Kópavogs
fyrir skömmu, en hún fer fram á
umhverfisdeginum sem haldinn er
árlega. Gengið var undir leiðsögn
fróðleiksmanna frá hesthúsahverfinu í Heimsenda um Kjóavelli, í
Magnúsarlund, upp á Vatnsendahæð þar sem m.a. var fræðst um
Elliðavatn og ýmis náttúruundur
í sjónmáli í landi Kópavogs, s.s.
Þríhnúka.
Þríhnúkar eru þrír, einn þeirra er
úr móbergi en hinir tveir eru fornir
eldgígar, og hafa runnið frá þeim
mikil hraun, sem þekja svæðið í
nágrenninu. Á toppi nyrsta hnúksins gefur að líta kringlótt, gapandi
gígop, opið á dýpsta helli landsins.
Nokkrum sinnum hefur verið sigið
í helli þennan, fyrst á Jónsmessu
l974. Við mælingu reyndist hellirinn vera um 110 metrar á dýpt, 10
metrar að ummáli efst, en víkkar

þegar neðar kemur í gríðarlega stóran helli.
Frá Vatns enda hæð lá leið in í
nátt úruperluna Guð mund ar lund
þar sem Hermannsgarður var sérstaklega skoðaður. Leiðsögumenn
í þessari síðsumargöngu voru þeir
Birgir Hlynur Sigurðsson, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs
Kópavogsbæjar, Friðrik Baldursson,
garðyrkjustjóri Kópavogs og Hilmar Malmquist, forstöðumaður Náttúrufræðistofu Kópavogs. Fræddu
þeir göngufólk um það sem fyrir
augu bar varðandi landslag, lífríki,
örnefni, sögu og fleira auk þess sem
framtíðarskipulagi svæðisins voru
gerð skil.
Endað var á að skoða svokallaðan Hermannsgarð í Guðmundarlundi sem gerður var í sumar en
þar er að finna hluta plöntusafns
Hermanns Lundholm, fyrr verandi
garðyrkjuráðunautar Kópavogs. Vil-

Er þetta
ekki orðið
ágætt?

Á bekknum í Hermannsgarði sem merktur er Hermanni Lundholm, í virðingarskyni við hann. F.v: Vilhjálmur Lúðvíksson formaður Garðyrkjufélags Íslands, Bragi Mikaelsson formaður Skógræktarfélags Kópavogs,
Margrét Björnsdóttir formaður Umhverfisráðs Kópavogs, Friðrik Baldursson garðyrkjustjóri Kópavogs og
Steinn G. Lundholm, sonur Hermanns Lundholm.

hjálmur Lúðvíksson, formaður Garðyrkjufélags Íslands, fræddi göngumenn um plöntunar í garðinum en
plönturnar eru úr garði Hermanns
þar sem hann bjó að Hlíðarvegi 45,
fjölbreytt flóra fjölærra platna og
margir mjög sjaldgæfar hérlendis.
Gerð garðsins er samstarfsverkefni Kópavogsbæjar, Skógræktarfélags Kópavogs og Garðyrkjufélags

Íslands. Bragi Mikaelsson, formaður
Skógræktarfélags Kópavogs, sagði
við þetta tækifæri að gerð garðsins hefði tekist mjög vel og margar
plönturnar þrifist vel, jafnvel bet-

ur en margur hefði þorað að vona
vegna þess hversu þurrt sumarið
hefði verið. Um 70 manns tóku þátt
í umhverfisdeginum í blíðskaparveðri.
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Skiptu yfir í netgreiðslur
Óþarfa gluggapóstur finnur sér leið inn á of mörg heimili
í dag. Á tímum rafrænna greiðslna og vefvæðingar ætti
gluggapóstur fyrir löngu að vera leifar gamals tíma,
sóunar og óskynsemi. Svo ekki sé minnst á umhverfisspjöllin.
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Með því að fara inn á www.or.is/netgreidslur getur þú lagt þitt af
mörkum til umhverfisverndar og borgað reikningana þína með
netgreiðslum. Enginn pappír, enginn gluggapóstur, ekkert vesen.
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• Ef allir viðskiptavinir OR skipta yfir í netgreiðslur sparast 7068 kg af pappír á ári eða 295 tré.

www.or.is
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Orðin ein sú þekktasta í heimi

þátt í sjávarútvegssýningunni á
Íslandi.

��������������
����������
Frá Íslensku sjávarútvegssýningunni 2005.

og fleiri úr hópi þeirra sem fara
með ákvörðunarvald við innkaup
hjá sjávarútvegsfyrirtækjum víða
um heim.

Íslensku sjávarútvegsverðlaunin afhent í
Turninum
Íslensku sjávarútvegsverðlaunin, sem fyrst voru veitt árið 1999,
eru við ur kenn ing ar til þeirra
sem skarað hafa frammúr á sviði
sjávarútvegs bæði á Íslandi og
á heimsvísu. Verðlaunin verða
afhent við hátíðlega athöfn að
kvöldi setningardags, 2. október
nk. á efstu hæð Turnsins í Kópavogi. Gestgjafar móttökuhófsins
eru bæj ar stjór inn í Kópa vogi,
Gunn ar Birg is son og sjáv ar útvegs- og landbúnaðarráðherra,
Einar K. Guðfinnsson. Landsbankinn kostar verðlaunin.

Af hverju að taka þátt í
sýningunni?
Lögð er mikil áhersla á kynningu á sýn ing unni nú og hún
kynnt sérstaklega fagaðilum og
öðrum þeim er tengjast sjávarútvegi og þeim sem taka ákvarðanir
í atvinnugreininni. Nýir eigendur
sýningarinnar, Mercator Media,
munu bjóða fulltrúum erlendis
frá á sýninguna. Verða þeir valdir
af sýnendum á sýningunni 2005.
Nú þegar hafa aðilar frá Noregi,
Suður Afríku, Rússlandi, Tyrklandi, Póllandi, Ástralíu og Danmörku skráð komu sína á sýninguna. Kanadíska sendiráðið hefur
einnig staðfest að hópur gesta
frá Nova Scotia muni koma. Allir helstu ráðamenn og samtök á
sviði fiskveiða og sjávarútvegs
á Íslandi taka þátt í sýningunni.
Reynslan hefur sýnt að hún vekur jafnan mikla athygli fjölmiðla.
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Íslenska sjávarútvegssýningin, sem venjulega gengur undir
heitinu Icefish, var fyrst hleypt
af stokkunum árið 1984 og er
orðin einn þekktasti viðburðurinn í heimi sjávarútvegsins. Undanfarin skipti hefur hún verið
haldin í íþrótta- og sýningarhúsinu Fífunni í Kópavogi með góðum stuðningi bæjar yfir valda í
Kópavogi, síðast árið 2005. Þar
má hverju sinni sjá allar helstu
nýjungar á sviði sjávarútvegs
– hvað varðar veiðar, vinnslu,
pökk un, mark aðs setn ingu og
fleira. Sýningin er að þessu sinni
haldin í Fífunni í Kópavogi 2.
– 4. október nk.
Reynsl an sýn ir að heppi legast er að halda sýninguna þriðja
hvert ár. Þannig gefst þeim sem
sýna svigrúm til þess að þróa
nýjungar sem aftur þýðir svo að
gestir sjá jafnan helstu tækninýjungar á sýningunni. Einmitt þessi
staðreynd var ástæða þess að
Sjávarútvegssýningin árið 2005
sló öll met hvað varðar vinsældir en 14.837 gestir frá 50 löndum
sóttu þá sýningu. Þeirra á meðal
voru útgerðarmenn, sjómenn og
fiskverkendur.
Hinar góðu undirtektir sýningarinnar árið 2005 er hvatning til
að gera enn betur á næstu sýningu. Nýir eigendur sýningarinnar
Mercator Media eru staðráðnir í
að sýningin árið 2008 verði jafnvel enn viðameiri og betri. Samkvæmt óskum sýnenda mun sýningin þá standa yfir í þrjá daga.
Í tengslum við sýninguna munu
skipuleggjendur hennar í fyrsta
sinn bjóða ákveðnum fulltrúum
til hennar. Þannig verður hægt að
tryggja að á sýningunni verði jafnvel enn fleiri kaupendur en áður

Það hvetur til þátttöku erlendis
frá, þess vegna telja aðilar um
allan heim fulla ástæðu til að taka
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AF HÁLSINUM
Suður-amerísk menningarhátíð í Kópavogi:

Félagar í dansflokknum Jacchigua, sem kemur fram í Salnum ásamt
hljómsveit á hátíðinni.

Ekvador í brennidepli
Ekvador verður í brennidepli
á suður -amerískri menningar hátíð sem Kópavogsbær gengst
fyrir vikuna 4.–12. október nk.
Hátíðin er haldin í samstarfi við
listamenn og menningarstofnanir í Ekvador, auk innlendra
að ila. Fjöl breytt ar sýn ing ar
verða í Salnum, Gerðarsafni og
Náttúrufræðistofu og ýmsan fróðleik um Ekvador verður að finna
á Bókasafni Kópavogs. Kynning
á nokkrum helstu atriðum hátíðarinnar verður í Vetrargarðinum
í Smáralind sunnudaginn 5. október nk.
Suð ur-am er ísk menn ing og
saga, þar á meðal tímabil Inkanna,
hefur heillað Íslendinga um árabil.
Menningarhátíðin á að færa Íslending um áhuga verð brot af því
besta frá Ekvador. Nú gefst með
öðrum orðum einstakt tækifæri til
að kynnast suður-amerískri menningu í hnotskurn.
Þekktasti dansflokkur Ekvador,
Jacchigua, með um 30 dansara og
5 manna hljómsveit, kemur fram
í Salnum í vikunni 4.–11. október.
Flokkurinn hefur m.a. ferðast um
heiminn á vegum Sameinuðu þjóðanna og dansað á hátíðum, t.d. við
setningu Heimsmeistaramótsins
í knattspyrnu 2006. Dansararnir
eru á öllum aldri, sá yngsti aðeins
fimm ára. Í Gerðarsafni verður
tvíþætt sýning. Annars vegar eru
sýnd þar glæsileg ofin veggteppi,
fatnaður, málverk frumbyggja frá
Amazón-svæðinu og úr Andesfjöllum, máluð á skinn, og skartgripir,
og hins vegar getur að líta yfirlitssýningu listmuna og málverka frá
4000 f. Kr. til okkar daga. Á henni
er að finna úrval fornra leirmuna,
skínandi Inkagull, merka og sérstæða kirkjumuni frá nýlendutímabilinu og mögnuð málverk eins
þekktasta myndlistarmanns Suður-Ameríku, Oswaldo Guayasamin (1919–1999). Sýningin stendur
til 16. nóvember og leiðsögn verður um sýninguna alla sunnudaga
kl. 15.00 og dagana 7.–10. október kl. 12.00. Í Gerðarsafni verða
jafnframt til sölu munir sem bera
handverki í Ekvador fagurt vitni.
Fræðslu fund ur um Ekvador
og Galapagos verður í Salnum
fimmtu dags kvöld ið 9. októ ber
og ber hann yfirskriftina Náttúra
– nýting – menning. Erindi flytja
Oswaldo Munoz, ræð is mað ur
Íslands í Ekvador, Ari Trausti Guðmundsson, rithöfundur og jarðeðlisfræðingur, og Hafdís Hanna
Ægisdóttir, líffræðingur, auk þess
sem sýnd verður ný íslensk heimildarmynd um Ekvador og Galapagos.

Risa skjald bak an (Geochelone
elephantopus) er skjaldbökutegund af ætt landskjaldbaka. Karldýr af þessari tegund geta orðið rúmir 1,2 m á lengd og vegið
allt að 227 kg. Risaskjaldbakan
lif ir að eins á Galapa gos eyj um
sem tilheyra Ekvador og er nú í
útrýmingarhættu vegna ofveiði
og vegna þess að búsvæði hennar hef ur víða ver ið eyði lagt
með landbúnaði. Talið er að um
15.000 dýr séu nú á lífi. Skjöldur
einnar slíkrar verður til sýnis í á
menningarhátíðinni.

Risaskjaldbökur á
Náttúrufræðistofunni
Í anddyri á jarðhæð Safnahúss
Kópavogs verður sýning á vegum Náttúrufræðistofu og Bókasafns Kópavogs tileinkuð náttúru
Galapa gos og menn ingu frumbyggja á meginlandi Ekvador. Þar
gefur m.a. að líta risaskjaldbökur
frá Galapagos og allar líkur eru
á að einstæður sýningargripur
sjáist innandyra en hann verður
ekki kynntur fyrr en við afhjúpun. Á Bókasafninu verður kynnt
úr val bókmennta og kvikmynda
auk þess sem ýmis fróðleikur um
Ekvador mun liggja frammi. Sýningarnar í Safnahúsinu standa til
16. nóvember.
Í Molanum, menningar- og tómstundamiðstöð ungs fólks, verður
matar- og menningarkvöld miðvikudagskvöldið 8. október þar
sem matarhefð Ekvador verður
kynnt, auk þess sem skiptinemar
sem dvalist hafa í Ekvador munu
segja frá dvölinni í máli og myndum og Ekvadorar á Íslandi segja
frá því hvernig er að alast upp í
Ekvador.
Í Vetrargarðinum í Smáralind
verður kynning á hátíðinni sunnudag inn 5. októ ber. Þar koma
fram fé lag ar úr dans flokkn um
Jacchigua, og Skólakór Kársness
og Skóla hljóm sveit Kópa vogs
flytja tónlist frá Suður-Ameríku.
Í tengsl um við há tíð ina býð ur
VOX Restaurant upp á þjóðlega
rétti frá Ekvador á hádegisverðarhlaðborði. Matreiðslumeistarinn Rolando Guapisaca frá Hótel
Sebastian í höfuðborginni Quito
mun töfra fram girnilega rétti með
íslenskum kollegum sínum.

Hver? Hvar? Hvenær?

Litið yfir söfnuðinn í Kópavogskirkju við vígslu hennar 15. desember 1962. Hverjir eru á myndinni? Ljósmyndari er talinn hafa
verið Guðmundur Guðjónsson.
Gott væri að fá sem gleggstar
upplýsingar um það fólk sem
sést á myndinni, upplýsingar um
það er fróðleikur sem geymist
sem hluti af sögu Kópavogsbæjar.
Síðasta mynd sem birtist í Kópavogsblaðinu er sennilega tekin
í Kópavogsskóla og þá á sumar-

daginn fyrsta eða 17. júní. Mjög
greinagóðar upplýsingar hafa enn
ekki borist en talið er að sá sem
er að syngja á myndinni sé Lárus Ásgeirsson frekar en Þór Heiðar Ásgeirsson, en þeir eru synir
Ásgeirs Jóhannessonar fyrr um
bæjarfulltrúa í Kópavogi. Þar áður
birtist mynd af kvenfélagskonum.
Greinabetri upplýsingar um þá
mynd eru einnig þáðar með þökkum.
Vinsamlega komið öllum upplýs ing um sem þið búið yfir til

Hrafns Sveinbjarnarsonar héraðsskjalavarðar á Héraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1, eða
hringið í síma 544-4710, einnig má
senda upplýsingar á netfangið
hrafns@kopavogur.is

Í ,,Töfrum í Tíbrá” koma
fram heimsklassalistamenn
Kópavogsbær hefur staðið fyrir
tónleikaröðinni Tíbrá síðan Salurinn tók til starfa fyrir 10 árum. Í
vetur verða 26 tónleikar í röðinni
og að sögn Vigdísar Esradóttur,
forstöðumanns Salarins, er hér
um framúrskarandi glæsilega tónleika að ræða sem mynda einskonar þrennu.
Tíu tónleikar verða haldnir undir
yfirskriftinni ,,Töfrar í Tíbrá” en þar
eru á ferðinni heimsklassalistamenn,
svo sem Innessa Galante, Ein ar

Jóhannesson og Alfredo Perl, en þau
koma fram á fyrstu þrennum Töfratónleikunum. Lög unga fólksins er
síðan heitið á sex tónleikum þar sem
ungir og efnilegir íslenskir tónlistarmenn fá tækifæri til að kynna sig, og
það eru þau Jón Svavar og Ástríður
Alda sem ríða á vaðið.
Síðast en ekki síst eru tíu tónleikar sem Vigdís kallar „að hætti hússins“, en undir þá skilgreiningu féllu
t.d. opnunartónleikarnir 7. september sl., jóla- og nýárstónleikar, fernir

Brauð ársins!
2008
Brauð ársins er
“Sport brauð”
fæst í ﬂestum
handverksbakaríum.

www.kornax.is

djasstónleikar o.fl.
„Ég hlakka til að fara á alla þessa
tónleika, fjölbreytnin er mikil og
tónlistin og flytjendur ólíkir,” segir
Vigdís Esradóttir. ,,Ég hlakka til að
hlusta á Kristin Sigmundsson flytja
„Liederkreis“ og fleira óviðjafnanlega
fallegt á hátíðartónleikum í tilefni af
tíu ára afmæli Salarins í janúar.
Nánar verður sagt frá Tíbrártónleikum og öðrum tónleikum í vetur
í Salnum í næsta tbl. Kópavogsblaðsins.
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Arkþing teiknar óperuhús sem verður tilbúið árið 2010
Tillaga arkitektastofunnar Arkþings ehf. varð hlutskörpust í
samkeppni um hönnun óperuhúss í Kópavogi. Mat undirbúningsnefndar um byggingu óperuhússins frá 3. apríl sl. var sú að
engin tillaga uppfyllti nægjanlega vel markmið samkeppninnar.
Í áfram hald andi sam keppni
tóku þátt arkitektastofurnar Alark
og Arkþing. 15. ágúst sl. tilkynnti
svo dómnefnd samkeppninnar að
leitað verði samstarfs við hönnuði Arkþings ehf. um þróun og
úr vinnslu verkefnisins. „Tillagan
er sannfærandi og vel framsett,“
segir dómnefndin í rökstuðningi
sínum. ,,Höfundum hefur tekist
vel að bæta flæði innanhúss án
þess að raska meg in hug mynd
tillögunnar. Aðkoma og forsalir
mynda einföld og skýr rými með
góðri yfirsýn þegar gengið er inn
í húsið.

Fulltrúar arkitektastofunnar Arkþings ásamt Gunnari I. Birgissyni
bæjarstjóra þegar niðurstaða samkeppninnar var kynnt í Salnum.

Meginmarkmið tillögu Arkþings
eru að mynda verðugan og aðlaðandi ramma um Íslensku Óperuna; að hanna byggingu sem tekur mið af nærliggjandi umhverfi
við Borgarholtið; að hanna byggingu sem er sterkt kennileiti fyrir
Íslensku Óperuna sem og Kópavogs bæ; að hanna bygg ingu
sem myndar tengsl milli þeirra
menningarstofnanna sem verða
nágrannar Óperunnar; að hanna
byggingu sem er sveigjanleg og
hagkvæm í rekstri og hefur um
leið möguleika á því að vaxa og
þroskast með þörfum Óperunnar. Grunnhugmynd tillögunnar er
bygging sem skapar tengsl milli
náttúru, sögu Brgarholtsins, kirkjunnar og menningarstofnananna.
Samtímis hafa hönnuðir haft það
að leiðarljósi að hanna aðlaðandi
og hagkvæma byggingu sem býður uppá fjölbreytta notkun.
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„Þetta er eitt skref áfram af
mörgum en þó mikilvægt skref,“
segir Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópa vogi og for mað ur
dóm nefnd ar inn ar. „Menn ing arþjóð verður að koma þaki yfir

Þannig mun óperuhúsið líta út, séð frá brúnni yfir Kópavogsgjána.

þessa listgrein svo að sómi sé að
og næst á dagskrá er að koma
óp eru hús inu í skipu lags ferli.
Markmiðið með óperuhúsinu er
að það verði heimili fyrir óperuna
á Íslandi og að þar verði fyrsta

flokks aðstaða til óperu- og söngleikjaflutnings auk hliðstæðrar
starfsemi, s.s. tónleika og annarrar sviðslistar eða uppákoma.”

Tólf spora andlegt ferðalag í Hjallakirkju
Tólf spora námskeið hafa verið í Hjallakirkju í nokkur ár á
miðvikudagskvöldum. Þau hefjast að hausti og standa fram á
vor. Farið er yfir kynningarefnið á fjór um fyrstu fundunum.
Fyrsti kynningar fundurinn var
17. september sl.
Á þessum fyrstu fundum er
kynnt hvernig unnið er í Tólf

spor un um eft ir bók inni Tólf
spor in - And legt ferða lag, og
gefst fólki kostur á að átta sig
á hvort þessi vinna hentar því
og hvort það vilji vera með á
ferðalaginu. Á fjórða fundi er
ákvörðun tekin og eftir það er
hópunum lokað. Þau sem vilja
taka þátt í námskeiðunum þurfa
ekki að skilgreina sig fyrirfram,

þ.e. enginn þarf að hafa nein skilgreind vandamál, fíkn eða slíkt
heldur aðeins að langa til að
auka lífsgæði sín á félagslega og
tilfinningalega sviðinu. Allir eru
velkomnir.
Nánar má fræðast um námskeiðin á heimasíðu Hjallakirkju,
www.hjallakirkja.is og á heimasíðunni www.viniribata.is
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Viðurkenningar umhverfisráðs:

Stórkostleg endurgerð Fífuhvamms 39

Verðlaunahafarnir ásamt bæjarstjóra og umhverfisráði.

Afhending viðurkenninga
umhverfisráðs og bæjarstjórnar
Kópavogs fór fram í forrými Salarins nýverið. Eftir afhendingu
viðurkenninga og eftir að Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri hafði
tekið við fróðleiksskilti frá Rotary-, Lions- og Kiwanisklúbbum
bæjarins sem sett var upp við
Hlíðargarð, var farið í vettvangsverð.
• Gata ársins 2008 var valin Ísalind 1-8, en þar var afhjúpaður
skjöldur af því tilefni af Sigurrós
Þorgrímsdóttiur forseta bæjarstjórnar en bæjarstjóri, Gunnar
Birgisson og formaður umhverfisráðs, Margrét Björnsdóttir, gróðursettu tré íbúum götunnar til

heiðurs. Ísalind er botngata sem
liggur út frá Hlíðardalsvegi að
mörkum Kópavogs og Reykjavíkur. Húsin í götunni voru byggð á
árunum 1996 – 2002. Ísalind þykir
einstök gata þar sem götumyndin er falleg og gróðursæl og fjölbreytni í byggingarstíl og efnisvali
í kringum byggingar er einkennandi. Snyrtileiki er til fyrirmyndar
og lýsir samstöðu íbúa í að halda
umhverfinu fallegu.
• Viðurkenningu fyrir framlag til
umhverfismála hlaut JB Byggingafélag fyrir opið svæði við Grandahvarf. Svæðið nýtur einstakrar
veðursældar og voru tröppur látnar snúa í suður svo íbúar nytu
sem best sólar.

Fífuhvammur 39 hlaut viðurkenningu fyrir endurgerð hússins, enda hefur hún tekist frábærlega. Eigendur eru Krisján Sigurður Fjeldsted Jónsson og Ósk Víðisdóttir sem keyptu húsið fyrir fjórum árum síðan.

• Viðurkenningu fyrir frágang
húss og lóðar á nýbyggingarsvæði
hlutu eigendur Hólmaþings 10,
en þar búa Margrét Elíasdóttir
og Ólafur Sigtryggsson. Ólafur og
Margrét fluttu inn í húsið í febrúar
á þessu ári. Garðurinn var hannaður og unninn af Jóni Júlíusi Elíassyni, skrúðgarðyrkjumeistara
hjá Garðmönnum ehf. Við hönnun
garðsins hafði umlykjandi landslag mikil áhrif. Húsið stendur
við botn götunnar og garðurinn
opinn út í náttúruna. Holtagrjót
og gróður tengir þannig lóðina
við umhverfið og útkoman er stílhrein og náttúruleg í senn.

Smekkleg endurbygging
Viðurkenning umhverfisráðs
fyrir endurgerð húsnæðis kom í
hlut Kristjáns Sigurðar Fjeldsted
Jónssonar og Óskar Víðisdóttur
fyrir endurgerð húsnæðis að Fífuhvammi 39
Húsið að Fífuhvammi 39 er
hannað og byggt af Páli Þorlákssyni á árunum 1955 – 1957. Páll
bjó þar sjálfur ásamt eiginkonu
sinni, Ásthildi Pétursdóttur fram
til ársins 1991.
Húsið er steinsteypt en handrið
á svalir og tröppur lét Páll steypa
sérstaklega til að undirstrika stíl
byggingarinnar. Árið 1991 keyptu

Ingólfur Arnórsson og Halldóra
Haraldsdóttir eignina. Þau létu
smíða sólskála fyrir ofan bílskúrinn en þar voru stórar svalir. Kristján og Ósk keyptu húsið af Ingólfi
árið 2004 og hófust þá handa við
að endurbyggja og bæta hús og
lóð. Þau hafa unnið hörðum höndum þessi fjögur ár og er árangurinn stórkostlegur. Húsið var málað hvítt og allir gluggar hafa verið
endurnýjaðir. Kristján og Ósk hafa
notið aðstoðar nánustu ættingja
við endurbygginguna en m.a. hefur faðir Kristjáns smíðað hlera fyrir útidyrahurðina. Hiti var lagður
undir tröppur og hellur í kringum
húsið.

Leikhúsið opnar í Kópavogi með
frumsýningu á Skugga-Sveini

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U MHYGGJA

•

TR AUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

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

Þann 19. október nk. verður
nýtt leikhús formlega tekið í
notkun í Kópavogi. Þá frumsýnir Leikfélag Kópavogs, sem er
opið félag áhugamanna um leiklist, nýja leikgerð á hinu rammíslenska leikriti Skugga-Sveini
í nýju leikhúsi félagsins í Funalind. Hér er um nokkur tímamót
að ræða því í fyrsta sinn í sögu
bæjarins er nú orðið til hús sem
fyrst og fremst er ætlað til leiksýninga og leiklistariðkunar
almennt. Í ljósi þessa hlutverks
hússins vildu meðlimir LK að
húsið hlyti nafn við hæfi og hefur það því einfaldlega hlotið heitið ,,Leikhúsið”.
Leikhúsið sem er staðsett í
Funalind, hefur verið í smíðum
síðastliðið ár eða síðan Kópavogsbær afhenti Leikfélaginu húsnæðið til notkunar. Meðlimir leikfélagsins hafa staðið í ströngu við
endurinnréttingu undanfarið ár
svo það þjónaði sem best nýju
hluterki sínu sem leikhúss. Þessar
vikurnar er verið að leggja lokahönd á húsnæðið og verður það
formlega tekið í notkun með fyrrnefndri leikgerð á Skugga-Sveini
sem hlotið hefur heitið Ásta og
Skuggi.
Í Leikhúsinu eru sæti fyrir 60
áhorfendur. Auk sýningarinnar
sem áður er nefnd verður mikið
um að vera í Leikhúsinu á komandi leikári og má þar m.a. nefna
að stefnt er að uppsetningu á
barnaleikriti fyrir áramót og eftir

Unnið að innréttingu á leikhúsinu í Funalind, því fyrsta í Kópavogi.

áramót er stefnt að leiksýningu
unglingadeildar félagsins og gamanleikrits með vorinu. Þá verður
námskeiðahald af ýmsu tagi á vegum Leikfélagsins og einnig er von
á gestaleiksýningum.
Leiksýningin Ásta og Skuggi er
byggð á hinu þekkta verki Matthíasar Jochumssonar Skugga-Sveini
eða Útilegumönnunum. Verkið
er eitt þekktasta verk íslenskrar
leiklistarsögu og í hugum margra
táknmynd íslenskrar leiklistar

fyrri tíma. Í leikgerð LK er leitast
við að finna nýja fleti á sögunni
sem mörgum þykir nokkuð gamaldags og setja upp sýningu sem
höfðar til nútímans. Leikstjóri sýningarinnar er Ágústa Skúladóttir
sem hefur oft starfað með leikfélaginu áður auk þess að setja upp
fjölmargar leiksýningar víðsvegar
um land og hefur undanfarin ár
sett upp nokkrar þekktar sýningar hjá Þjóðleikhúsinu.
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Frítt MC plúsk

– taktu prófið!

Tveir fyrir einn! Notaðu sömu krónuna tvisvar þegar þú
ferð út að borða, í bíó, á myndbandaleiguna, í leikhús,
á kaffihús eða þegar þú ferð í klippingu, snyrtingu,
líkamsrækt, lúxusdekur ... gildir á meira en 250 stöðum!

:
Frítt debetkort

:
f:
f
öf
jö
gj
Fjárhagsleg ráðg
... og þú græðir he
el
ll
li
in
ng
g á þeim peningum
sem þú
þ sparar með Byr
námsmönnum!

Þú ﬁnnur sparisögur Palla á byr.is

ennandi
Þú finnur fleiri sp
r.is
by
á
ð
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at
nn
námsma

Skráðu þig í Byr námsmenn og njóttu betra lífs.
Þú getur grætt helling á því einu, að vera með greiðslukortin
hjá Byr með afsláttum og alls konar tilboðum þér
að kostnaðarlausu. Námsmannalíﬁð verður svo miklu skemmtilegra,
með þig í toppformi fjárhagslega.
Fjárhagsleg heilsa er betra líf.

Sími 575 4000

byr.is
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Félagsliðar ráðnir við
heimahjúkrun í Kópavogi

Fyrirhugað háhýsi í Lindum sem íbúafundur hefur mótmælt.
Samningurinn undirritaður. F.v.: Sigríður Pálmadóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar í Hamraborg, Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri
í Kópavogi, Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og Gunnsteinn Sigurðsson, formaður félagsmálaráðs
Kópavogs.

Gunnar I. Birgisson, bæjar stjóri í Kópavogi, og Svanhvít
Jakobsdóttir, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
undirrituðu í síðustu viku í bæjarstjórnarsal Kópavogs þjónustusamning um að ráða félagsliða
í fjórar nýjar stöður við heimahjúkrun í Kópavogi. Félagsliðarnir vinna sem hluti af teymi
heimahjúkrunar að verkefnum
tengdum persónulegri umhirðu
og félagslegri virkni skjólstæðinganna. Dagleg stjórn þjónustunnar verður á einni hendi og falin
Heilsugæslunni í Hamraborg.
Um er að ræða samning sem
lýtur að samþættingu á sviði
heimahjúkrunar ríkisins og heimaþjónustu sveitarfélagsins í því
augnamiði að nýta þá fjármuni
sem eru til ráðstöfunar eins vel
og kostur er en jafnframt auka
og bæta þjónustuna í heimahúsum. Verkefnið markar tímamót í
samþættingu þjónustu við aldraða og sjúka í heimahúsum. Markmið heimahjúkrunar er að veita
einstaklingshæfða og markvissa,
árangursríka og faglega þjónustu
allan sólarhringinn alla daga vikunnar og gera einstaklingum kleift

að búa heima við sem eðlilegastar
aðstæður þrátt fyrir veikindi eða
heilsubrest.

Fyrstu félagsliðarnir hjá
Heilsugæsluhöfuðborgarsvæðisins
„Við fögnum þessum áfanga
sem er í samræmi við stefnuskrá
meirihlutans í bæjarstjórn Kópavogs og einnig ríkisstjórnarinnar,“
sagði Gunnar I. Birgisson. „Þessi
þjónustusamningur hefur í för
með sér bætta þjónustu fyrir sameiginlega skjólstæðinga heimahjúkrunar og heimaþjónustu og
betri nýtingu fjármuna.“
Samningurinn gildir frá 1. október 2008 til 30. september 2009
og framlengist um eitt ár í einu
hafi honum ekki verið sagt upp
með tilskildum fyrirvara. Kópavogsbær leggur til þrjú stöðugildi
félagsliða á móti einu stöðugildi
félagsliða frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þetta er í fyrsta
sinn sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins ræður til sín félagsliða.
„Þjónustusamningur Kópavogsbæjar og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins styrkir stoðir
heimahjúkrunar og gerir okkur
kleift að veita betri, markvissari
og heildrænni þjónustu en áður,“
sagði Svanhvít Jakobsdóttir. „Við
fögnum félagsliðum í hóp þeirra
starfsmanna heimahjúkrunar sem
fyrir eru.“
Kópavogsbær greiðir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins mánaðarlega samkvæmt framlögðum
reikningi 75% af kostnaði verkefnisins á hverjum tíma. Verkefnið
hefur verið í undirbúningi í tvö ár,
frá haustinu 2006, og verið unnið
í samstarfi Félagsþjónustunnar í
Kópavogi, Heilsugæslu Kópavogs
og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Englar og Rósir – Hólagarði Lóuhólum 2-6,
111. Rvk (áður Blómav. Michelsen) – (
gengið inn sunnan megin) / Suðurhólamegin
Auglýsir breyttan opnunartíma frá og með 18.sept’08
Mánud. – miðvikud. kl. 12 – 18:30
Fimmtud - Laugard. kl. 10 – 21:00
Sunnudaga
kl. 10 – 18:00
Áfram verður tekið við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og heimsendingar í síma: 557-3460 frá kl. 9-20, alla daga vikuna.
18. september munum við bjóða uppá góð tilboð í
verslun okkar á milli klukkan 19 -21 í tilefni af opnunarbreytingunum okkar, léttar veitingar og
heitt á könnunni – verið velkomin.

Íbúar í Lindahverfi
mótmæla byggingu
háhýsis við Skógarlind
Fundur íbúa í Lindahverfi,
sem haldinn var í Lindaskóla 28.
ágúst sl. samþykkti nær einróma
að mótmæla harðlega fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi á lóð nr. 2 við Skógarlind.
Deiliskipulagsbreytingin felst í
því að byggja á 9. hæð turn við
núverandi verslunarhúsnæði,
og auka þannig byggingarmagn
á lóðinni í 18.500 fm. án bílageymslna. En til viðbótar er gert
ráð fyrir 8.000 fm. bílageymslu í
kjallara.
Í samþykkt íbúafundarins segir
svo m.a:
,,Öllum má vera ljóst að það
byggingarmagn sem nú þegar
hefur verið samþykkt á svæðinu
hefur í för með sér gífurlega aukningu á umferð, með tilheyrandi
mengun og rýrnun á lífsgæðum
íbúa Lindahverfis. Teljum við, íbúar í Lindahverfi, að nóg sé komið.
Við mótmælum harðlega og skorum á bæjaryfirvöld að láta staðar
numið við uppbyggingu á svæðinu umfram það sem kveðið er á
um í þegar samþykktu deiliskipulagi svæðisins.” Fundurinn skoraði á skipulagsnefnd og bæjarráð
Kópavogs að afturkalla með öllu
auglýstar breytingar á deiliskipulagi fyrir Lindir IV. og lagði til að
núgildandi deiliskipulag fyrir Lindir IV verði óbreytt um ókomna
framtíð.
Skorað var á bæjarráð að sjá
til þess að umferðaröryggi skólabarna, vegfarenda og hjólandi
verði betur tryggt til og frá Lindum IV sem og við Fífuhvammsveg. Lindarveg og Hlíðardalsveg
og að þegar samþykktar göngubrýr yfir Fífuhvammsveg rísi hið
fyrsta. Lagt er til að tengivegur
verði lagður milli milli Lindahverfis og Mjóddar í Reykjavík fyrir neðan Lindir IV og þannig tryggt að
umferð á milli þessara hverfa fari
ekki framhjá Lindarvegi og Hlíðardalsvegi.
Skorað er á bæjarráð að framlengja frest sem gefinn hefur verið
vegna breytinga á aðalskipulagi
Gustsvæðisins þar sem birting
auglýsingar var á þeim tíma sem
ætla mætti flestir þeirra sem hagsmuni hafa og hlutaðeigandi íbúar væru í sumarfríi. Komið verði
í veg fyrir að fyrirhugð umferð
vegna bygginga á Glaðheimasvæði
fari um Lindarveg og þaðan inn í
Lindahverfið og framkvæmd verði
mengunar- og hávaðamæling við
hús sem liggja uppaf Fífuhvammsvegi og við Reykjanesbraut.
Í lokasamþykkt fundarins segir m.a.: ,,Fundurinn skorar á bæj-

aryfirvöld að í framtíðinni verði
haft gott samráð við íbúa og þeir
hafðir með í ráðum um sitt nánasta umhverfi hvort sem um aðaleða deiliskipulag er að ræða þar
sem skortur er á að bæjaryfirvöld
kynni sameiginlega aðliggjandi
svæði og láti af “búta” - kynningum og komi fram með heildarkynningu til þess að íbúar geti séð
heildarhugmyndir í hvert sinn.

Skipulagsyfirvöld setja
mengunar- og hávaðamælingar á dagskrá samkvæmt
óskum íbúafundarins
Skipulagsyfirvöld í Kópavogi
svöruðu að bragði þessum ályktunum en tóku jafnframt fram að
þau hefðu ekki verið höfð með í
ráðum eða upplýst um fundinn.
Skipulagsyfirvöld svöruðu efnislega öllum samþykktum íbúafundarins og þar segir m.a.: ,, Íbúafundurinn ályktaði gegn deiliskipulagsbreytingu sem felst í aukningu
á byggingarmagni um 3000 fm
ofanjarðar miðað við gildandi
skipulag og hækkun mannvirkis
fyrir væntanlegar höfuðstöðvar
Norvikursamsteypunnar. Verði
tillagan að veruleika færast 100
störf í bæjarfélagið. Ekki er gert
ráð fyrir fjölgun bílastæða á yfirborði heldur er um að ræða 2ja
hæða bílageymslu neðanjarðar.
Umræddri aukningu á byggingarmagni fylgir eingöngu 700 bíla
umferð á sólarhring. Skipulag
hverfisins er þannig háttað að það
er tengt aðalgatnakerfi Kópavogsbæjar á þrjá vegu, við Lindarveg,
Reykjanesbraut og Digranesveg,
sem dreifir umferðinni. Við skipulag á Lindahverfi var tekið mið
af kröfum um umferðaröryggi á
gönguleiðum til og frá skóla. Undir Fífuhvammsveg eru tvenn undirgöng og því eiga skólabörn ekki
að þurfa að ganga yfir götu í aðalgatnakerfi bæjarins á leið til eða
frá skóla. Vegna endurbóta á Fífuhvammsvegi hafa göngu- og hjólaleiðir ekki verið sem skyldi en nú
sér fyrir endann á því þar sem
framkvæmdum fer senn að ljúka.
Áskorun íbúafundarins um bætt
umferðaröryggi verður komið á
framfæri við bæjarráð. Fyrirhuguð umferð vegna uppbyggingar
á Glaðheimasvæðinu fer ekki eingöngu um Lindarveg inn í Lindahverfið eins og ætla má af ályktun
íbúafundarins. Á næsta ári verður
einnig komin tenging um Arnarnesveg frá Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi austan kirkjugarðs.
Mengunar- og hávaðamælingar

verða settar á framkvæmdaáætlun Kópavogsbæjar árið 2009 í
samræmi við óskir íbúafundarins
enda koma þær að gagni við frekari skipulagsvinnu hjá bæjarfélaginu.”
Í lok svars bæjaryfirvalda segir m.a.: ,,Bæjayfirvöld í Kópavogi
hafa ætíð lagt sig fram um að
kynna hugmyndir að breytingu
á skipulagi vendilega, bæði með
auglýsingum og dreifibréfum, og
umfram það sem mælt er fyrir um
í lögum og reglugerðum. Bæjaryfirvöld taka undir að það sé mikilvægt fyrir íbúa að geta kynnt sér
breytingar á sínu nánast umhverfi.
Skipulag borga og bæja staðnar
ekki, það er sífelldum breytingum
háð. Skipulags- og umhverfissvið
Kópavogsbæjar hefur óskað eftir
samráðsfundi með Sigurði Þór Sigurðssyni, talsmanni íbúa í Lindahverfi, um fyrirhugaða deiliskipulagsbreytingu, en engar óskir
höfðu komið fram um viðræður af
hálfu íbúa fyrir íbúafundinn.”

Íbúasamtök Lindahverfis
stofnuð
Þann 4. september sl. var svo
haldinn stofnfundur Íbúasamtaka
Lindahverfis. Tilgangur samtakanna er að standa vörð um gildandi aðal- og deiliskipulag Lindahverfis í Kópavogi með hagsmuni
íbúa svæðisins að leiðarljósi. Jafnframt vinna samtökin að öðrum
hagsmunamálum íbúa er varða
umhverfi og skipulag Lindahverfis
sem og annarra hverfa ef svo ber
við.
Á fundinum var m.a. samþykkt
að að skora á bæjaryfirvöld að
kynna með ítarlegri hætti, meðal
annars á íbúafundi, hugmyndir
þær er bæjaryfirvöld hafa um þróun skipulags í þeim hverfum sem
liggja að Reykjanesbraut. Þess
var krafist á fundinum að gerðir
verði útreikningar á skuggavarpi
fyrirhugaðs turns við Skógarlind
2. á Melalind og Núpalind og þeir
kynntir íbúum hverfisins og þeir
síðan lagðir til grundvallar ákvörðun bæjaryfirvalda.
Í stjórn Íbúasamtakanna sitja Sigurður Þór Sigurðsson í Fífulind 1
sem er stjórnarformaður, en með
honum í stjórn eru Páll Liljar Guðmundsson, Pétur Valdimarsson,
Arnar Kristinsson, Einar Freyr
Jónsson, Sigríður Sveina Helgadóttir og Anna Sigríður Magnúsdóttir.
Nú er að sjá hvort þessi fundarhöld og samþykktir íbúa Lindahverfis hafa einhver áhrif.
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Áhugasamir Steindeplar í Salaskóla

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Í útikennslu. Rigningin truflaði þessa krakka í 2. bekk ekkert.

Skólaganga veldur stundum
nokkur ri spennu og jafnvel
kvíða, sérstaklega þegar verið
er að stíga fyrstu skrefin á skólagöngunni. Grunnskólar hófust
fyrir mánuði síðan. Krakkarnir
í einum 1. bekk í Salaskóla voru
mjög ánægð með að vera sest á
skólabekk, en eflaust hafa mörg
þeirra öðlast vissa reynslu með
dvöl á leikskóla.
Sú skemmtilega hefð hefur skapast í Salaskóla að nefna bekkina
ekki eftir kennaranum eins og víðast tíðkast, heldur fuglsnöfnum.
Þannig heitir sá bekkur sem heimsóttur var Steindeplar en kennararnir eru þær Sigríður og Guðrún. Svo skipta bekkirnir um nafn
þegar þau eldast og heita þá eftir
stærri fuglum. Þannig gæti einn
10. bekkurinn heitið t.d. Fálkar
eða Svanir.

Í tíma með Steindeplum. Hildur
María rétti upp hendi til að fá
athygli kennarans.

Í Salaskóla eru börnin einnig
tekin í kennslu utandyra, og þennan dag voru krakkar í 2. bekk
utandyra, og voru m.a. að velja
sér tré á skólalóðinni til að taka í

Birkir Ísak lét fátt trufla sig við
lesturinn.

fóstur eða fylgjast með. Kennsla
utandyra brýtur upp daglega hefð
við kennslu og eykur bara fjölbreytnina sem er til góða.
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Busavígsla MK:

Drukku mysu og syntu í kaldri tjörn
Busavígsla fór fram í Menntaskólanum í
Kópavogi fyrir skömmu í blíðskaparveðri.
Eldri nemendur söfnuðu busum fram á
ganga skólans þar sem þeir voru látnir skríða um, syngja að þeir væru busadruslur, berja hvern annan með plastkylf-

um, bera formann skólafélagsins í stól,
sæta því að borið var gel í hár þeirra og
dansa saman bundir saman um mittið svo
eitthvað sé nefnt.
Frá skólanum lá leiðin niður í Hlíðargarð
þar sem allir nýnemar þurftu að súpa á

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

mysu sem ekki hafði verið gerð ýkja lystug,
og síðan farið í röð við enda tjarnar í garðinum sem busarnir þurftu að ösla eða synda
í gegnum. Nokkrir þurftu að sæta þeirri
meðferð að vera dýft ofan í fiskikar, fullu af
ísköldu vatni, en ekkert fiskislor eða annað

var í karinu sem tíðkast hefur við suma
framhaldsskóla landsins. Að þessari eldskírn lokinni bauð stjórn skólafélagsins alla
busa velkomna í MK. Um kvöldið var svo
hefðbundið busaball.
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Aukin þátttaka
4 you á Digranesveginn
foreldra í skólastarfi
Ákveðin tímamót urðu í sögu
íslenska menntakerfisins 29.
maí 2008 þegar ný lög um þjú
skólastig, leik-, grunn- og framhaldsskóla, ásamt lögum um
menntun og ráðningu kennara
og skólastjórnenda voru samþykkt á Alþingi. Er þetta í fyrsta
skipti sem hér á landi eru sett
heildstæð löggjöf um skólakerfið. Meðal þess sem gert er ráð
fyrir í þessum nýju lögum er aukin þátttaka foreldra í stjórnun á
skólum. Það er gert með stofnun
sérstaks skólaráðs þar sem fulltrúar foreldra eiga sæti í.
Ljóst er að lýðræðisvitund fólks
hefur aukist mikið á undanförnum árum og áhugi á nærumhverfi
íbúanna, meðal annars varðandi
umhverfis- og samgöngumál, er
mun meiri en áður. Þátttaka fólks
í starfi íþróttafélaga hefur einnig
margfaldast og er frábært að sjá
hve margir foreldrar fylgja börnum sínum í leik og starfi innan
þessa geira.
Sama má segja með skólamál
og þátttaka foreldra í störfum foreldraráða og félaga. Þáttaka fólks
í slíku starfi hefur aukist. En betur
má ef duga skal og þessi breyting á löggjöf um grunnskóla býður upp á frábært tækifæri fyrir
áhugasama aðila til að hafa áhrif
á þróun og rekstur grunnskóla
barna sinna.
Í nýju lögunum er kveðið á um
að hið nýja skólaráð verði skipað tveimur fulltrúum kennara,
einum fulltrúa annars starfsfólks,
tveimur fulltrúum foreldra, tveimur fulltrúum nemenda og einum
fulltrúa grenndarsamfélagsins og
svo skólastjóra viðkomandi skóla.
Skólaráðið skal samkvæmt grunnskólalögunum hafa víðtækt hlutverk sem samráðsvettvangur um
hvaðeina sem lýtur að skólahaldi
og breytingar á því. Einstök sveitarfélög geta einnig ákveðið að fela
skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni umfram það sem getið er í þessum lögum til dæmis
varðandi val á nýjum skólastjórnendum.
Athyglisvert er að nýju lögunum er gert er ráð fyrir fulltrúa
grenndarsamfélagsins í stjórninni. Þetta getur verið fyrrverandi
nemandi, afi eða amma, eða einhver annar velunnari skólans.
Skólaráðið sjálft velur þennan
fulltrúa og getur slíkt farið eftir
áherslum hvers skóla. Ef skólinn
leggur mikla áherslu á tónlist þá
væri hægt að velja einhvern tónlistarmann í skólaráðið. Á sama
hátt væri hægt að velja þekktan
íþróttamann eða myndlistarmann
ef áhersla skólans lægi á því sviði.
Möguleikarnir eru því miklir.
Kópavogur hefur undanfarin ár
gert tilraun með þátttöku foreldra
í stjórnun skóla í formi samnings
við foreldraráð Kópavogsskóla.
Þessi tilraun hefur gefið góða
raun þannig að skólayfirvöld í
Kópavogi fagna þessari breytingu.
Í þessu efni mun reyna mikið á
skólastjórnendur grunnskóla því
þeir bera ábyrgð á stofnun skólaráða og almennri virkni.
Foreldrar eru hvattir til að taka
virkan þátt í undirbúningi skólaráða og nýta þetta tækifæri til að
koma sjónarmiðum foreldra á
framfæri á þessum mikilvæga samráðsvettvangi. Ekki er enn búið
að skipa foreldraráð í neinum
grunnskóla Kópavogs því beðið
er eftir reglugerð frá menntamálaráðuneytinu þar sem hlutverk og

Netfang: borgarblod@simnet.is

borgarblod.is

verkefni skólaráða eru betur
útfærð. Búast
má við að þessi
reglugerð verði
gefin út á næstu
misserum þannig að enn er
möguleiki að
koma að þessu
starfi.
Andrés Pétursson er formaður
skólanefndar Kópavogs
Hann situr þar fyrir hönd Framsóknarflokksins

Verslunin 4 you sem hefur
verið í Breiðholtinu er flutt á
Digranesveg 10, þar sem áður
var Sparisjóður Kópavogs. Eigandinn, Guðbrandur Jónatansson, segir selja sína vöru beint
til viðskiptavinarins á heildsöluverði, og það geti hann með því
að kaupa vöruna beint erlendis
frá, s.s. frá Kína, Ameríku, Tyrklandi og víðar.
,,Ég er t.d. hérna með grill, rafmagnsnuddpotta, gestarúm sem
eru mjög hentug þar sem plássið
er lítið, því hægt er að fella þau
saman þegar enginn er að nota
þau. Allar vörur sem ég er með
hér og hef verið þar sem ég hef
verið með þessa verslun, eru

vandaðar vörur. Ég er einnig með
vörur fyrir byggingaaðila, eins og
flísar og járnabindingar.
Ég hjálpa einnig öðrum að
kaupa inn ef það er í meira magni.
Þeir láta mig þá vita hvað þá vanhagar um, ég panta vöruna t.d.
í Kína eftir sýnishornum og þegar varan er tilbúin til afhendingar sendi ég fólk sem er á mínum
snærum í Kína til verksmiðjunnar til að tryggja að rétt vara sé
afgreidd. Ég kaupi allar mínar vörur á verksmiðjuverði, og þannig
fá þeir sem ég astoða við innkaup
einnig sína vöru. Hún kemur svo
beint til þeirra, en ekki gegnum
mig. Þannig hef ég t.d. aðstoðað danska aðila við innkaup, og

hefur varan þá komið beint til
Aarhus,” segir Guðbrandur Jónatansson, sem segir mjög gott að
vera með verslun í nágrenni við
Hálsatorgið.
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Halla Tómasdóttir hlaut jafnréttisviðurkenningu Kópavogsbæjar
Jafnréttisviðurkenning Kópavogsbæjar var afhent 11. september sl. Á undan voru kynnt
drög að nýrri jafnréttisstefnu
Kópavogs og Kristín Ólafsdóttir,
jafnréttisfulltrúi Kópavogs, Íris
Arnardóttir og Maríanna Einarsdóttir fjölluðu um jafnrétti í skólum.
Að þessu sinni hlaut jafnréttisviðurkenninguna Halla Tómasdóttir, annar stofnenda Auðar
Capital og starfandi stjórnarformaður fyrir frumkvöðlastarf og
gott fordæmi kvenna á öllum
aldri. Halla hefur m.a. starfað
sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, var stofnandi og
stjór nandi Stjór nendaskóla
Háskólans í Reykjavík og Auðar
í krafti kvenna.
Halla Tómasdóttir stofnaði fyrirtækið Auði Capital síðasta vetur í
samvinnu við Kristínu Pétursdóttur. Auður Capital er fjármálafyrirtæki sem sér viðskiptatækifæri í
þeim samfélagsbreytingum sem
eru að eiga sér stað sem m.a. felast í auknum mann- og fjárauði
kvenna. Fyrirtækið leggur áherslu á kvenlægari nálgun í fjárfestingaþjónustu og veitir óháða og
áhættumeðvitaða fjárfestingaráðgjöf. Þá rekur Auður Capital jafnframt fjárfestingasjóð sem fjárfestir í fyrirtækjum þar sem konur
eru í áhrifastöðum og/eða verið
er að horfa sérstaklega á kvenmarkaðinn sem viðskiptatækifæri
enda hafa rannsóknir sýnt að fyrirtæki sem njóta áhrifa kvenna í
lykilstöðum skila meiri arðsemi.
Una María Óskarsdóttir, formaður
jafnréttisnefndar Kópavogsbæjar,
segir jafnréttisnefnd vera stolta
af því að veita Höllu jafnréttisviðurkenningu Kópavogsbæjar fyrir frumkvöðlastarf hennar og þá
góðu fyrirmynd sem hún er konum á öllum aldri.
Í rökstuðningi jafnréttisnefnd-

ar kemur einnig fram að Auður í
krafti kvenna stóð undir forystu
Höllu að ýmsum verkefnum fyrir
breiðan hóp kvenna. Einn dag á
ári fylgdu dætur mæðrum sínum
í vinnuna, haldin voru fjármálanámskeið fyrir konur, frumkvöðlanámskeið sem skiluðu stofnun
nýrra fyrirtækja og einnig Leiðtogaauður, þar sem komu saman
konur sem voru í áhrifastöðum og
styrktu tengsl sín. Halla hóf störf
sem mannauðsstjóri hjá Íslenska
útvarpsfélaginu þegar hún flutti
aftur til Íslands eftir langa dvöl í
Bandaríkjunum við nám og störf
hjá þekktum stórfyrirtækjum,
M&M/Mars og Pepsi Cola.
Námsferill Höllu hófst í Kársnesskóla, en hún hefur verið Kópavogsbúi frá unga aldri með hléum
vegna náms og starfa erlendis.
Þaðan lá leiðin í Þinghólsskóla
líkt og annarra íbúa vesturbæjar
Kópavogs. Halla fór sem skiptinemi til Bandaríkjanna og eftir
stúdentspróf hélt hún aftur þangað til að nema viðskiptafræði og
mannauðsstjórnun. Hún lauk
alþjóðlegri MBA gráðu í Bandaríkjunum og hefur undanfarin ár verið með annan fótinn í Bretlandi
vegna doktorsnáms.

Góð fyrirmynd
,,Jafnréttisnefnd Kópavogsbæjar er stolt af því að veita Höllu
jafnréttisviðurkenningu Kópavogsbæjar árið 2008 fyrir frumkvöðlastörf hennar og þá góðu
fyrirmynd sem hún er konum á
öllum aldri. Frumkvæðið felst í
því að stuðla að eflingu og hvatningu ákveðins minnihluta, sem
eru fyrirtæki kvenna. Væntanlega
með það að markmiði að skapa
konum sterkari stöðu og vera
öðrum til fyrimyndar,” sagði Una
María Óskarsdóttir, formaður jafnréttisnefndar við afhendingu viðurkenningarinnar.

SPENNANDI NÁMSKEIÐ
Tungumál

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda framhalds –
og talæﬁngaﬂokkum

DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
SPÆNSKA

Verklegar greinar
Glerbrennsla

Saumanámskeið
Að endursauma föt
og hanna að nýju
Crazy quilt
Skrautsaumur
Baldering
Skattering
Þjóðbúningur - saumaður

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið

Matreiðslunámskeið

Gómsætir hollir suðrænir réttir frá
Miðjarðarhafslöndunum

Skrautritun

Hráfæði

Trésmíði

Matarmiklar súpur og
heimabakað brauð

Útskurður

Tölvunámskeið
Fingrasetning
Tölvugrunnur
Word
Ritvinnsla

Matargerð fyrir karlmenn I
Grunnnámskeið
Bökur
Fríðubökur

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Innritun í síma 564 1507
á vef skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is eða
á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans
Vefsíða:http:// kvoldskoli.kopavogur.is
Netfang: kvoldskoli@kopavogur.is

Framtakssemi karla og
áhættumeðvitund og samskiptahæfni kvenna
Halla Tómasdóttir sagði við
afhendingu viðurkenningarinnar
að hún saknaði þess að í Kópavogi væri ekki boðið upp á Hjallastefnuna. Hjallastefnan hafi gert tilboð í rekstur leikskóla fyrir fáum
árum síðan, en verið hafnað af
Kópavogsbæ. Halla trúir á að nálgun Hjallastefnunnar í skólastarfi
bæti samfélagið enda sé áhersla á
að styrkja bæði drengi og stúlkur
til að efla sig á sviðum sem kunna
annars að verða þeim fjötur um
fót í lífinu. Kópavogur sé því miður eina stærra sveitarfélagið sem
ekki bjóði upp á þennan valkost.
,,Ég vona að Hjallastefnunni
verði boðið til Kópavogs, en sveitarfélög sækja það nú markvisst
að fá Hjallastefnuna til sín. Ungt
fólk velur sér gjarnan búsetu þar
sem ríkir valfrelsi í skólamálum og
þetta á að vera valkostur að mínu
mati. Það eykur gæði og stuðlar
að framförum í skólastarfi þegar
einhver kemur sem gerir hlutina
öðruvísi.

Við afhendingu jafnréttisviðurkenningarinnar í Kórnum í Bókasafni
Kópavogs. F.v. Sigurrós Þorgrímsdóttir forseti bæjarstjórnar Kópavogs sem afhenti viðurkenninguna, Halla Tómasdóttir og Una María
Óskarsdóttir formaður jafnréttisnefndar Kópavogs.

Ég hef vissulega beitt mér fyrir
því að virkja kraft beggja kynja í
atvinnulífinu, en þessi viðurkenning kom mér samt sem áður á
óvart. Ég er í forsvari fyrir fjármálafyrirtæki sem sér mikil tækifæri í vaxandi mann- og fjárauð
kvenna. Ef konur fara í auknum
mæli fyrir fé, þá eykur það samfélagsleg áhrif þeirra enn frekar og
það mun koma bæði Kópavogi
og landinu til góða. Konur byggja
gjarnan öðruvísi fyrirtæki og stuðla þannig að fjölbreyttara samfé-

lagi. Vandi efnahagslífsins nú er að
vissu marki sá að við höfum verið
með of einsleita leiðtoga í forsvari
í okkar samfélagi og höfum ekki
verið að virkja krafta kvenna nægjanlega til ákvarðanatöku. Ef við
nýtum styrkleika beggja kynja og
erum t.d. með framtakssemi og
áhættusækni karlmanna í bland
við áhættumeðvitund og samsstarfs- og samskiptahæfni kvenna,
þá munum við stjórna betur,” segir Halla Tómasdóttir.

skÓlarnir eru byrjaÐir!

sÝnum varÚÐ – vÖrumst slysin!
Bifreiðastjórar! Sýnum aðgát og tillitssemi í umferðinni núna
þegar yngsta fólkið er að hefja skólagönguna.

Vandaðar
vörur á
heildsöluverði
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Beljuboðið var hátíð sem
beðið var með tilhlökkun

,,Ég heiti Pétur Sveinsson og
hef búið í Kópavogi frá 7 ára
aldri, eða í 65 ár. Ég er fæddur
á Borgar firði eystra og þar átti
ég heima fyrstu sjö ár ævi minnar. Foreldrar mínir, Guðný Pétursdóttir og Sveinn Ólafsdóttir
bjuggu fyrst að Geitavík en fluttu síðan í læknishúsið í þorpinu
áður en þau fluttu í Kópavog að
Snælandi þar sem þau bjuggu
síðan alla tíð. Snæland var eitt
nýbýlanna í Fossvogi sem voru
stofnuð á grundvelli nýbýlalaganna1936 en lögin áttu að
að auðvelda efnalitlu fólki að
skapa sér lífsviður væri af landbúnaði.
Foreldrar mínir ásamt Runólfi
Péturssyni bróðir mömmu og
Jóni Einarssyni keyptu Snæland
af Guðmundi Einarssyni í Kollafirði, en aðeins faðir minn hóf þar
búskap, en Jón seldi sinn hlut
og pabbi keypti síðan hlut Runólfs. Snæland var landlítil jörð
og því var pabbi aðallega með
svínarækt, en þó með einhverjar kindur. Runólfur byggði sér
hús í landi Snælands, en flutti
síðan lengri upp á Digranesið. Á
þessum tíma var engin verslun í
Kópavogi og það var enginn bíll
á heimilinu í Snælandi. Mamma
fór einu sinni í viku til Reykjavíkur til að versla í KRON, og fór þá
með leigubíl.
Enginn skóli var í Kópavogi
þegar kom að skólagöngu og því
þurfti ég að fara í Miðbæjarskólann í Reykjavík. Ég var látinn
taka strætó niður á Hafnarfjarðarvegi að Horni sem voru gatnamót Kársnesbrautar og Nýbýlavegar, en hann kom þangað á
hálftíma fresti. Okkur krökkunum var ekki vorkennt að þurfa
að ganga þangað á hverjum degi,
annað en er úpp á teningunum
í dag. Fyrir kom að vagninn var
orðinn fullur af fólki þegar hann
kom að Horni og þá voru farþegar þar einfaldlega skildir eftir. Þá
kom maður of seint í skólann en
þar var kennari sem hafði engan skilning á því og lét mig sitja
frammi á gangi í einn tíma í refsingarskyni. Eftir nokkra vetur var
Kópavogsskóli tekinn í notkun,
og þar leið mér alveg bærilega,
enda kynntist maður þar öðrum
börnum í Kópavogi í fyrsta sinni.
Systir mín sem er nokkuð eldri
en ég gekk í Laug ar nes skóla,
og hún gekki alla leiðina þangað fram og til baka, nokkuð sem
engum dytti í hug í dag, ekki einu
sinni fullorðnu fólki. Hún gekk
þessa leið yfirleitt ein þar sem
ekki voru aðrir krakkar á hennar
aldri að fara sömu leið. Mörgum
þótti bygging Kópavogsskóla allt
of stór, héldu að hann dyggði
bæjarfélaginu í 60 til 70 ár, enn
Finnbogi Rútur var á öðru máli,
og reyndist sannspár þar eins og
um margt annað.

Hersetan setti nokkurn svip á
mín fyrstu ár í Kópavogi, enda
braggahverfin víða, m.a. eitt þar
sem var Nesti í Fossvogi en nú
N1-stöð og annað á gatnamótum
Nýbýlavegar og Kársnesbrautar
þar sem timbursala BYKO var
fyrst til húsa. Sumir hermannanna hændu að sér okkur strákana með sælgætisgjöfum, og
þeir sem áttu systir voru heppn-

Í æsku austur á Borgarfirði eystra með Erlu Sigurðardóttur.

Við Snæland árið 1944 með móður minni, Guðnýju Pétursdóttur.

ari. Ég átti bara eina systir, en
var fljót ur að koma mér upp
tveimur til viðbótar!”
Á þessum árum og allt þar til
ég komst á fermingaraldur var
maður sendur til að smala heimaland ið á haustin, þ.e. sunnan
Kópa vogs lækj ar fyr ir Magn ús
bónda á Vífilsstöðum og Magnús
á Vatnsenda. Einnig fór maður í
göngur, og þá aðallega í Bláfjöllin en nú er það litla sem til er af
sauðfé hér í hólfi norðan við.

Beljuboð!
Pétur segir móður sína hafa
verið driffjöðurina á heimilinu
og fljótlega hafi Snæland verið mið stöð ým issa at burða í
nágrenninu. Börn komu þangað
til að leika sér, og fullorðnir til að
kaupa egg og mjólk og spjalla við
móður hans í eldhúsinu, en faðir
hans var fremur fáskiptin og vildi
bara sinna sínum búskap.
Þegar kúnum var hleypt út á

Var lengi í lögreglunni. Myndin
er tekin 1974.

Hersetan setti
nokkurn svip á mín
fyrstu ár í Kópavogi,
enda braggahverfin
víða, m.a. eitt þar
sem var Nesti í Fossvogi en nú N1-stöð
og annað á gatnamótum Nýbýlavegar
og Kársnesbrautar
þar sem timbursala
BYKO var fyrst til
húsa. Sumir hermannanna hændu
að sér okkur strákana með sælgærisgjöfum, og þeir
sem áttu systir voru
heppnari. Ég átti
bara eina systir, en
var fljótur að koma
mér upp tveimur til
viðbótar!
vorin var haldin sérstök hátíð,
sem kölluð var Beljuboð. Krakka
dreif víða að í þetta boð, m.a.
frá Reykjavík. og margir hverjir
í sínu fínasta pússi. Krakkarnir
sátu uppi á hænsnahúsinu sem
var við íbúðarhúsið þar sem gott
útsýni var yfir þá skemmtun þeg-

Snæland. Krakkarnir í beljuboðinu voru á þaki hænsnahúss til að
fylgjast með

ar kýrnar skvettu úr klaufum og
hentust út og suður með miklum
rassaköstum. Á eftir fengu allir
kók, kökur og sælgæti. Þetta var
skemmtun sem margir krakkar
hlökkuðu til allt árið.

Ákaflega félagslyndur
,,Ég hef alltaf verið mjög félagslyndur og hef komið að stofnum
nokkurra félaga í Kópavogi, s.s.
Breiða bliks, Leik fé lags Kópavogs, Lionsklúbbs Kópavogs og
Hestamannafélagsins Gusts, en
ég átti um alllangt skeið hesta,
fyrst á Snælandi en síðan var ég
með hesta uppi á Vatnsenda.
Þegar ég var 15 ára fór ég til
sjós sem messagutti í yfirmannamess an um á Gull fossi og var
siglt til Leith og Kaup mannahafnar. Ég ætlaði í Vélskólann og
verða vélstjóri en var of ungur
til að fara þangað auk þess sem
ég hafði ekkert smiðjupláss. Eftir
skólagöngu útvegaði pabbi mér
vinnu í Útvegsbankanum í Reykjavík en hann var eindreginn stuðningsmaður Finnboga Rúts Valdimarssonar í bæjarpólitíkinni en
á þessum árum voru línurnar
mjög skýrar, annað hvort var
fólk með Finnboga Rúti eða á
móti honum. Þessi stuðningur
pabba varð til þess að ég fékk
vinnuna í bankanum. Ég byrjaði
sem sendill en klifraði síðan upp
eftir metorðastiganum, var síðan
í víxladeild og síðan í gjaldeyrisdeild bankanna að Laugavegi 77,
en þá deild ráku Útvegsbankinn
og Landsbankinn saman.
Þegar ég var 23 ára fór ég til
sjós á Svaninum RE sem var á
net um. Skip stjóri var Andr és
Finnbogason sem almennt var
kallaður presturinn vegna þess

Pétur Sveinsson.

hversu mikið hann var í talstöðinni. Hann aflaði vel í net, vorum
með 970 tonna afla fyrri veturinn sem ég var hjá honum en
980 tonn þann síðari. Þetta var
aðeins 80 tonna bátur, kallaður
Svíþjóðarblaðra vegna byggingalagsins, svo þetta hefur verið
mikil aflakló. Hann kunni hins
vegar ekki að veiða síld!
Af sjónum lá leiðin í lögregluna þar sem ég var í 20 ár en
þá keypti ég bóka versl un ina
Vedu, sem nú er Bókaverslun
Kópa vogs, ásamt þá ver andi
eiginkonu og rákum við hana í
allmörg ár. Þá fór ég að keyra
trailer hjá Loftorku en 1991 gerðist ég sundlaugavörður og árið
2000 húsvörður við íþróttahús
Snælandsskóla og verð þar þangað til nýja íþrótta hús HK við
Fagralund verður tekið í notkun,
en það verður rekið af HK. Þá
hyggst ég setjast í helgan stein
og njóta þess að verja mínum
tíma með konunni minni, Dolly
Nielsen, að eigin vild,” segir Pétur Sveinsson.
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Skipulagsmál og íbúalýðræði
Hvergi á Íslandi hafa verið stofnuð eins mörg hagsmunasamtök
bæjarbúa og mótmæli verið jafn
harkaleg vegna skipulagsbreytinga eins og í Kópavogi. Á þessu
kjör tímabili hafa verið stofnuð
þrenn íbúasamtök í bænum sem
öll eru mynduð í tengslum við
mótmæli og óánægju með skipulagsáform bæjar yfir valda. Fyrst
voru það Kársnessamtökin, þá
Nónhæðarsamtökin og nú síðast
íbúasamtök Lindahverfis. Á Kársnesi mótmæltu menn stórskipahöfn og mótmæla enn áformum
um tvöföldun íbúa á nesinu og
stóraukinni umferð um Kársnesbrautina. Á Nónhæðinni átti að
byggja á opnu óbyggðu svæði
sem hefur verið nýtt af bæjarbúum til útiveru. Í Lindunum mótmæla íbúar fyrirhugðum háhýsum
og þéttri byggð á Glaðheimareitnum. Á síðasta kjör tímabili mótmæltu Kópavogsbúar háhýsum
við Lund, og þéttri byggð á Vatnsenda. Í nánast hverjum einasta
bæjarhluta í Kópavogi eyða íbúar
talsverðum tíma og fyrirhöfn í að
verja sitt næsta umhverfi.
Það mætti ætla að meirihluti
Sjálfstæðis- og Framsóknaflokks í
Kópavogi hefði það að markmiði
að byggja hvern lófastóran blett í
bænum. Þétt og hátt virðist vera

stefið gjarnan auglýst á sumrin
þegar bæjarbúar sofa á verðinum
og fletta ekki blöðum reglulega
vegna sumarleyfa.
Full trú ar Sam fylk ing ar inn ar
í bæjarstjórn Kópavogs hafa oft
og iðulega gagnrýnt þessi vinnubrögð og aðferðarfræði og í flestum grundvallaratriðum erum við
ósam mála meiri hlut an um um
hvernig skuli standa að þróun
byggðar í Kópavogi.

Endurskoðun skipulags
án þess að ganga á rétt
íbúa
Auðvitað er oft þörf á að endurskoða skipulag í eldri bæjarhlutum eftir því sem bærinn byggist
upp og þróast en slíkt verður að
vera gert með þeim hætti að ekki
sé gengið freklega á rétt þeirra
íbúa sem fyrir eru. Í nýjustu hverfum bæjarins var byggðin þaulskipulögð fyrirfram og gera má
ráð fyrir að þeir sem þar ákváðu
að nema land hafi gert það í ljósi
þess hvernig næsta nágrenni yrði
umhorfs í framtíðinni. Nú blasir
við íbúum Lindahverfis gríðarleg
aukning byggingamagns í þeirra
næsta nágrenni, áform um turna
sem telja á fjórða tug hæða, ásamt
gífurlegri umferðaraukningu um

svæð ið. Svo
stór kost leg ar
breyt ing ar á
skipulagi sem
leiða til verri
lífs gæða íbúa
og ein ung is
virð ast þjóna
hagsmunum
framkvæmdaraðila eru með Guðríður
öllu óásættan- Arnardóttir.
leg ar. Meirihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs
verður að skilja að þau starfa í
umboði bæjarbúa. Hlutverk okkar bæjarfulltrúa er fyrst og fremst
að þjóna íbú um bæj ar ins með
þeirra bestu hagsmuni að leiðarljósi. Hagsmunir verktaka og lóðarhafa eiga ekki að vega þyngra
en hagsmunir bæjarbúa í þeim tilfellum þegar það ekki fer saman.
Samráð við bæjarbúa mun skila
okkur farsælli niðurstöðu að lokum en með því að hlusta á þeirra
raddir munum við móta fallegri
og betri Kópavog.
Guðríður Arnardóttir
oddviti Samfylkingarinnar í
bæjarstjórn Kópavogs
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Íþróttadagur félagsmiðstöðvanna vel sóttur
Það var virkilega líf og fjör í
Fífunni 12. september sl. þegar
starf félagsmiðstöðva ÍTK var
að komast í fullann gang. Fyrsti
stóri sameiginlegi viðburðurinn
var íþróttadagurinn. Keppt var í
þremur greinum, kubb, skák og
fótbolta.

Um kvöldið var svo haldið
íþróttaball í félagsmiðstöðinni
Þebu í Smáraskóla en krakkarnir
komu sér sjálf á ballið en var ekið
heim í rútu eftir ball.
Myndirnar sem fylgja með tala
sínu máli.
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ERGO lögmenn veita faglega
og persónulega þjónustu
ERGO lögmenn er traust og
framsækin lögmannsstofa með
starfsstöð á 16. hæð í Turninum við Smáratorg 3 í Kópavogi.
Hæðin hefur verið innréttuð að
þeirra kröfum og hefur það tekist mjög skemmtilega, frábært
útsýni látið njóta sín í innréttingum með ljósum viði.
ERGO lögmenn er ein stærsta
lögmannsstofa í Kópavogi, staðsett á svæði sem er í gríðarlegri
uppbyggingu. Markmið ERGO lögmanna er að veita viðskiptavinum sínum faglega og persónulega
þjónustu á öllum sviðum lögfræðinnar, hvort sem um er að ræða
fyrirtæki, opinberar stofnanir,
sveitarfélög, banka eða einstaklinga, hér á landi sem og erlendis.
Eigendur ERGO lögmanna ehf. eru
Einar Hugi Bjarnason hdl., Haukur
Örn Birgisson hdl. og Jóhann H.
Hafstein hdl. og skipa þeir jafnframt stjórn félagsins.
KÓPAVOGSBLAÐINU lék forvitni á að vita hvers vegna þeir

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
HAUSTIÐ 2008
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19
eftirtalda fimmtudaga:
(Birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar)

25. september:
Ármann Kr. Ólafsson
Hafsteinn Karlsson

Eigendur ERGO-lögmanna, f.v.: Jóhann H. Hafstein, Einar Hugi Bjarnason og Haukur Örn Birgisson.

stofnsetja lögmannsstofu á þessum stað og hvaða þjónustu þeir
muni veita.
,,Við höfðum allir starfað á öðrum lögmannsstofum og búum
því yfir töluverðri reynslu af lögmannsstörfum og lögfræðilegri
ráðgjöf. Hér á þessu svæði í Kópavogi fer fram mikil aukning í verslun og þjónustu og því erum við
staddir nokkuð missvæðis hér í
Turninum, svo það er ekki langt
fyrir Kópavogsbúa sem og aðra
að leita eftir okkar þjónustu hér.
Í Kópavogi eru heldur ekki starfandi margar lögmannsstofur, teljum reyndar að okkar stofa sé sú
stærsta, og því full þörf á okkar
þjónustu hér,” segir Jóhann H.
Hafstein.
- Veitið þið þá alla almenna lögfræðiþjónustu, bæði til einstaklinga

9. október:
Sigurrós Þorgrímsdóttir
Guðríður Arnardóttir

og fyrirtækja?
,,ERGO lögmenn veita einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum þjónustu á flestum sviðum
lögfræðinnar. Meðal verkefna sem
við munum m.a. veita einstaklingum má nefna almenna samningsgerð, hagsmunagæslu vegna
umferðar- og vinnuslysa, mál á
sviði vinnuréttar, erfðaréttar og
eignaréttar auk verjandastarfa í
sakamálum. Við munum einnig
veita víðtæka þjónustu á sviði
félaga- og fjármálaréttar sem m.a.
er fólgin í ráðgjöf vegna kaupa og
sölu fyrirtækja, samningsgerðar,
gerð áreiðanleikakannana og hagsmunagæslu á sviði samkeppnismála. Einnig munum við veita
þjónustu vegna lögfræðilegra
innheimtu vanskilakrafna,” segir
Jóhann H. Hafstein.

23. október:
Gunnsteinn Sigurðsson
Flosi Eiríksson
6. nóvember:
Ómar Stefánsson
Jón Júlíusson
20. nóvember:
Gunnar I. Birgisson

Á þriggja ára fresti gefst kostur á að kynna sér:

Íslensku sjávarútvegssýninguna 2008
Smárinn/Fifan, Kópavogi, Íslandi

�

2. - 4. október 2008

Stærsta sjávarútvegssýningin í norðri!
Nýsköpun, nýjasta tækni og ný framleiðsla í öllum básum!
Forðist biðraðir og sparið fé! Skráið ykkur fyrir miðnætti 28. september og sparið 20%!
• Hönnun og smíði fiskiskipa • Fiskileit og veiðar • Úrvinnsla og pökkun • Markaðssetning og dreifing
Allar nánari upplýsingar um Íslensku sjávarútvegssýninguna, Íslensku sjávarútvegsverðlaunin eða sýningarhátíðina veitir
Marianne Rasmussen-Coulling, sími: +44 (0) 1962 842950 og netfang: mrasmussen@mercatormedia.com

worldfishing
Official Freight Carrier

Organiser

Awards Sponsor

International Publication

www.icefish.is

Official Airline
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Blikakort í samstarfi við
Landsbankann og VISA

Sveinsbakarí 100 ára:

Knattspyrnudeild Breiðabliks
hefur hafið útgáfu á Blikakortinu í samstarfi við Landsbanka
Íslands og VISA Ísland. Kortið
er fullgilt kreditkort og fá Blikakortshafar afslátt hjá um 40 fyrirtækjum af margvíslegri vöru og
þjónustu.
Um 70% af afslættinum rennur
til korthafa en knattspyrnudeild
Breiðabliks fær 30%. Blikakortið
er frítt í upphafi, en eftir það er
árgjaldið eitt þúsund krónur. Lista
yfir Blikakortsfyrirtæki er hægt
að nálgast á www.blikar.is/blikakort. Hægt er að sækja um kortið
í öllum útibúum Landsbankans,
og á www.blikar.is/blikakort og
á vefsíðu knattspyrnudeildar á
breidablik.is. Einnig er hægt að
Bakarameistararnir Hjálmar Jónsson og Kristján P. Sigmundsson í
Sveinsbakaríi fagna sigri í keppni um brauð ársins 2008.

Brauð ársins 2008
– stoltir á afmælinu
Árleg keppni, sem fyrirtækið
Kornax stendur fyrir um bragðbesta brauð ársins, fór nýlega
fram. Brauðið þarf að vera hollt,
bragðgott og trefjaríkt. Þátttaka
var mjög góð í keppninni enda
fjöldi frábærra bakara í landinu.
Sigurvegari keppninnar í ár var
Kristján P Sigmundsson bakari
í Sveinsbakaríi. Kópavogsblaðið
heimsótti þá Kristján og Hjálmar
Jónsson bakarameistara eiganda
Sveinsbakaríis í tilefni verðlaunaveitingarinnar. Kristján sagði að
brauðið hefði hann nefnt Sportbrauð því það væri mjög bragðgott, hollt, trefja- og næringarríkt.
Upplagt fyrir ungt fólk á öllum
aldri sem kysi holla og næringar-

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

ríka fæðu. Í brauðinu er hveiti,
sigtimjöl og rúgsigtimjöl, graskersfræ, ristað sesam, skorinn rúgur,
hveitisúr, salt, sítrónupipar, vatn
og ger.
Það er skemmtileg tilviljun að
Sveinsbakarí er 100 ára í ár og
því tvöfalt tilefni til að gleðjast
enda var Hjálmar bakarameistari
stoltur af verðlaununum og fannst
ánægjulegt að þeim skuli hlotnast
þessi viðurkenning á afmælisárinu. Sveinsbakarí rekur nú þrjár
verslanir í Skipholti, Engihjalla og
Arnarbakka.
Við óskum þeim Hjálmari og
Kristjáni til hamingju með árangurinn í keppninni og til hamingju
með 100 ára afmælið.

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Svavar Jósefsson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks, afhendir fyrstu Blikakortin
til Arnars Grétarssonar og Bryndísar Bjarnadóttur, fyrirliða meistaraflokka karla og kvenna.

fá fyrirframgreitt kreditkort sem
hentar yngri Blikum betur. Afslátt-

urinn sem veittur er gegn notkun kortsins er reiknaður út í kortakerfi VISA Ísland og kemur til
frádráttar á reikningi handhafa
kortsins á hverjum gjalddaga. Á
inneignarkortum (fyrirframgreitt
kreditkort) leggst afslátturinn inn
sem inneign.
Hugmyndin að baki Blikakortsins er að allir græði. Sá breiði
hópur fyrirtækja sem þegar hefur
gerst Blikakortsfyrirtæki fær viðskipti við Blika, korthafi fær afslátt
af vöru og þjónustu og styrkir
knattspyrnudeild Breiðabliks í leiðinni. Knattspyrnudeild Breiðabliks
er fjölmennasta knattspyrnudeild
landsins með yfir 1.000 iðkendur og um 5.000 einstaklinga sem
tengjast starfinu í dag.

Áskorun á íþróttafélögin
í Kópavogi
Komið er að tímamótum í samningum Kópavogsbæjar við einkahlutafélagið sem falin var rekstur
og leiga Kórsins að hluta.
Sjálfstæðismenn, Framsóknarmenn og Samfylkingarfólk sem að
samningum stóð í upphafi, freistar
þess nú að halda samninginn að
hluta uppá viðsemjandann með
því að þröngva honum til að byggja þau mannvirki sem hann lofaði, þrátt fyrir vanefndir. Það er látið heita að það sé æskilegt vegna
þess að samningar viðsemjenda
bæjarins og verktaka sé svo hagstæður og líklega er það rétt að
það sé eina færa útgönguleiðin úr
því sem komið er.
Gaman væri fyrir Kópavogsbúa
að fá að vita af hverju einingarverðin í samningnum við verktakann eru svona lág. Einnig væri upplýsandi að Kópavogsbúar fengju
að heyra með hvaða ráðum bærinn ætlar að aðstoða viðsemjandann við fjármögnunina. Hvernig
fór með húsaleiguna sem var ógreidd til skamms tíma? Allt er þetta
leyndarmál gagnvart okkur sem

kostuðum uppbygginguna, bæjarbúum, en við munum bera kostnaðinn. Óvíst er með öllu hvort
núverandi hugmyndir um endurnýjaðan samning gangi upp hjá
þeim pólitísku flokkum sem að vitleysunni stóðu, og hyggjast halda
henni áfram. Hvernig í ósköpunum fékkst Sjálfstæðisflokkurinn,
Framsókn og Samfylkingin í þetta?
Hver var tilgangurinn? Við þessum
spurningum fáum við aldrei sönn
svör, en við getum okkur til.
Nú þegar tækifæri gefst verða
íþróttafélögin í Kópavogi að fylgja fast eftir þeirri kröfu að íþróttamannvirki í Kópavogi verði fyrst
og fremst, jafnvel eingöngu, byggð
til afnota og rekstrar fyrir íþróttafélögin í Kópavogi eftir þörfum þeirra, með hagsmuni þeirra og þar
með bæjarbúa í huga, sem jú kosta
byggingu þeirra. Allur almenningur í Kópavogi mun styðja þessa
sjálfsögðu kröfu.
Alkunna er að opinbera skýring
þeirra sem þátt taka í pólitísku
starfi er að tilgangurinn sé að hafa
áhrif. Meðal okkar hinna er það

alkunna að tilgangurinn er fyrst
og fremst að komast að kjötkötlunum, oftast í því formi að hljóta
launaða pólitíska bitlinga.
Innan vébanda íþróttafélaganna í Kópavogi starfar fólk sem
nýtur launaðra pólitískra bitlinga
frá bænum. Við skulum ekki gera
kröfu til þess að það blandi sér
í þessa baráttu og hætti þannig
bitlingum sínum en eðlileg er sú
krafa að það haldi sig til hlés meðan hinir sem geta fylgt kröfunni
eftir, gera það. Við skiljum alveg af
hverju það er þeirrar skoðunar að
ráðstöfunin á Kórnum hafi verið í
hæsta máta eðlileg. Afstaða þessara ,,hagsmunaaðila” má ekki lengur verða til þess að íþróttafélögin
þegi þunnu hljóði.
Það er stjörnuryk í augum þess
fólks sem heldur því fram að samningurinn við einkahlutafélagið hafi
verið íþróttaæskunni í Kópavogi á
einhvern hátt til framdráttar, eða
geti orðið það.
Guðmundur Jónsson
Höfundur er íbúi í Kópavogi

Kársnes - vesturhluti.
Kynningarfundur um tillögu að
breytingu á svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins 2001 – 2024.
Fyrir hönd Samvinnunefndar um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins efna bæjaryfirvöld í
Kópavogi til kynningarfundar 25. september 2008 um tillögu að breytingu á svæðisskipulaginu
á Kársnesi - vesturhluta.
Á fundi samvinnunefndarinnar 8. september 2008 var samþykkt að heimila Kópavogsbæ að kynna
tillögu að breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024, sbr. 1. mgr. 13. gr.
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.
Breytingin nær til byggðasvæðisins “Kópavogur vestur”. Nánar tiltekið nær breytingin til vesturhluta
Kársness og felur í sér að nýr byggingarreitur fyrir blandaða byggð til 2024 verður skilgreindur vestast
á nesinu og nær yfir núverandi iðnaðar- og hafnarsvæði og landfyllingar. Auk þess er gert ráð fyrir um
1 ha af nýrri landfyllingu, sem skilgreind verður sem opið óbyggt svæði.
Tillagan felur jafnframt í sér breytingar á töflum 3.1 og 3.2 í greinargerð svæðisskipulagsins (um fjölda
íbúða og stærð atvinnuhúsnæðis). Heildarfjöldi íbúða í “Kópavogi vestur” verður eftir breytinguna
10.050 í stað 9.250 eða fjölgun um 800 íbúðir og heildarstærð atvinnuhúsnæðis eftir breytinguna verður
613.000 m2 í stað 623.000 m2 eða fækkun fermetra í atvinnuhúsnæði um 10.000 í “Kópavogi vestur”.
Tillögunni fylgir umhverfisskýrsla “Kársnes – Vesturhluti. Breyting á Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Umhverfisskýrsla” dags. í júlí 2008.
Breytingartillagan verður kynnt í Kársnesskóla við Vallargerði í Kópavogi, f
immtudaginn 25. september nk. kl. 20.00. Allir velkomnir.
Skipulagsstjóri Kópavogs
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Blikar hefja leik í úrvalsdeildinni
í körfu gegn Skallagrími
Blikar leika í vetur í efstu deild
karla í körfubolta eftir sigur í 1.
deild sl. vor. Miklar væntingar eru
gerðar til liðsins á komandi vetri,
en Einar Árni Jóhannsson þjálfari
liðsins segir raunhæft að gera sér
vonir um 6. til 8. sætið í deildinni
og þar með sæti í úrslitakeppninni. En auðvitað sé markmiðið
fyrst og fremst það að halda sætinu í deildinni, Iceland Express
deild karla. Einar segir KR-inga
koma feikna sterka til leiks í deildinni en einnig megi gera ráð fyrir
liði Grindvíkinga sterku, en hann
reiknar frekar með að baráttan
um Íslandsmeistaratitilinn standi
milli þessara liða.
Breiðablik leikur sinn fyrsta leik
17. október gegn Skallagrími úr
Borgarnesi, og fer leikurinn fram
á nýju parketgólfi í Smáranum,
sem segja má að sé hrein bylting
auk þess sem salurinn er mun
bjartari. Á góðu parketi er auk
þess mun skemmtilegra að leika
körfubolta. Vonandi verður fjölmennt í vetur þegar Breiðablik

Lið HK í karlaflokki. Liðinu hefur borist liðsauki frá síðasta keppnistímabili en Valdimar Þórsson er kominn aftur til HK, Jón B. Pétursson
frá Fram og Sverre Jakobsson landsliðsmaður er kominn frá Þýskalandi, jafnframt því sem hann er aðstoðarþjálfari liðsins.

Lið Breiðabliks á æfingu í Smáranum fyrir skömmu.

leikur í Smáranum til þess að sjá
leik í efstu deild karla. Á undan
leiknum 17. október heldur körfuboltadeildin upp á 40 ára afmæli
með afmælisveislu milli kl. 17.00
og 19.00 í áhorfendastúkunni við
Kópavogsvöll.

Kvennalið Breiðabliks, sem lék
í fyrra í 1. deild, verður ekki með
að þessu sinni. Því veldur fyrst og
fremst skortur á leikmönnum, en
stefnt er að því að senda lið þegar
stúlkur í yngri flokkum félagsins
fara að leika í meistaraflokki.

Góður árangur Blika á
meistaramóti á Laugum

HK spáð 3. sætinu í
N1-deild karla í handbolta
Lið HK í karla- og kvennaflokki
hófu baráttuna í efstu deild í
handbolta um síðustu helgi er
HK tók á móti Fram í Digranesi í
báðum deildum.
Karlaliði Hauka og kvennaliði
Stjörnunnar er spáð sigri í N1deildinni í handknattleik á komandi leiktíð, en bæði lið stóðu
uppi sem Íslandsmeistarar sl vor.
Val er spáð 2. sæti bæði í kvennaog karladeildinni. Í karlaflokki er
Víkingum spáð falli og FH næstneðsta sæti en rætist sú spá

þyrftu Hafnfirðingar að leika við
lið úr næstefstu deild um sæti í
N1-deildinni.
Í N1-deild karla er HK spáð 3.
sætinu en HK neðsta sæti í N1deild kvenna, en ekkert lið fellur
úr efstu deild kvenna að þessu
sinni. Það verða örugglega
skemmtilegir leikir í Digranesinu
á komandi vetri og alveg óhætt að
hvetja Kópavogsbúa til að mæta á
áhorfendapallana og stuðla að því
að HK vinni sigurlaun í handboltanum í vetur.

Kvennalið HK. Varð fyrir nokkri blóðtöku vegna brottfarar systranna
Auðar og Rutar til Danmerkur. Liðið verður þó sýnd veiði en ekki gefin í vetur.

Blikahópurinn sem tók þátt í meistaramótinu á Laugum.

Meistaramót Íslands 11-14 ára
var haldið á Laugum í Reykjadal
í Þingeyjarsýslu í lok ágústmánaðar. 15 Blikar tóku þátt í mótinu
og var árangurinn góður.
Margir foreldar krakkanna voru
með í ferðinni og var fín stemming allan tímann. Þjálfararnir Helga
Eggerts og Herdís Arnalds hafa
unnið frábært verk með þennan
hóp en Blikarnir unnu stigabikar í
flokki 13 ára stráka og voru krakkarnir oft á verðlaunapalli. 7 Íslandsmeistaratitlar og fjölmörg 2. og
3. verðlaun unnust og fjölmargir
krakkar voru með bætingar á eigin árangri. Framtíðin því björt hjá
Breiðabliki í frjálsum íþróttum.

Sigurvegarar
• Í hátökki stráka 12 ára sigraði Sigurjón Hólm Jakobsson, stökk 1,46 metra.
• Langstökk pilta 13 ára, Sindri Hrafn
Guðmundsson, stökk 5,01 metra
• 60 m. Hlaup stelpur 12 ára, Elma
Lára Auðunsdóttir, 08,36
• Spjótkast pilta 13 ára, Sindri Hrafn
Guðmundsson, 45,49 metrar
• 4x100 m. boðhlaup stráka 12 ára,
A-sveit Breiðabliks 0:53,73 mín. í 4.
sæti varð B-sveit Breiðabliks og C-sveit
Breiðabliks í 5. sæti.
• 800 m. hlaup stráka 11 ára, Sindri
Magnússon 2:41,57 mín.
• 800 m. hlaup stelpur 12 ára, Elma
Lára Auðunsdóttir 2:32,08 mín.

Frá úrslitaleik HK gegn Haukum í 4. flokki.
Blikar á efsta þrepi verðlaunapalls í 4x100 m. boðhlaupi stráka.
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Breiðablik Íslandsmeistari í 2. flokki karla
Breiðablik tryggði sér í kvöld
Íslandsmeistaratitilinn í 2. flokki karla á Kópavogsvelli með
því að vinna lið Skagamanna í
úrslitaleik en liðið lagði ÍA í síðasta leiknum í A-deild. Skagamenn komust yfir en Blikar
jöfnuðu á 68. mínútu með marki
markahróksins Alfreðs Finnbogasonar fyrirliða, hans 32. mark í

sumar í 17 leikjum. Ágúst Örn
Arnarson skoraði sigurmarkið á
79. mín., og Blikar héldu fengnum hlut.
HK lék til úrslita í 3. flokki
karla gegn Haukum úr Hafnarfirði, en því miður tapaðist sá
leikur 0-1, fyrsta tap sumarins
hjá HK-strákunum.

