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Þú færð heilan lífrænan kjúkling frá
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Hæðasmári 6, fyrir aftan Smáralind
www.lifandimarkadur.is
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kÆRLEIKUR í kórnum
Mikil ást ríkti í styrktarleik Breiðabliks og HK til
styrktar Bjarka Má sem berst við krabbamein.
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Nýtt og glæsilegt heilsuhús á smáratorgi

náttúrulegar vörur
svarið býr í náttúrunni
Smáratorg

vítamín & bætiefni
hollustuvörur í hæsta gæðaFlokki
Sími: 564-5666

oPiÐ: máN.–FÖS. KL. 11:00–18:30 LaU. KL. 12:00-18:00
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Bæjarfréttir:

Spurning dagsins til ferðamanna í Kópavogi:

Lestur Passíusálma
í Kópavogskirkju

„How do you like
Kópavogur?“

N

ú eru 400 ár liðin frá
fæðingu Hallgríms
Péturssonar, sálmaskálds.
Föstudaginn langa verða
Passíusálmarnir lesnir í
Kópavogskirkju. Sr. Agnes

M. Sigurðardóttir, biskup
Íslands, mun hefja lesturinn en
síðan munu Kristbjörg Kjeld,
Hrafn Andrés Harðarson, Árni
Harðarson og fleiri taka við
lestrinum. Allir eru velkomnir í
Kópavogskirkju.

World Class í sundlaugar Kópavogs?

L

augar ehf, sem á og rekur
líkamsræktarkeðjuna
World Class, býður best í
rekstur líkamsræktarstöðva í sundlaugum
Kópavogs; Salarlauginni og
í Sundlaug Kópavogs. Þetta
kom í ljós þegar útboðsgögn
voru opnuð nýlega hjá bænum,
Reksturinn var boðinn út eftir
að Laugar ehf kvartaði til
Samkeppniseftirlitsins um að
Kópavogsbær væri að skekkja
samkeppnisstöðu á markaði
með því að niðurgreiða þessa
starfsemi.
„Þetta mál er búið að taka
sjö til átta ár,“ segir Björn
Leifsson, framkvæmdastjóri
World Class. „Kópavogsbær
hefur frest fram í miðjan maí
til að svara en ef þeir taka
besta boðinu gætum við opnað nýjar, glæsilegar, stöðvar í
sundlaugum Kópavogs í byrjun
mars á næsta ári.“

Ekki eru allir sáttir við þetta
og hafa á þriðja þúsund
manns, þegar síðast fréttist,
ritað nafn sitt á undirskriftarlista til að mótmæla breyttu
rekstrarfyrirkomulagi. Björn
segir hins vegar að bærinn
muni fá auknar tekjur þar sem
árskortin hjá World Class í
sundlaugar Kópavogs verða
seld á 59.950 krónur, sem
sé talsvert hærra en er nú
hjá núverandi rekstraraðila.
Bærinn mun alltaf fá ákveðið
hlutfall af þeim tekjum. „Auk
þess sem mun örugglega stór
hluti 23 þúsund viðskiptavina
World Class leggja leið sína í
sundlaugar Kópavogs þar sem
World Class mun greiða fyrir
hverja mætingu sinna gesta.
Peningalega séð er þetta því
ekki nokkur spurning fyrir
Kópavogsbæ að taka besta
boðinu,“ segir Björn Leifsson,
framkvæmdastjóri World
Class.

Leiðrétting

Í

síðasta Kópavogsblaði var
ranglega greint frá því að
Ólafur H. Ólafsson skipaði 17.
sætið á lista Bjartrar framtíðar í
Kópavogi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Svo er ekki
því Ólafur er alls ekki á listanum. Auk þess var Theodóra S.

Þorsteinsdóttir ranglega merkt
við Framsóknarflokkinn í
myndatexta með frétt um nýja
frambjóðendur í Kópavogi, en
hún er að sjálfsögði oddviti
Bjartrar framtíðar. Beðist er
velvirðingar á þessu.

Susann og Richard Smith, Bretlandi
„Okkur líkar mjög vel í Kópavogi. Hér er auðvelt að komast um og samgöngur með strætó góðar. Við
erum búin að ganga talsvert og versla í Smáralindinni. Hér er rólegt og þægilegt að vera.“

Alan Shackelford, Bandaríkjunum

Luca Passotto, Ítalíu

„Ég elska umhverfið hérna. Ég starfa við
upplýsingatækni og er á ráðstefnu í Reykjavík.
Ég hef hinsvegar engan áhuga á að dvelja í
skarkala borgarinnar þegar ráðstefnunni lýkur.
Þess vegna valdi ég að fara hingað út í náttúruna
í Kópavogi, sem er samt örstutt frá. Hér get ég
slakað að, farið í gönguferðir í náttúrunni og
endurhlaðið batteríin. Ég kann virkilega vel við
mig hér í Kópavogi.“

„Ég valdi að gista í Kópavogi út af verðlagningunni en svo kom nátturufegurðin hér mér
þægilegra á óvart. Það er yndislegt að fara í göngutúra hér meðfram Elliðavatninu og fylgjast
með fuglalífinu. Á daginn er gaman að fara til
Reykjavíkur og skoða sig um en ég vil frekar
gista hér í ró og næði fjarri látunum í bænum.
Það eru auðveldar samgöngur á milli með strætó
sem er ekkert mál.“
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Eitt kort
36 vötn
6.900 kr
FLEIRI VÖTN ÓBREYTT VERÐ
2 0 1 4

00000
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Leif Dahlstrand, Svíþjóð

Laurenzo Bianchi, Ítalíu

„Ég hef fimm sinnum áður komið áður til Íslands
og gisti oftast í miðbæ Reykjavikur. Núna valdi
ég Kópavog af því það er rólegra hér.“

„Það er ódýrara að gista hér en í Reykjavik. Hér
er falleg náttúra og fólkið er mjög kurteist.“
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Lifandi menning allt árið um kring
BÓKASAFN KÓPAVOGS | Hamraborg 6a | Sími 570 0450 | bokasafnkopavogs.is
GERÐARSAFN | Hamraborg 4 | Sími 570 0440 | Frítt inn á miðvikudögum, lokað mánudaga | gerdarsafn.is
TÓNLiSTARSAFN ÍSLANdS | Hábraut 2 | Sími 570 1693 | tonlistarsafn.is
SALURiNN TÓNLiSTARHÚS | Hamraborg 6 | Miðasala 5 700 400 | Fjölbreytt dagskrá | salurinn.is
NÁTTÚRUFR ÆÐiSTOFA KÓPAVOGS | Hamraborg 6a | Sími 570 0430 | Aðgangur ókeypis | natkop.is

kopavogur.is

Safnaðarstarf
í Kópavogskirkju
í dymbilviku
og páska 2014
Pálmasunnudagur 13. apríl, kl.11:00. Ferming.
Þriðjudagur 15. apríl, kl.14:30-16:00. “Mál dagsins” í safnaðarheimilinu
Borgum. Samsöngur og erindi Haraldar Sigurðssonar, augnlæknis um
augað. Kaffi og helgistund í lokin.
Skírdagur 17. apríl, kl. 11:00. Ferming.
Föstudagurinn langi 18. apríl, kl.11:00. Guðsþjónusta.
Föstudagurinn langi 18. apríl, kl.13:00-16:00. Passíusálmalestur.
Liðin eru 400 ár frá fæðingu sr. Hallgríms Péturssonar, prests í Saurbæ
og í ár verða lesnir valdir Passíusálmar. Lesarar sem flytja sálmana eru
á öllum aldri sá, yngsti 12 ára. Lenka Mátóvea, kantor kirkjunnar ásamt
Kór Kópavogskirkju, leiðs áheyrendur í gegnum sálmalög sem notuð hafa
verið við sálma sr. Hallgríms.
Páskadagur 20. apríl, kl.08:00. Hátíðarguðsþjónusta.
Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Að lokinni hátíðarguðsþjónustu er boðið upp
á morgunnhressingu í safnaðarheimilinu „Borgum“.
Allir hjartanlega velkomnir.

Frá Skírdegi til
Páskasólar í
Digraneskirkju
Skírdagur er dagur seinustu kvöldmáltíðarinnar og því tilhlýðilegt að
söfnuðurinn komi saman um kvöldið kl. 20 til þess að eiga samfélag um
borð Guðs. Altarissakramentið verður fram borið með sérbökuðu ósýrðu
brauði og bergt af sameiginlegum kaleik.
Föstudagurinn langi. Fyrirlestur er að venju kl. 14 í kapellu á neðri hæð.
Um kvöldið kl. 20 er passíuguðsþjónusta. Prestur syngur litaníuna ásamt
kór Digraneskirkju. Litanían minnir okkur á píslardauða og krossfestingu
Krists. Lesnir eru ritningartextar passíunnar og kór Digraneskirkju syngur
passíusálma milli lestra.Passíuguðsþjónustunni lýkur með því að kirkjan
verður myrkvuð og íhugun þagnarinnar tekur við. Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir
Aðfangadag páska kl. 22 er Páskavaka við eldstæði fyrir utan Digraneskirkju. Páskavakan skiptist í fjóra meginþætti:
1. Þjónusta ljóssins – blessun hins nýja elds
2. Þjónusta orðsins – ritningarlestrar
3. Heilög skírn (endurnýjun skírnarheitsins)
4. Messan
Páskahátíðin hefst að morgni páskadags kl. 8. Sungin verður
hátíðarmessa sr. Bjarna Þorsteinssonar. Eftir messu verður morgunmatur í safnaðarsal og er mælst til þess að safnaðarfólk komi með eitthvað meðlæti með sér. Húsmóðir kirkjunnar hitar kaffi, te og heitt súkkulaði og býður rúnnstykki þar að auki.
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Kærleikur
í Kórnum

L

jósmyndaneminn Anton
Bjarni Alfreðsson náði
mjög fallegu augnabliki á
mynd í styrktarleik Breiðabliks
og HK til styrktar Bjarka Má sem
berst nú við krabbamein. Þar má
sjá Gísla Eyjólfsson, leikmann
Breiðabliks, og Ágúst Ottó Pálmason, leikmann HK, halda utan um
hvorn annan. Þrátt fyrir áralanga
samkeppni og baráttu á milli
Kópavogsliðanna tveggja þá ríkti
mikil ást í Kópavoginum þetta
kvöld en allur ágóði af leiknum
fór til Bjarka Más og fjölskyldu
hans.
Anton Bjarni hefur nú sett þessa
ljósmynd á uppboð og mun allur
ágóðinn renna beint til Bjarka
Más. Prentað verður í stærðinni
30×40 cm á álplötu. Uppboðið
stendur til 15.maí og verður
myndin svo afhent hæstbjóðanda
degi seinna. Hægt er að senda
tilboð á: ab.alfreds@gmail.com.
Einnig bendum við á að styrktarreikningur var stofnaður fyrir
Bjarka Má og fjölskyldu hans:
536-14-400171, kt. 630981-0269.

Ferðaþjónusta í Kópavogi

„Kópavogur er paradís ferðamannsins“
Þ
að tekur aðeins tólf
mínútur að aka frá
miðbæ Reykjavíkur að
Hótel Kríunesi að Vatnsenda í Kópavogi. Hótelið er í
sannkallaðri náttúruparadís
við Elliðavatn þar sem gestir
geta slakað á við fuglaskoðun,
gönguferðir, kajakróður á
Elliðavatni, farið í fjallaklifur
eða leigt sér hjól og hjólað
um nágrennið. Hótelið er
einnig vinsæll fundarstaður
fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka. Flestir sem sækja
Kríunes heim vilja komast úr
ys og þys borgarinnar og sækja
í kyrrð og ró.

og niður í miðbæ Reykjavíkur.
Rútufyrirtækin bjóða ferðamönnum að keyra þeim heim
í hlað eftir skoðunarferðir. Við
stefnum á að hafa hér
einnig bílaleigu en núna leigjum
við út hjól og kajaka. Hér er
púttvöllur, risa-teygjubyssur
með skotmark úti á vatni og
níu metra hár klifurveggur til
að æfa fjallaklifur. Það þarf
ekki að keyra í tvo klukkutíma
til að komast út úr bænum
í sveitakyrrðina og fallega
náttúru, það tekur til dæmis
einungis sjö mínútur að keyra
frá Smáralind í Kríunes,“ segir
Björn.

Eitt best geymda leyndarmálið
„Ég vil meina að þetta sé eitt
best geymda leyndarmál
höfuðborgasvæðisins. Hingað
leita mjög margir til að komast
í sveitarkyrrð og ró,“ segir
Björn Ingi Stefánsson sem á og
rekur hótel Kríunes. Um sannkallað fjölskyldufyrirtæki er
að ræða þar sem móðir Björns
Inga, Helga Björnsdóttir, og
dóttir hans, Sara Björnsdóttir, starfa einnig á hótelinu
með Birni. „Hér eru fjöllin allt í
kring og vinsælar gönguleiðir. Þetta er eins og að vera í
sveit í borg. Svo eru samgöngurnar alltaf að batna og
strætó er er ekki lengi héðan

Hvað hefur Kópavogur
fram yfir Reykjavík fyrir
ferðamenn?
„Reykjavík hefur djammið.
Kópavogur hefur allt hitt. Í
Kópavogi er óröskuð náttúra,
til dæmis í Heiðmörk. Hér við
Elliðavatn er friður, kyrrð og
náttúrufegurð. Gestir okkar fá
sér göngutúr í kringum vatnið,
leigja sér hjól og fylgjast með
Norðurjósunum því hér er minni
ljósmengun en í bænum. Það er
stutt í alla þjónustu, verslun og
afþreyingu en almennt séð þá
er hér miklu rólegra en í miðbæ
Reykjavíkur og við finnum að
það er eitthvað sem ferðamenn
sækja í. Kjósi menn hins ve-

Þrjár kynslóðir á Kríunesi: Helga Björnsdóttir, Björn Ingi Stefánsson og Sara Björnsdóttir.

gar djammið er stutt að fara,
en flestir vilja nú fá að sofa í
rólegheitunum,“ segir Björn.
Hverjir eru möguleikar
Kópavogs í ferðaþjónustu?
„Þeir eru heilmiklir. Það er skortur á hótelum og Kópavogsbær
má gera miklu betur að draga
ferðamenn til sín. Við höfum

hér allt til alls. Það mætti til
dæmis skoða það að hafa tjaldstæði og farfuglaheimili nálægt
Guðmundarlundi eða fyrir aftan
Sorpu nálægt Dalveginum þar
sem skátarnir hafa aðstöðu. Það
myndi örva verslun gríðarlega mikið á því svæði. Þar er
stutt í alla þjónustu; verslun,
veitingastaði, kaffihús, bakarí,
apótek, bíó, skemmtigarð, Turn-

inn, líkamsrækt, tennis, fótbolta
og fleira og fleira. Þaðan er
hægt að fara í skemmtilegan
göngutúr meðfram læknum
og skella sér í sund, svo dæmi
sé tekið. Ég tel Kópavog vera
paradís ferðamannsins,“ segir Björn Ingi Stefánsson,
hótelstjóri á hótel Kríunesi.
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Bréf til blaðsins:

Brottflutningur
sem mengunarvörn
V

egna fréttar sem birtist
í Fréttablaðinu þann 31.
mars 2014 undir heitinu
„Tökum ekki séns eins og með
reykingarnar.“ Kæru fulltrúar í
bæjarráði Kópavogs:
Ég met áhyggjur ykkar af starfsemi Waldorfskólanna í Lækjarbotnum; börnum og starfsmönnum skólans og tel eins og
þið að þau eigi að njóta vafans
þegar kemur að heilsumálum.
Ég er með tvö börn í skóla á
Lækjarbotnum og hef áhyggjur
af brennisteinsvetni H2S sem
mælst hefur þar yfir heilsuverndarmörkum eins og
fram hefur komið í skýrslum
Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.
Ég vil, eins og aðrir foreldrar,
ekki tefla heilsu barna minna í
tvísýnu.
Því miður tel ég að margt sem
kom fram í fréttinni sé ekki til
þess að gert að hjálpa málstað
skólans né heilsu barnanna.
Með því að gefa í skyn að
skólinn fái hugsanlega ekki
áframhaldandi starfsleyfi
er grafið undan starfsemi
rótgróins skóla sem hefur átt
farsælt starf á þessum stað í
mörg ár og miklum tíma og
verðmætum hefur verið eytt í
uppbyggingu hans.
Starfsemi Waldorfskólans hafði
verið á þessu svæði í 17 ár áður
en Hellisheiðarvirkjun hóf starfsemi sína og því ætti með réttu
að leggja áherslu á að Orkuveita
Reykjavíkur, sem er fyrirtæki að
mestu leyti í eigu Reykjavíkurborgar, hreinsi útblástur sinn,
frekar en að rótgróin starfsemi
eins og Waldorfsskólinn flytji
í burtu. Ef við ætlum að beita
þessum rökum til þess að verja

Páskasúrdeigsbrauð
Kruðerís Kaffitárs
2014
Í brauðinu er
bragðmikið dökkt
súkkulaði
og dásamlegt
karamellusúkkulaði.
Áður en brauðið er
bakað er það smurt
með japönskum
hlébarðabrauðtopp
sem gerir skorpuna
unaðslega sæta
og stökka eins og kex.
Við mælum með því að
brauðið sé borðað með
sítrónukremi Kruðerís,
en sýran í kreminu
virkar vel með sætu
súkkulaðisins og gefur
bragðinu mikla fyllingu.

Nýbýlavegur 12
200 Kópavogur

Jón Örvar G. Jónsson, umhverfisfræðingur.

heilsu barna og starfólks í leikog grunnskólum, þ.e. að flytja
starfssemi sem er nálægt
mengun frekar en að setja
kröfur á mengunaraðila um að
draga úr mengun, þá er hætt
við því að við verðum að endurskoða starfssemi í mörgum
leiksskólum og skólum á höfuðborgarsvæðinu sem liggja nærri
umferðarþungum götum.
Gefum okkur að starfsemi
skólans flytji vegna brennisteinsvetnismengunar eins og
gefið er í skyn að geti gerst.
Gott og vel, starfssemin er
færð. Ímyndum okkur þá að í
ljós komi að brennisteinsvetni í
mjög lágum styrk í langan tíma,
neðar en núverandi heilsumörkin kveða á um, hafi skaðleg
áhrif á heilsu. Þetta er ekki svo
fráleit hugsun þar sem að víða
um lönd liggja þessi mörk neðar

og það hljóta að vera einhverjar
ástæður fyrir því. Á þá að færa
næstu starfssemi þar sem þessi
styrkur finnst; næsta skóla,
næstu byggð? Hversu langt má
fyrirtækið ganga í að menga? Af

hverju á það að njóta vafans?
Staðreyndin er sú að við vitum
ekki nákvæmlega hvar þessi
mörk liggja og þau geta verið
mismunandi eftir hópum og
aldri. Hvað þá með astmasjúklinga í Kópavogi? Í nýlegri
íslenskri rannsókn eftir Hanne
Krage Carlsen o.fl. frá 2012
þar sem áhrif H2S á heilsu eru
skoðuð kemur fram að fylgni
er á milli aukins styrks H2S í
andrúmslofti og notkunar
astmalyfja. Á að flytja astmasjúklinga í Kópavogi í burtu?
Hvað með alla tæknistarfssemi í Kópavogi sem er með
viðkvæman búnað; hljóðver,
tölvufyrirtæki, gagnaver o.s.
frv.? Eins hefur komið fram
í fyrirlestri sem María Maack
visthagfræðingur hélt á ráðstefnu Félags Umhverfisfræðinga síðastliðið haust um „Áhrif
brennisteinsvetnis á mannvirki
og tæki” hefur brennisteinsvetni
margvísleg skaðleg áhrif á ýmis
konar tæknibúnað og byggingarefni á höfuðborgarsvæðinu
sem styttir líftíma þess með
tilheyrandi kostnaði. Um
þennan skaða vegna brennisteinsvetnis hefur verið fjallað
í fréttum Ríkisútvarpsins til að
mynda þann 3. og 18. janúar
2013.
Á að flytja þetta allt saman í
burtu eða leggja niður? Er þetta
leiðin sem yfirvöld í Kópavogi
ætla að nota til að bregðast við
mengunarmálum?
Staðreyndin er sú að þessi

mengun á eftir að eiga sér stað
þótt skólinn flytji og Kópavogsbúar, jafnt sem aðrir höfuðborgarbúar, munu halda áfram
að hljóta af henni skaða. Það
eru til lausnir og það er ekki
forsvaranlegt að þurfa að bíða í
sex ár í viðbót eftir að það verði
brugðist við á fullnægjandi hátt,
eins og Orkuveitan hefur nýlega
farið fram á með undanþágubeiðni sinni frá hertum
ákvæðum í reglugerð nr.
514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti sem á að
taka gildi nú 1. júlí næstkomandi. Mergur málsins er sá að
Hellisheiðarvirkjun er að menga
umhverfið í Lækjarbotnum og
á höfuðborgarsvæðinu með
starfsemi sinni og sú mengun
hverfur ekki þótt skólinn flytji.
Skólinn er einfaldlega „kanarífuglinn í kolanámunni“.
Ég fer fram á að þið fulltrúar
í bæjarráði standið með
okkur foreldrum, í Kópavogi og
annars staðar, sem erum með
börn í skólum í Lækjarbotnum;
þið eruð fulltrúar okkar ekki
Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta
vandamál er pólitísks eðlis en
ekki tæknilegs og því eigið þið
að þrýsta á aðaleiganda Orkuveitunnar, Reykjavíkurborg um
að leysa þessi mengunarvandamál án tafar.

Virðingarfyllst
Jón Örvar G. Jónsson Umhverfisfræðingur.Foreldri tveggja barna í
Waldorfskólunum í Lækjarbotnum.

Eru tryggingarnar þínar í lagi?
Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir
bæði einstaklinga og fyrirtæki.
Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni.
Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155 | GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Hlébarðasúrdeigsbrauð
páskaegg fullorðna fólksins
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Kópavogsblaðið

Aðalfundur
framundan?
Heildarlausn í
rekstri húsfélaga.

Fagstjóri Leiðsöguskólans í MK:

„Kópavogur hefur mjög
margt upp á að bjóða til að
uppfylla ólíkar þarfir ólíkra
ferðamanna.“

F
www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Lax- og
silungsveiðimenn
Nú fer að vora.
Við reykjum og gröfum
eftir ykkar ósk

erðamenn eru mjög mismunandi og er mikilvægt
að hafa í huga að ekki eru
allir að leita að því sama,“ segir
Kristín Hrönn Þráinsdóttir,
fagstjóri Leiðsöguskólans í
MK. „Ferðamenn hafa ýmis
áhugamál og ástæður fyrir
ferðalögum eru af ýmsum toga
en oftast sækist fólk eftir fjölbreyttri upplifun á ferðalögum.
Sumir eru að fara í íþróttaferð,
aðrir í jarðfræðiferð, enn aðrir
i hestaferð eða vilja upplifa
arkitektúr. Svo eru þeir sem
vilja versla og njóta tilverunnar.
Kópavogur hefur mjög margt
upp á að bjóða til að uppfylla
ólíkar þarfir ólíkra ferðamanna.“

Kristín Hrönn Þráinsdóttir, fagstjóri Leiðsöguskólans í MK.

verska veitingastaðnum Bombay Bazaar. Svo myndi ég hjóla
upp Álfhólsveginn og sýna þeim
álfhólinn fræga – þetta er nú
bara það sem mér dettur í hug

Frábærir göngu- og hjólastígar eru víða i Kópavogi.

Hvað myndir þú vilja sýna
ferðamönnum í Kópavogi?
„Það er mjög margt. Mér dettur
til dæmis í hug að fara með þá
í hjóla- eða göngutúr í kringum
Kársnesið. Ferðamenn eru forvitnir að sjá hvernig íslendingar
búa og á þessari leið er margt að
sjá. Falleg hús, fjaran, fuglalífið
meðfram ströndinni, útsýnið
yfir vogana og svo eru margir á
ferli á þessari leið en ferðamönnum þykir almennt gaman
að vera innan um heimafólk.
Við myndum staldra við á
bryggjunni, skoða húsin og
arkitektúrinn og njóta náttúrufegurðar við Kópavogslækinn.
Við myndum að sjálfsögðu kíkja
á menningarholtið í Kópavogi en
þar eru einstök söfn á landinu;
Gerðasafn, Salurinn, Náttúrugripasafnið og einnig Tónlistarsafn Íslands sem er algjör perla
hér í Kópavogi. Ferðamönnum
gæti líka þótt gaman að kíkja
á bókasafnið. Borgarholtið
er einstakt og þaðan er mjög
víðsýnt og gaman að taka
myndir, sérstaklega af kvöldsólinni. Kópavogslaug er frábær
og kjörið að koma þar við í smá
slökun. Við gætum fengið okkur
kaffi á café Dix í Hamraborginni eða borðað á ind-

það er frábær aðstaða í Kórnum
og Fífunni en með stórbættri
aðstöðu hafa skapast óteljandi
möguleikar til að halda íþróttamót fyrir lið alls staðar af á
landinu, og jafnvel utan úr heimi. Þarna sé ég mikil tækifæri
fyrir Kópavogsbúa til að draga
að ferðamenn í framtíðinni.
Okkur hættir stundum til að
hugsa bara um útlendinga
sem ferðamenn en ég tel að
markhópur Kópavogs sé ekki
síður íslendingar. Fólk sem
er að fylgja börnunum sínum
á tómstundaviðburði eins og
fótboltamót, kóramót eða á
skákmót er með mikið opnara
seðlaveski en þegar það er
heima hjá sér. Mikilvægt er að

Möguleikarnir eru endalausir fyrir ferðamenn í Kópavogi, að mati Kristínar
Hrannar Þráinsdóttur, fagstjóra Leiðsöguskólans í MK.

í fljótu bragði. Möguleikarnir
eru miklu fleiri - til dæmis í
Snælandinu og öllum Fossvoginum að ógleymdum Guðmundarlundi þar sem hægt er að fara
í leiki og grilla,“ segir Kristín
Hrönn og bætir því við að í raun
hafi Kópavogur miklu meira upp
á að bjóða en margir aðrir staðir
á landinu og svo er mjög víða
mikil veðursæld í Kópavoginum.
Í hvað sækja ferðamenn helst í
Kópavoginn?
„Söfnin, kyrrð og ró og svo
verslun og afþreyingu til dæmis
í Smáralindinni. Ég hef rekist á
marga ferðamenn í Salalauginni en merkingar þangað
mættu vera betri. Kópavogur
er líka annálaður íþróttabær og

huga að framsetningu
þegar ætlunin er að selja vöru.
Í mörgum tilfellum er það sem
ferðamaðurinn er að kaupa
væntingar um ánægjulega
upplifun en hann getur ekki
prufað vöruna áður en hann
kaupir hana. Framsetningin
skiptir miklu máli sem og að
hafa umgjörðina þannig að
viðskiptavinurinn treysti því að
fá það sem hann er að greiða
fyrir. Í Kópavogi eru fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar
til staðar og möguleikarnir eru
svo sannarlega miklir“ segir
Kristín Hrönn Þráinsdóttir, fagstjóri Leiðsöguskólans í MK.

Fréttabréf Bjartrar framtíðar í Kópavogi
Útgefandi; Björt framtíð í Kópavogi. Ritstjóri og ábyrgðarmaður; Andrés Pétursson. Ritnefnd; Theodóra S. Þorsteinsdóttir, Bergþór Skúlason og G. Valdimar Valdemarsson.
Dreift í rúmlega 11. þúsund heimili í Kópavogi. Heimasíða, http://www.bjortframtid.is/kopavogur. Fésbókin; https://www.facebook.com/bjortframtidkopavogur. Netfang; kopavogur@bjortframtid.is.

Að vera frjálslyndur
M

eð innkomu Bjartrar
framtíðar í stjórnmálin hefur frjálslyndið
fengið talsmann í íslenskum
stjórnmálum. Áður en Björt
framtíð varð til var frjálslyndið
hálfgerð aukabúgrein hjá
stjórnmálaflokkunum og
yfirleitt afgangsstærð nema
síðustu vikurnar fyrir kosningar.
Fyrir hvað standa frjálslyndir flokkar sem ekki hefur
verið til staðar í íslenskum
stjórnmálum undanfarna
áratugi?
• Frjálslyndir flokkar
leggja mikla áherslu á 		
mannréttindi í störfum 		
sínum og frelsi eins má
aldrei vera á kostnað
einhvers annars. Þess
vegna talar Björt framtíð

um svigrúm en ekki
frelsi. Hver og einn á að
hafa svigrúm til gera það
sem hugurinn stendur til
en það má aldrei vera á
kostnað annara eða á
kostnað heildar hagsmuna.
• Fjölbreytni er annað
lykilorð í starfi frjálslyndra flokka eins og 		
Bjartrar framtíðar og það
kemur m.a. fram í því að
við teljum fjölbreytt
rekstrarform eftirsóknarverð og að samkeppni
rekstrarforma dragi fram
það besta í mismunandi
rekstri.
• Fjölbreytnin á líka að
endurspeglast í samfélag

inu og við fögnum nýjum
Íslendingum og viljum 		
samfélag þar sem allir fá
að njóta sín og leggja 		
sitt af mörkum til að gera
samfélagið betra.
• Í frjálslyndi felst að leit
að bestu lausn er
samtal þar sem allir 		
koma að borðinu og
leggja sitt í púkkið og 		
lausnin getur verið 		
margskonar og fleiri en
ein. Mismunandi
áherslur og lífsýn er 		
auður, en ekki ógn, sem
við eigum að nota til að
eiga samtal um verkefni
samfélagsins og til að 		
finna bestu leiðir til að 		
leysa þau vel af hendi.

• Mörg samfélagsverkefni spyrja ekki að
landamærum og þarfnast
því yfirþjóðlegra
lausna sem leiðir til 		
þess að ríki þurfa að 		
deila fullveldi sýnu 		
og vinna saman að því 		
að þróa samfélagsgerðina. Samstarf
fullvalda ríkja er því í
augum frjálslyndra
eðlilegur vettvangur þar
sem þjóðir vinna saman
og á jafnréttisgrundvelli
að mótun samfélagsins.
• Hreyfing er líf og þróun
og aðlögun að breyting-		
um er öllu lífi mikilvæg,
þess vegna má segja að
frjálslyndið sé andstaða
stöðnunar og íhaldssemi.

Í frjálslyndinu fellst 		
sköpun og óhefðbundin
hugsun.
• Í frjálslyndinu felst líka
að sýna ábyrgð og vega
og meta kosti og galla 		
mála og óttast ekki að 		
taka erfiðar ákvarðanir
í þágu almannahags og 		
bjartrar framtíðar.
Björt framtíð er frjálslyndur flokkur og við 		
teljum að stjórnmál eigi
að þjóna fólkinu og vera
verkfæri fyrir samtal 		
og samvinnu þar sem við
leggjum hvert og eitt 		
okkar af mörkum til að
gera samfélagið betra og
framtíðina bjartari.

Meirihluti frambjóðenda Bjartrar framtíðar á góðri stund þegar listinn var samþykktur fyrir skömmu. Kosningaskrifstofa Bjartrar framtíðar verður til húsa í Hlíðarsmára 17 2. hæð og verður opnuð formlega
eftir páska.

Fréttabréf Bjartrar framtíðar í Kópavogi

Leiðari:

Tækifæri í miðju
höfuðborgarsvæðisins

Í

vor gefst
Kópavogsbúum
kostur á að kjósa
sér ný vinnubrögð í
bæjarstjórn og þar
með nútímavæða
bæjarpólitíkina
í Kópavogi. Mér
virðist sem fleiri og
fleiri séu farnir að
sjá að Björt framtíð
stendur fyrir skynsama og ábyrga
pólitík. Fjölbreytni,
stöðugleiki og sátt
eru helstu stoðir við
ákvarðanatöku innan
Bjartrar framtíðar.
Við óttumst ekki
erfiðar ákvarðanir í
þágu almannahags
ólíkt gömlu stjórnmálaflokkunum sem
burðast um með
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, lögfræðingur og
oddviti Bjartrar framtíðar í Kópavogi.
úrelta átakasögu á
bakinu sem eitrandi
mót, (handbolta-, fótbolta-,
áhrif hefur á alla ákvarðanakörfuboltamót, þríþraut, sund
töku í stjórnmálum. Við
viljum snúa við vondri þróun í ofl).
samskiptum sem þróast hefur
hér um langt árabil. Við viljum Kópavogur í lykilstöðu
virða skoðanir hvert hjá öðru
í verslun og þjónustu
og nálgast stjórnmálin á þann
Ýmis áform eru nú uppi um að
veg að gera gagn hver sem
bæta við hótelum í Kópavogi
málefnin eru, auk þess að gera en fyrir eru nokkur gistiheiþau áhugaverð og aðgengileg
mili og hótel sem ganga vel.
fyrir almenning.
Gistihúsið Kríunes við Elliðavatn er staðsett yndislegu
Kópavogur stendur öðrum
umhverfi þar sem stutt er í
bæjarfélögum feti framar á
gönguferðir, á hestbak, í sund
ýmsum sviðum. Má þar nefna
og í alla verslun og þjónustu.
ýmislegt, s.s. íþróttaaðstöðu,
Einnig geta ferðamenn notið
menningu, fjölda áhugaverðra
listar og menningar á söfnum
fyrirtækja, staðsetningu
bæjarins. Hótel Smári er staðbæjarfélagsins á miðju
sett á nýrri miðju höfuðhöfuðborgarsvæðinu. Kópaborgarsvæðisins, í göngufæri
vogur er skemmtilegur bær,
frá verslunarmiðstöðinni
atvinnulífið er fjölbreytt og
Smáralind, Smárabíó og
verslun og þjónusta blómstrar. Smáratívolí sem nýverið
Ferðaþjónustan er óplægður
var kosinn „Besti innanhúss
akur en Markaðsstofa
skemmtigarður heims 2012“
Kópavogs hefur sinnt því hlut- af IAAPA sem eru alþjóðleg
verki undanfarið ár að kynna
samtök skemmtigarða. Turnýmis tækifæri í ferðaþjónustu
inn er einnig í göngufæri
í Kópavogi. Mörg verkefni eru
með allri sinni þjónustu og
þegar farin af stað og má þar
aðeins er 10 mínútna akstur í
nefna samstarf um ferðamiðborg Reykjavíkur.
mannavagn milli Smáralindar,
Kópavogsbæjar og Hópbíla
Ég tel að við eigum tvímælaTeits Jónassonar. Samstarflaust að nýta tækifærin sem
ið gengur út á að halda úti
felast í því að vera á miðju
reglubundnum ferðum í allt
höfuðborgarsvæðinu. Við
sumar frá upplýsingamiðstöð
eigum að hlúa að fyrirtækjum
ferðamanna í Aðalstræti í
og taka vel á móti nýjum því
Reykjavík og inn í Kópavog.
hér er ákjósanlegt að vera
Kópavogur hefur einnig
með rekstur. Gott atvinnulíf
tækifæri til að sérhæfa sig í
er undirstaða alls og með
íþróttatengdri ferðaþjónustu.
öflugu atvinnulífi vex velferð
Markaðsstofan vinnur einmitt
og lífsgæði okkar Kópavogsað því í samstarfi við íþróttabúa aukast.
félögin og fyrirtæki að
undirbúa alþjóðleg íþrótta-
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Orð skulu standa!
T

rúverðugleiki er einn
mikilvægasti eiginleiki
stjórnmálamanns. Því
miður hafa báðir ríkisstjórnarflokkarnir, Framsóknarflokkur
og Sjálfstæðisflokkur, gengisfellt trúverðugleika sinn stórlega með því að ganga á bak
orða sinn varðandi aðkomu
þjóðarinnar að aðildarviðræðunum við Evrópusambandið. En hvað kemur okkur
í Kópavogi þetta við? Er þetta
ekki bara málefni landsstjórnarinnar? Andrés Fjeldsted laganemi við HÍ skrifaði áhugaverða
grein á vefsíðuna evropan.is
nýlega þar sem hann færir góð
rök fyrir því að evrópumál
snerti svo sannarlega sveitarstjórnarstigið. Hann bendir
á að nær fjórðungur allrar
Evrópulöggjafar kemur að einhverju leyti til kasta sveitastjórna. Dæmi um þýðingarmikla málaflokka sem byggja á
evrópskri löggjöf eru skipulagsmál, en skipulagsvaldið hefur
löngum verið helsta tæki sveitarfélaga til að hafa áhrif á sitt
nærumhverfi. Einnig má nefna
lög um heilbrigðiseftirlit, samkeppnislöggjöfina, lög um mat á
umhverfisáhrifum, málaflokka
eins og frárennslismál og öryggi
í matvælaframleiðslu, að
ógleymdri stöðu sveitarfélaganna sem vinnuveitenda og
veitanda opinberrrar þjónustu.
Margir hagfræðingar og Neytendasamtökin hafa þar að auki
bent á að með inngöngu myndu
vextir lækka umtalsvert hér
á landi. Þetta gæti þýtt mörg

Andrés Pétursson, sérfræðingur.

hundruðu milljóna króna sparnað fyrir sveitarfélag eins og
Kópavog. Fyrir þessa
upphæð mætti til dæmis reka
tvo grunnskóla í Kópavogi á ári!
Nafni minn furðar sig á því
að bæjarstjóri Kópavogs hafi
ákveðið að sitja hjá þegar
Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi
flutti tillögu um að að skora
á ríkisstjórnina að hætta við
að draga aðildarumsóknina til
baka. Sem betur fer samþykkti
meirihluti bæjarstjórnar þessa
ályktun. Þrátt fyrir að sitja
hjá þá lagði Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi,
fram bókun þar sem fram
kom sú afstaða að hugsanleg
viðræðuslit væru „málefni
Alþingis og landsstjórnarinnar“
og bæjarstjórn Kópavogs hefði
á „sínum starfsvettvangi næg
verkefni sem snúa að hlutverki
sveitastjórnarstigsins.“ Það

væri „mikilvægt að bæjarstjórn
haldi sig við það hlutverk sem
henni er ætlað en láti Alþingi
eftir að leysa úr sínum málum.“
Hvort hér tali í reynd bæjarstjóri Kópavogs, eða einfaldlega
flokksbróðir Sjálfstæðismanna
á þingi, er erfitt að segja.
Ég tek undir með nafna mínum
þegar hann segir að það sé
sérkennileg afstaða forystumanns sem starfar í umboði
íbúa sveitarfélags, að lýsa þessu
yfir þegar lýðræðislega kjörnir
sveitastjórnarmenn tjá sig um
augljóst hagsmunamál. Það
hvort aðildarviðræðum Íslands
að ESB verði slitið án efnislegrar niðurstöðu, er mun
stærra mál en svo að um sé að
ræða einkamál „Alþingis og
landsstjórnarinnar.“
Það er hægt að taka undir með
Andrési Fjeldsted þegar hann
segir að það sé mikilvægt að
hin umdeilda tillaga utanríkisráðherra komi til umræðu
sem víðast. Það er slæmt ef
Evrópuumræðan verður undanskilin í aðdraganda sveitastjórnakosninga nk. vor. Þar
undir eru hagsmunir okkar allra
og ekki síst sveitastjórnarstigsins. Við kjósendur hljótum
að eiga rétt á þvi hver afstaða
frambjóðenda er. Það er þvi
hægt að taka undir með lokaorðum Andrésar í greininni þar
sem hann segir; ,, ..Við þekkjum
þó í það minnsta afstöðu
Ármanns, sem er ágætt.”
Andrés er formaður framkvæmdastjórnar Bjartrar framtíðar í Kópavogi.

Björt framtíð í Smáralind

Hér sést hluti hópsins sem ætlar að vera í Smáralindinni. Efri röð f.v. Eiríkur Ólafsson og Bergþór Skúlason.
Neðri röð f.v. Auður Sigrúnardóttir, Rannveig Bjarnadóttir, Ragnhildur Reynisdóttir og Hreiðar Oddsson.

F

rambjóðendur
Bjartrar framtíðar
fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar ætla að vera
í Smáralindinni um helgina að

spjalla við gesti og gangandi.
Aðaltilgangurinn er að heyra
hljóðið í Kópavogsbúum til að
heyra þeirra álit á hvað betur
megi fara í rekstri bæjarins.

Kópavogsbúar eru hvattir til að
mæta í Smáralindina og spjalla
við frambjóðendur.

Fréttabréf Bjartrar framtíðar í Kópavogi
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Að velja
framtíðasýn

Umhverfumst,
kynnumst bænum
K

Sverrir Óskarsson, félagsráðgjafi
og þjálfari.

Þ

egar valdir eru fulltrúar til að leiða
bæjarfélagið skiptir
miklu að velja aðila sem bera
virðingu fyrir hlutverki sínu
og hafa skýra framtíðarsýn
fyrir bæjarfélagið. Að þarna
komi aðilar sem eru góðir í
því að reka bæjarfélagið og
stofnanir þess á hagkvæman
og skilvirkan hátt en líka
mikilvægt að fá aðila sem
þora að líta 10 og 20 ár fram
í tímann.
Það skýrist eftir 15 ár
hvernig öryggi gangandi fólks
og hjólafólks verður í
gegnum hið óbyggða
Glaðheimasvæði. Þeir sem
þurfa að fara frá Smáralindarsvæðinu upp í Kórahverfi eftir 15 ár munu
verða þeir sem virkilega eru
dómbærir á það hvernig
okkur tókst til að skipuleggja
hverfið út frá þörfum íbúa.
Nú er verið að fara að velja
fulltrúa sem eiga að taka
helstu ákvarðanir fyrir bæjarbúa næstu fjögur árin. Það
reynir á íbúa við þetta val því
lýðræðiskerfið okkar hefur
verið þannig byggt upp að
erfitt er fyrir íbúa að hafa
áhrif á milli þessara fjögurra ára tímabila. Væri ekki
frábært ef það væri hægt
að kjósa á milli verkefna, til
dæmis að fá fjögurra metra
hátt stökkbretti í eina sundlaug bæjarins, hanna skákmiðstöð í Kórahvefinu eða
þrautabraut á Vallagerðisvöll.
Gallinn við lýðræðiskerfið er
að bæjarfulltrúar hafa sjálfir
ekki verið nógu duglegir og
framsýnir að leita leiða til
að virkja íbúa og leita eftir
þeirra sjónarmiðum á milli
kosninga. Mig myndi til
dæmis langa að bæjarfulltrúi
kæmi úti í næstu kjörbúð milli tólf og eitt á
laugardögum og væri þar
með viðtalstíma. Ef ég þyrfti
að ræða trúnaðarmál þá væri
þetta ein leið til að bóka ítarlegra samtal.
Kosningar snúast um að velja
fólk sem getur af heiðarleika
og framsýni tekist á við þær
fjölbreytilegu og krefjandi
aðstæður sem skapast í
bæjarfélaginu hverju sinni.

Sverrir Óskarsson,
skipar 2. sæti lista Bjartrar
framtíðar í Kópavogi

ópavogur býður upp á
fjölmarga skemmtilega
kosti til útivistar.
Fossvogsdalurinn, Kársnesið
og Kópavogsdalurinn eru svæði
sem hafa tekið stakka skiptum
á undanförnum árum. Búið er
að malbika göngu og hjólastíga,
koma fyrir bekkjum og áningarstöðum.
Efri byggðir Kópavogs hafa líka
margt gott að bjóða varðandi
útivist. Rjúpnahæðin, Vatnsendahvarf, Elliðavatn og lengi
mætti telja. Allt eru þetta svæði
sem auðvelt er að komast að,
gangandi og hjólandi til að
skoða flóruna sem býr í útivistarmöguleikum innan
bæjarmarkanna. Í Kópavogi eru
fjölmörg vernduð svæði. Hvort
sem um er að ræða friðlýst
svæði samkvæmt náttúruverndarlögum eða þjóðminjalögum, svæði á náttúru-

minjaskrá eða bæjarvernduð svæði. Það er
því margt að skoða og
á heimasíðu Kópavogs
má finna gagnlegar
og skemmtilegar
upplýsingar um mörg
þessara svæða. Þær
eru margar perlurnar
sem leynast í Kópavogi. Tröllabörn,
Víghóll, Hlíðargarður,
Dimma, Hádegishólar.
Hefur þú komið
þangað?
Í samstarfi við
Sögufélag Kópavogs
hefur skemmtilegum
fróðleiksskiltum verið
komið fyrir. Stefnan
er jafnramt sú að bæta Hreiðar Oddsson, grunnskólakennari
við skiltum og má ætla og verslunarstjóri.
að félagar sögufélagsÞað er gott að ganga og það er
ins séu rétt byrjaðir á því að
ausa fróðleik sínum yfir áhugagott að hjóla, en til að vel geti
sama Kópavogsbúa og gesti.
verið þarf aðbúnaður að vera

góður og því er mikilvægt að
sveitarfélag eins og Kópavogur
með jafn mikið af æðislegum
náttúruperlum, minjum gamalla
tíma sé með það á stefnuskrá
sinni að auðvelda fólki að
njóta þess. Það er mikilvægt að
göngustígar og hjólastígar séu
í góðu ásigkomulagi. Þeir séu
vel hirtir, malbikaðir, mokaðir
og sópaðir. Eins er gott að huga
að því að hafa bekki til hvíldar
á leiðum, þar séu ruslafötur og
gaman að hafa góðan fróðleik á
skemmtilegum stöðum þar sem
við á.
Það er von mín að á komandi
árum verði þeirri markvissu
vinnu, við að koma perlunum
sem bæjarfélagið hefur upp á að
bjóða á framfæri, haldið áfram.
Því merkilegar eru þær.
Hreiðar Oddsson skipar 3. sæti á lista
Bjartrar framtíðar í Kópavogi

Það er aldrei of seint
að gera gagn!
K

jartan Sigurjónsson,
fyrrum organisti og
kórstjóri í Digraneskirkju, og Jón Ingi Ragnarsson, málarameistari, skipa
heiðurssætin á lista Bjartrar
framtíðar í Kópavogi. Báðir eru
vel þekktir af störfum sínum í
Kópavogi. Kjartan sem organisti
bæði við Kópavogskirkju og
Digraneskirkju og Jón Ingi sem
framámaður í ýmsu félagsstarfi í
Kópavogi um áratugaskeið.
Kjartan er bæði menntaður sem
kennari og organisti. Hann hóf
sinn búskap í Kópavogi árið
1962 en flutti síðan að Reykholti
þar sem hann var kennari í níu
ár. Þaðan lá leiðin til Ísafjarðar
þar sem hann var skólastjóri
Gagnfræðaskólans í tíu ár. Árið
1985 snéri hann ásamt fjölskyldu sinni aftur í Kópavogi
þegar hann var ráðinn organisti
í Kópavogskirkju. Eftir smá
millileik í Seljakirkju kom hann
til starfa í Digraneskirkju og
spilaði þar við góðan orðstýr í
þrettán ár.
Aðspurður kvaðst Kjartan hafa
kynnt sér vel það sem Björt
framtíð stendur fyrir. „Þetta er
nýtt og ferskt afl með góða
nálgun á stjórnmálin. Mér fannst
því alveg sjálfsagt að leggja
þessu lið þegar eftir því var
leitað,“ segir hann. „Annars er

Kjartan Sigurjónsson og Jón Ingi Ragnarsson.

svo mikið að gera eftir að ég
komst á eftirlaunaaldur,“ bætti
hann við kíminn á svip. „Ég er
með hesta, er að gefa út tónlist
og er í ýmsum öðrum málum.
En ég vildi samt leggja Bjartri
framtíð lið enda má ég ekki vera
minni maður en Sigurjón sonur
minn sem var á lista flokksins
í síðustu Alþingiskosningum,“
sagði hann hlæjandi.

Forréttindi að fá að vera
í þessum hóp

í knattspyrnu. Hann er einn af
leikjahæstu leikmönnum
meistaraflokksins og einnig einn
af þeim markahæstu. En það
var ekki nóg því 16 ára gamall
var hann orðinn formaður
knattspyrnudeildar Breiðabliks.
Jón Ingi hefur einni g átti sæti
í stjórn UMSK og aðalstjórn
Breiðabliks og var potturinn og
pannan í félagsstarfi ungmennafélagsins í mörg ár. Einnig átti
hann sæti í stjórn meistarafélags
málarameistara í mörg ár.

Jón Ingi er uppalinn í Kópavogi.
Aðeins fimmtan ára gamall árið
1958 var hann byrjaður að spila
með meistaraflokki Breiðabliks

Í gegnum tíðina hafa mörg
stjórnmálaöfl í Kópavogi reynt
að fá Jón Inga á lista hjá sér.

„Mér fannst það bara aldrei rétt
þegar ég var á fullu í félagsmálastarfi fyrir félagið mitt. En núna
þegar ég er kominn á eftirlaun
þá fannst mér rétt að slá til. Mér
líst afskaplega vel á það sem
Björt framtíð sendur fyrir; opin
stjórnsýsla og málefnleg stjórnmálaumræða. Þar að auki líst
mér svo vel á það fólk sem er að
gefa kost á sér fyrir Bjarta
framtíð að mér finnst þetta vera
forréttindi að fá að vera í
þessum hópi,“ segir þessi reyndi
félagsmálamaður. „Svo er aldrei
of seint að gera gagn,“ bætti Jón
Ingi við hlæjandi.

Fréttabréf Bjartrar framtíðar í Kópavogi
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Létt spjall við Ragnhildi
Börn:

Af hverju Björt framtíð:

Uppáhaldsstaður í Kópavogi:

Kristinn Þorri, Birta og Sunna.

Klárlega heimili fjölsyldunnar.

Fallegasta lag sem þú hefur
heyrt?

Besta bók sem þú hefur lesið:

Someone like you í flutningi
dóttur minnar.

Að eyða tíma með skemmtilegu
fólki og að elda góðan mat.

Vegna þess að ég finn samhljóm
með því sem BF stendur fyrir.
Vil taka þátt í að bæta það samfélag sem ég bý í með jákvæðni
og samvinnu að leiðarljósi.

Ein af þeim betri er Who moved
my cheese eftir Spencer Johnson annars les ég mest krimma.

Mottó í lífinu:

Uppáhaldsmatur:

Hvað skiptir mestu máli í
lífinu?

Að njóta þess.

Léttsteikt Rjúpa með góðri sósu

Áhugamál:

Að fjölskyldunni og vinum líði
sem best.

Ragnhildur Reynisdóttir,
skipar 4. sæti.

Framboðslisti Bjartrar framtíðar

1. Theodóra S. Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur.

2. Sverrir Óskarsson, félagsráðgjafi.

3. Hreiðar Oddsson, grunnskólakennari og verslunarstjóri.

4. Ragnhildur Reynisdóttir,
sölu- og markaðsstjóri.

5. Andrés Pétursson,
sérfræðingur.

6. Rannveig Bjarnadóttir,
forstöðumaður.

7. Auður Sigrúnardóttir,
verkefnastjóri.

8. Vilhjálmur Einarsson,
fasteignasali.

9. Anna María Bjarnadóttir,
verkefnastjóri.

10. Eiríkur Ólafsson,
grunnskólakennari.

11. Sturla Gunnar Eðvarðsson,
framkvæmdastjóri.

12. Hulda Hvönn Kristinsdóttir,
laganemi.

13. Sigursteinn Óskarsson, rafvirkjameistari og framhaldsskólakennari.

14. Rannveig Jónsdóttir,
grunnskólakennari.

15. Bergþór Skúlason,
tölvunarfræðingur.

16. Ragnheiður Bóasdóttir,
sérfræðingur.

17. Erla Karlsdóttir, guðfræðingur.

18. Kristinn Sverrisson,
kennaranemi.

19.Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir,
mannfræðingur og markvörður HK
í handknattleik.

20. Jón Ingi Ragnarsson,
málarameistari.

21. Kjartan Sigurjónsson, organisti.
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Íþróttatengd
ferðaþjónusta:

Evrópumót
í tennis

Í

páskavikunni verður haldið
í Tennishöllinni í Kópavogi
Evrópumót í tennis fyrir
stráka og stelpur 14 ára og yngri
og 16 ára og yngri. Mótið heitir
,,Icelandic Easter Open”og er
það samvinnuverkefni Tennissambands Íslands, Tennishallarinnar og Tennisfélags Kópavogs.
Um 150 erlendir þátttakendur,
þjálfarar og forráðamenn koma
í Kópavoginn vegna mótsins.
Flestir gista á Hótel Smára, gistiheimili Lily, B44 og fleri stöðum.
Mánuði seinna verður haldið
annað Evrópumót í Tennishöllinni undir heitinu
„Kópavogur Open” og er það
einnig fyrir stráka og stelpur 14
ára og yngri. Fyrir Kópavog eru
miklir möguleikar í íþróttatengdri ferðaþjónustu. Nú má spyrja
sig af hverju koma evrópubúar
til Íslands að keppa í Evrópumóti í tennis? Ástæðan er sú að
tennis er stór íþrótt í heiminum
og svona evrópumót eru haldin
víðs vegar í Evrópu í hverri
viku. Þeir sem keppa á þessum
mótum vilja ná sér í alþjóðlega
keppnisreynslu og safna sér
stigum á stigalista Evrópska
Tennissambandsins. Kópavogur
er því kominn á kortið í tennis
í allri Evrópu er sí vinsælli
áfangastaður tennisspilara. Ein
sérstaða Kópavogs er sú að í
Kópavogi er eina Tennishöll
landsins. Þessi staðreynd býður
upp á mikla möguleika fyrir
Kópavog. Til stendur að stækka
Tennishöllina á næstunni og
mun það gera það að verkum
að hægt er að halda mun fleiri
alþjóðleg tennismót. Í dag
höldum við Evrópumót fyrir 14
ára og yngri og 16 ára og yngri
en okkur býðst einnig að halda
mót fyrir 12 ára og yngri, 18 ára
og yngri og svokölluð „Futures,“
sem eru tíuþúsund dollara
verðlauna- og atvinnumannamót
bæði fyrir meistaraflokk karla
og kvenna. Með því að bæta
aðstöðuna og smám saman
vinna í því að fjölga mótunum
er raunhæft að allt að þúsund
ferðamenn gætu komið árlega
næstu árin í Kópavoginn út af
tennismótum. Þessir ferðamenn
kaupa gistingu í bænum, fara á
veitingastaði og versla í Kópavogi. Vel hefur verið staðið að
uppbyggingu íþróttamannvirkja
í Kópavogi og ljóst er að það eru
mikil tækifæri í íþróttatengdri
ferðaþjónustu í bænum okkar.
Jónas Páll Björnsson
Framkvæmdastjóri Tennishallarinnar

Nægilegt
framboð af
leiguhúsnæði

N

ægilegt framboð er
af leiguhúsnæði í
Kópavogi næstu þrjú
árin, þó að skortur sé á því á
höfuðborgarsvæðinu.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í nýrri greiningu á
fasteignamarkaði í Kópavogi

sem Capacent hefur unnið fyrir
Kópavogsbæ. Í henni kemur
fram að margt bendi til þess að
fasteignamarkaðurinn taki við
sér á næstu mánuðum, eiginfjárstaða hefur batnað og kaupverð
hefur farið hækkandi. Fram
kemur að tekjulægri leigjendur
greiða hærra hlutfall af ráðstöfnunartekjum í húsnæði en
þeir sem eru í eigin húsnæði.
Þá segir að grundvöllur sé
tekinn að myndast fyrir nýbyg-

gingar fjölbýlishúsa en kaupverð styðji ekki frekari
uppbyggingu á sérbýli. Greiningin var unnið af Capacent,
upp úr skýrslum og almennum
upplýsingum auk þess sem

svara var leitað hjá íbúum.
Skýrslan er sambærileg þeirri
sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg og kynnt var í mars.

Prófaðu ljúffenga kæfu
á brauðið

ÍSLENSK

FRAMLEIÐSLA

www.ora.is

Við erum á Facebook
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Ferðamannaþjónusta:

Nýja íbúðahótelið
í Hamraborg fær hæstu
einkunn hjá ferðamönnum

Tónlistarbærinn
Kópavogur

Á

Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri North Star Apartments í Hamraborg.

N

orth Star Apartments
opnuðu nýlega fyrstu
hæðina fyrir gesti í nýju
íbúðahóteli að Hamraborg 5-7.
Húsið komst í fréttirnar fyrir
skömmu þegar fyrri eigendur
leigðu þar út íbúðir fyrir innflytjendur. Nýir eigendur eru
þessa dagana að leggja lokahönd á frágang glæsilegs
íbúðahótels sem er sannkölluð lyftistöng fyrir verslun og
þjónustu í Hamraborg.
„Við sáum þetta hús auglýst
til sölu og ákváðum að kaupa
það í fyrra. Við höfum verið að
reka íbúðahótel í Reykjavík og

vitum að hverju við göngum.
Við sjáum mikla möguleika hér
í Hamraborg þaðan sem stutt er
í allar áttir,“ segir Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri
North Star Apartments í Hamraborg.
Hvernig hafa viðtökurnar
verið?
„Í fyrstu vikunni þegar við
opnuðum fylltist hér allt af
gestum. Við erum á síðustu
metrunum með að ganga frá
neðstu hæðunum en efsta
hæðin er tilbúin fyrir gesti. Þeir
hafa verið að gefa okkur strax

hæstu einkun sem er mikil
hvatning fyrir okkur. Við klárum
næstu hæðir á næstu vikum
og reiknum með að það verði
fullsetið hjá okkur þegar fer að
vora. Pöntunarstaðan er mjög
góð og þetta fer gríðarlega vel
af stað. Við gætum ekki verið
kátari með staðsetninguna hér í
Hamraborg,“ segir Stefán. Hann
bætir því við að það sé löngu
kominn tími á að ferðamenn
uppgötvi Hamraborgina og þá
möguleika sem þar eru. Stutt sé
i menninguna, sundlaugina og
alla þá þjónustu sem þarf.
Hvað gerir íbúðahótel ykkar
sérstakt?
„Við sækjum svolítið á
ferðamenn sem eru sjálfstæðir
og ferðast á eigin vegum. Þeir
eru oft á eigin bíl og eru búnir
að skipuleggja hvert þeir eru að
fara. Sérstaða okkar er að við
erum með íbúðaform, en ekki
eiginleg hótelherbergi, þar sem
gestirnir sjá um að afgreiða sig
sjálfir. Þeir fá öryggislykil með
tölvupósti til að komast inn og
inn í herbergið og þeir skilja
eftir lykilinn þegar þeir fara í
öryggishólfi. Við erum einungis
með einn mann á vakt allan
sólarhringinn svo það er lítil
sem engin yfirbygging. Hver
íbúð hefur gervihnattasjónvarp
og ókeypis internet og svo eru
alltaf ókeypis bílastæði hér fyrir
framan og aftan húsið. Héðan er
stutt í allar áttir.“
Blessar Guð ferðamenn
í Kópavogi?
„Svo sannarlega. Það er gott að
vera ferðamaður í Kópavogi og
hingað eru allir alltaf velkomnir,“ segir Stefán Aðalsteinsson,
framkvæmdastjóri North Star
Apartments í Hamraborg.

rið 1966 breyttist
Kópavogur úr því að
vera lítið og rólegt
bæjarfélag í nágrenni Reykjavíkur í það að verða miðstöð
tónlistaruppeldis á höfuðborgarsvæðinu. Árið 1966 var
Skólahljómsveit Kópavogs stofnuð af Birni Guðjónssyni og
upp frá því hófu ungmenni í
Kópavogi að leggja stund á hljóðfæraleik í miklum mæli. 10
árum síðar, eða 1976 varð svo
önnur sprenging og Skólakór
Kársness var stofnaður af
eldhuganum Þórunni Björnsdóttur og eftirleikinn
þekkja margir. Síðan þá
hafa óteljandi ungmenni og
nemendur af Kársnesinu sérstaklega, lagt stund á listgreinar ýmiskonar og má
nærri geta um áhrif þess
tónlistarlega uppeldis sem
þau fengu. En hvað gerir
manneskju að listamanni? Að
mínu mati er það tvennt sem
leggur grunninn að listamanninum þegar hann er
unglingur. Frelsi til þess að
iðka sína list og tími. Ótakmarkaður tími til þess að
prófa sig áfram, gera tilraunir
og upplifa.
Þegar ég var ungur drengur
í Þinghólsskóla var okkur
nokkrum strákum úthlutað
húsnæði til þess að æfa okkur
á hljóðfæri og hafa hátt með
hljómsveitununum sem við
höfðum stofnað. Guðmundur
Oddsson fyrrverandi skólastjóri í Þinghólsskóla hafði
milligöngu með það að við
fengum hús, og þar vorum við,
daga og nætur, alla daga vikunnar að leika okkur, búa til
músík, vera við sjálfir og æfa
okkur. Þetta er eitt af því sem
mótaði okkur marga sem tónlistarmenn, að fá þetta frelsi
og allan þennan tíma til þess
að prufa okkur áfram. Meirihluti þessa hóps starfar í dag
við tónlist, kvikmyndir eða

tölvuleikjaframleiðslu, þarna
fékk hugur okkar að opnast
og hugmyndirnar fengu að
leika lausum hala, þetta var
ómetanlegt.
Í dag er fjöldinn allur af
tónlistariðkendum sem ekki
hafa þetta frelsi né húsnæði
til þess að vinna að sinni
sköpun. Skólahljómsveit
Kópavogs er í húsnæði sem
hún fékk til bráðabirgða fyrir
14 árum og er löngu sprungið
utan af þeirri miklu starfsemi
sem leidd er af hinum frábæra
stjórnanda Össuri Geirssyni.
Vissulega gegnir Tónlistarskóli Kópavogs góðu hlutverki
í tónlistarkennslu en hvar er
grasrótin?
Kópavogsbær ætti að sjá
sóma sinn í því að afla ungu
listafólki vinnuaðstöðu, og
þá ekki bara tónlistarfólki,
heldur öllu því listafólki sem
er að fást við alla þá list sem
heimurinn hefur upp á að
bjóða.
Nágrannasveitarfélag okkar í
Garðabæ hefur verið duglegt
að hampa Of Monsters And
Men undanfarin ár. Sveitin
hefur unnið að næstu plötu
sinni í húsnæði á vegum
Garðabæjar og hélt tónleika í
staðinn í Garðabænum síðasta sumar. Þetta er gott dæmi
um samvinnu. Bæjarfélagið
útvegar vinnustofur og listamenn halda tónleika eða
halda sýningar í bænum í
staðinn. Virkjum þetta unga
fólk sem við eigum í Kópavogi, gefum þeim frelsið,
gefum þeim tímann og gefum
þeim tækifæri á að vinna í
sinni list án truflunar, það eru
til margar Emilíönur, margir
Gissurar og fullt af Fræbbblum í Kópavogi.
Hannes Friðbjarnarson
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Hollusta:

Nýtt fyrirtæki í Kópavogi:

Lífrænt túrmerik My Style opnar í Bæjarlind
í Lifandi markaði

K

venfataverslunin My
Style – tískuhús
opnaði nýlega verslun
að Bæjarlind 1-3 í Kópavogi.
Verslunin býður upp á fatnað
í stærðunum 38-52. Stella I.
Leifsdóttir, eigandi My Style,
rekur einnig kvenfataverslunina Belladonna í Skeifunni

T

úrmerik er svo sannarlega
krydd í tilveruna.

Nokkrir af eiginleikum
túrmeriks eru:
• Góð andoxun og vernd
gegn sindurefnum
• Stuðlar að heilbrigðri húð
• Styður við heilbrigði augnana
• Ómetanlegt fyrir ónæmiskerfið
• Viðheldur heilbrigðum
liðamótum, dregur úr
gigtarverkjum
• Klappstýra fyrir góða
lifrarstarfsemi
• Kemur jafnvægi á
meltingarveginn
• Styður við hjarta-og

æðakerfið ásamt
blóðrásakerfinu
• Hjálpar til við að viðhalda
eðlilegu kólesteróli og heldur
blóðsykrinum innan eðlilegra
marka
• Styður við taugakerfið og
meira til ...
Milljónir manna nota túrmerik í
sínu daglega lífi.
Á Indlandi er gert ráð fyrir að
um 500 miljónir manna noti
þessa einstöku rót á einn eða
annan hátt daglega. Er ekki
kominn tími til þú gefir líkama
þínum það sem hann á skilið?

tískuhús
8. Hún segist hafa ákveðið að
opna verslun í Bæjarlindinni
vegna þess hve miðsvæðis það
er á höfuðborgarsvæðinu. „Ég
er líka með mjög góða reynslu
af því að vera með verslun í
Kópavoginum. Verslunin
Belladonna steig sín fyrstu
skref einmitt hér í Kópavogi
fyrir 10 árum,“ segir Stella.

- matur og vín á góðri stundu

Eldhúsið er opið

17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

MASI CAMPOFIORIN
- Ítalía – Veneto
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, ósætt,
fersk sýra, mild tannín. Þurrkaðir ávextir,
kirsuber, krydd, vanilla.

PICCINI MEMORO – Ítalía –
4 þrúgur frá 4jum hornum Ítalíu
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur
berjablámi, vanilla, eik.

Hvernig hafa viðtökurnar
verið?
„Viðtökurnar hafa verið mjög
góðar og greinilega þörf á
svona verslun í Kópavoginum.“

Hvernig verslun er
My Style - tískuhús
„Við erum með önnur merki
að einhverju leiti en verslunin
Belladonna sem við rekum í
Skeifunni. Helstu merkin sem
við erum með eru Cassiopeia,
Top Secret, Opelia, Studio
Denmark, Yest, Zeze og
Zhenzi. Þetta eru allt
gæðamerki frá Hollandi og
Danmörku. Viðskiptavinirnir
eru á breiðu aldursbili og við
leggjum áherslu á mikið úrval

Miðborgarstemning á UNO
Kokkarnir á UNO
kunna svo sannarlega
að færa íslenskt úrvalshráefni í miðjarðarhafsbúning og þessi
notalegi veitingastaður í hjarta borgarinnar skapar
fallega umgjörð fyrir stefnumót og góðra vina fundi.
Glas af prosecco gleður á undan máltíð sem svíkur
engan, enda UNO búinn að skipa sér í fremstu röð
veitingahúsa í Reykjavík.

af vönduðum vörum en lítið
magn af hverri gerð enda er
slagorð okkar: „Vertu einstök
eins og þú ert, það þurfa ekki
allir að vera eins.“

UNO cucina italiana
Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313
Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Nauta- og chilirigatone
Hægeldaðir nautaskankar, sveppir, parmesan, pikklaður chili.
Lystugt og ljúffengt
Íslenskir karlmenn elska þessa hægelduðu nautaskanka með fersku pasta og
kröftugt bragðið af sveppum og chili kallar á ljúfa Memoro rauðvínið frá Piccini.
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Líkamsrækt:

kfrettir.is
Útgefandi: ago.slf - Lyngheiði 1 - 200 Kópavogi
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson - Sími: 899 3024
Netfang: audun@kfrettir.is
Heimasíða: www.kfrettir.is
Netfang: kfrettir@kfrettir.is
Prentun: Ísafold. Dreifing: Póstdreifing
Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi.
Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi:
Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu
Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu
mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að
sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 19:30
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Að breyta um lífsstíl
H

vernig breytir maður um
lífstíl? Bara orðin
„breyttur lífsstíll“ eru
svo stór að maður verður
óttasleginn við að heyra þau.
Maður missir máttinn sem var
kannski ekki mikill fyrir og
ákveður að halda sér bara við
gamla lífsstílinn. Þó svo maður
viti mætavel að sá lífstíll er ekki
endilega að leiða mann þangað
sem maður vill fara.
Meðvitund kom mér að stað til
að breyta um lífsstíl. Hvað á ég
við með meðvitund? Jú, ef þú ert
meðvitaður um hvert þú vilt fara
þá er auðveldara að finna réttu
leiðina. Meðvitundin kviknar og
lýsir þér leið eftir að þú svarar
samviskusamlega nokkrum
spurnignum fyrir sjálfan þig.
Taktu þér penna og blað í hönd
og svarðu þessum spurningum:

1. Hvað vil ég gera í sambandi
við heilsu mína? Eitt eða tvö
atriði. Veldu þau stærstu sem
þú mögulega ræður við og hefur
stjórn á sjálfur.
2. Afhverju vil ég gera þetta
fyrir mig ?
3. Hvað þarf ég að gera til að ná
þessum markmiðum?
4. Hvað getur hindrað að markmiðin mín nást?
5. Get ég með einhverju móti
minnkað líkurnar á að hindranir
komi í veg fyrir að markmiðin
mín náist?
Byrjaðu strax í dag. Lestu
spurningarnar hér að ofan og
svörin þín á hverjum degi og
minntu þannig sjálfan þig á
hvað það er sem þig raunverulega langar til. Þegar þú stendur
frammi fyrir freistingum,
spurðu þig þá: Er líklegt að

þessi freisting hjálpi mér að ná
markmiðum mínum?

Arnfinnur Daníelsson.

Þessi aðferð hjálpaði mér.
Ég hvet þig til þess að prófa,
Finni, 35 kílóum léttari.

Ferðamannaþjónusta:
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Jón Bjarnason

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REYNSLA

UMHYGGJA

•

•

TRAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elíasson

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

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

Breiðabliks

HK

ER

200

ER

203

Kópavogsblaðið
www.kfrettir.is

Auglýstu

í Kópavogsblaðinu
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

kfrettir@kfrettir.is

Metaðsókn ferðamanna
í hótel Smára
H
ótel Smári er
þriggja stjörnu hótel
í Hlíðasmára 13, rétt
fyrir ofan Smáralind, og
nýtur sívaxandi vinsælda hjá
ferðamönnum. „Mars var algjör
metmánuður hjá okkur,“ segir
Axel Fannar Sigursteinsson,
sölu- og markaðsstjóri. „Það
var 70% nýting á herbergjum
okkar í mars sem er örugglega
10% meira en í fyrra, sem þó var
metár. Við erum vel staðsettir
með hótel hér í miðju höfuðborgarsvæðisins og gestir okkar
kunna vel að meta auðveldar
samgöngur, þægindin og
hversu rólegt andrúmsloftið
er hér samanborið við miðbæ
Reykjavíkur.“
Hjalti Sigurðsson, framkvæmdastjóri, tók við rekstrinum árið 2007 og segir að það
taki 2-3 ár að byggja upp starfsemi sem þessa. Undirstaðan sé
hins vegar góð og staðsetning
hótelsins í Kópavogi gæti ekki
verið betri.
Hver er sérstaða Hótel Smára?
„Það má segja að það sem
aðgreinir okkur frá öðrum eru
rólegheitin. Við fáum mikið af
íþróttahópum í keppnisferðir og
síðast var hér austurríska landsliðið i handbolta. Það koma
mikið af hópum sem tengjast
íþróttafélögum í suð-austurhluta höfuðborgarsvæðisins
sem velja að gista miðsvæðis á

Axel Fannar Sigursteinsson og Hjalti Sigurðsson.

höfuðborgarsvæðinu, Smáranum, sem er í vaxandi miðju
höfuðborgarsvæðisins. Svo er
Tennishöllin alltaf að auka
umsvifin þar sem tennismótum
fer fjölgandi með erlendum
gestum í Kópavogi. Einnig má
nefna að fjöldi fyrirtækja velja
að bjóða erlendum viðskiptavinum og starfsmönnum að
gista í Smáranum vegna góðrar
staðsetningar og fjölbreyttrar þjónustu í Smáranum og
Kópavogi. Auðvitað koma
einnig hefðbundnir ferðamenn
sem vilja dvelja fyrir utan
skarkalann í bænum á hagkvæmari hátt. Hingað kemur
líka mikið af fólki utan af landi
sem sækir í stutta borgarferð til
að versla í Smáralindinni og þá
erum við hagkvæmur kostur,“

segir Hjalti.
Hver eru tækifærin í ferðamannaiðnaði í Kópavogi?
„Ég myndi segja að það væri
markaður fyrir fleiri hótel í
Kópavogi. Við myndum fagna
þeirri samkeppni. Það eru
tækifæri í því fyrir Kópavog að
nýta íþróttahallirnar betur undir
alls konar viðburði. Við fáum
gesti sem sækja sjávarútvegssýninguna í Fífunni, en
þannig viðburðir mættu vera
fleiri. Hér er miðja höfuðborgarsvæðisins og við finnum að
byggðin er stöðugt að flytjast hingað suð-vestur eftir.
Ferðamenn finna að hér stutt í
allar áttir og koma þess vegna
til okkar ár eftir ár,“ segir Hjalti
Sigurðsson, hótelstjóri Hótel
Smára í Hlíðasmára.
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Líkamsrækt :

Í ræktina

PÁSKASUND

Í

kyrrstöðuvinnusamfélagi er nauðsynlegt fyrir einstaklinga að ná
sér í temmilega hreyfingu. Við
förum í ræktina eða út að jogga
með það að markmiði að halda
okkur heibrigðum.En ávinningurinn er ekki bara okkar
eigin heilsa heldur með því að
hreyfa okkur og borða holt léttum við á rekstri heilbrigðiskerfisins og aukum framleiðni
og afköst í atvinnulífinu. Þetta
er svokallað „win win“ eða allir
græða! Við getum valið úr
mörgum leiðum til þess að hreyfa okkur, ég vel úti-skokk aðrir
vilja hlaupa á bretti, enn aðrir
lyfta lóðum eða mæta í sund.
Að mæta í ræktina getur líka
verið félagslegt athæfi, þar
sem maður hittir mann og fólk
viðheldur eða myndar ný félagsleg tengsl. Það er samfélaginu
afar mikilvægt að sem flestir
sjái sér hag að stunda hóflega
líkamsrækt. Meðlimakortin fara
misjafnlega djúpt í veskið hjá
hverjum og einum og það er
eins með þetta og annað, fólk
velur eftir efni hvað það hefur
tök á að setja háar fjárhæðir í
eigin heilsu.
Kópavogsbúar geta valið um
fjölda margar stöðvar til að
rækta andann og heilsuna og
er samkeppnin milli stöðvana
af hinu góða neytandanum til
hagsbóta.
Nýlega er lokið útboði á rekstri
líkamsræktarstöðva í sundlaugum bæjarins. Lægstbjóðandur

Karen Elísabet Halldórsdóttir.

eru ekki sömu rekstraraðilar
og nú reka þessar stöðvar og
hafa gert í fjölda mörg ár við
góðan orðstýr. Iðkendur eru
áhyggjufullir og þegar er hafin
undirskriftasöfnun til þess að
mótmæla breytingum á rekstraraðilum þessara stöðva.
Verðskrá árskortana hefur verið
haldið í miklu hófi undanfarin
ár og er það kannski ekki furða
að fólk hafi áhyggjur af sínum
hag.
Kópavogsbær, kjörnir fulltrúar
og embættismenn, hafa það
verkefni á sinni könnu núna að
taka afstöðu til útboðsins. Taka
þarf tillit til hagsmuna iðkenda,
samkeppnissjónarmiða sem
og lægstbjóðenda útboðsins.
Það er algerlega nauðsynlegt
að umsögn um niðurstöðu útboðsins verði fagleg og á sem
víðustum grundvelli svo að
hægt verði að ná almennri sátt
um málalok.

Sundlaugarnar í Kópavogi verða
opnar um páskana sem hér segir:
Sundlaug Kópavogs

Sundlaugin Versölum

Skírdag

LOKAÐ

08:00 – 18:00

Föstudagurinn langi

LOKAÐ

LOKAÐ

Laugardagur

08:00 – 18:00

08:00 – 18:00

Páskadagur

LOKAÐ

LOKAÐ

Annan í páskum

LOKAÐ

08:00 – 18:00

GYM/Heilsa heilsuræktin er opin á sama tíma og laugarnar.

Sundlaugin Versölum

Sundlaug Kópavogs

Versölum 3
201 Kópavogur,
sími: 570 0480

Borgarholtsbraut 17
200 Kópavogur
sími: 570 0470

www.sund.kopavogur.is

Karen Elísabet Halldórsdóttir

Gamalt og gott:

Hver, hvar, hvenær?

Þ

essi mynd er tekin á 17.
júní í einu best geymda
leyndarmáli Kópavogs,
Hlíðargarði. Myndina tók
Magnús Bæringur Kristinsson skólastjóri. Hvaða ár er
myndin tekin og hvaða fólk
sjáum við á henni? Hafa má
samband við Héraðsskjalasafn Kópavogs, gunnarmh@
kopavogur.is, í síma 544 4711
eða með heimsókn í safnið
á Digranesvegi 7 (gamla
pósthúsinu).

Myndin í síðasta blaði
er tekin í Kópavogsskóla, líklega árið
1990. Sagan á bak
við myndina er að
blaðamaður sem var
að skrifa grein um
hvað börn borðuðu
í hádeginu mætti í
skólann. Hann vantaði
mynd og keypti því
jógúrt handa þessum
krökkum, en þetta var eftir
hádegi. Talið frá vinstri: Eva
Hlín Dereksdóttir, Karvel Þ.
Árnason, Hrund Steingrímsdóttir, Rúna M. Guðmundsdóttir, María Aronsdóttir,
Þóra, Þórunn Hjaltadóttir,
Hrönn Kolviðsdóttir, Rakel
Sigurðardóttir og Margrét
Guðvarðardóttir.
Allar nánari upplýsingar eða
leiðréttingar eru vel þegnar.

Heildarlausnir
í hreingerningavörum
fyrir heimili og fyrirtæki.
Allt á sama stað.
BESTA – HREYFILSHÚSINU
Grensásvegi 18
108 Reykjavík
Sími: 510 0000
www.besta.is
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Lokaorð:
Vilja ferðamenn
vera í Kópavogi?
Framundan
er gríðarleg
fjárfesting í
gistirýmum
til að takast á
við sívaxandi
Áshildur Bragaferðamannadóttir, framstraum til landkvæmdastjóri
sins og er búist
Markaðsstofu
við að hótelherKópavogs
bergjum fjölgi
gríðarlega á næstu árum. Í því
liggja tækifæri fyrir Kópavog.
Menningartorfan og miðbær
Kópavogur eru steinsnar frá
miðbæ Reykjavíkur og almenningssamgöngur á milli miðbæjar Kópavogs og höfuðborgarinnar eru með því besta
sem gerist. Í raun tekur ekki
nema rúmar tíu mínútur að
ferðast með strætisvagni úr
Hamraborginni niður í miðbæ
og litlar 20 mínútur að hjóla í
fallegu umhverfi um fallega útivistarperlu Nauthólsvíkurinnar.
Tenging milli miðbæjar Reykjavíkur og Kársness með hjóla- og
göngubrú yfir Fossvoginn gerir
Kársnesið að spennandi svæði
þróunar og uppbyggingar, líka í
ferðaþjónustu. Við munum sjá
námsmannaíbúðir rísa,
veitingarekstur verður að veruleika og uppbygging afþreyingar fyrir ferðamenn á sviði
hvalaskoðunar, norðurljósabátsferða, sjóstangaveiði
og fuglaskoðunar er raunhæfur
möguleiki í nánustu framtíð.
wSmárinn er einnig dæmi um
svæði þar sem tímaspursmál er
hvenær annað hótel rísi. Mikil
uppbygging er fyrirhuguð á
svæðinu sunnan Bæjarlindar og
Smáralindar og með þéttingu
byggðar, fyrirhuguðum grænum
svæðum, öflugum samgöngubótum og fjölgun afþreyingar
verður svæðið mjög álitlegur
kostur fyrir þá sem vilja byggja
hótel þar sem nægt framboð
verslunar og afþreyingar er í
nánasta nágrenni.
Ferðamenn framtíðarinnar
munu því ekki þurfa að signa
sig yfir því að dvelja á hóteli í
Kópavogi heldur fagna því að
hafa valið vel.

HEILSAN ÞÍN ER MIKILVÆG
Heilsurækt, snyrti - og nuddmeðferðir
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