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F eðgarnir Þorgeir Kjartans-
son og Kjartan Friðgeirsson 
í bílaverkstæði Kjartans og 

Þorgeirs á Smiðjuveginum, dunda 
sér við að gera upp gamlan Morris, 
árgerð 1947, í frístundum. „Þetta 

er ágætis hobbí og byrjaði með að 
það þurfti að skipta um eina skrú-
fu í mælaborðinu en svo vatt þetta 
aldeilis upp á sig,“ segir Þorgeir og 
hlær. „Þetta er sögulegur bíll því 
Halla Margrét Árnadóttir, söng-
kona, ólst svo að segja upp í honum 
en fjölskylda hennar eignaðist bí-
linn árið 1958.“ Bíllinn var notaður 

L istamennirnir Helgi Hjalta-
lín Eyjólfsson og Pétur Örn 
Friðriksson opnuðu sýning-

una Markmið XV um siðustu helgi. 
Markmið er samstarfsverkefni 
þeirra Helga og Péturs og saman-
stendur af fjölbreyttum verkefnum 
sem sýnd eru og birt á sjónrænan 
máta. Markmið er það sem það 
er hverju sinni; spunaverkefni. 
Upphafið af samstarfinu hófst 
með sýningu í Gallerí Hlemm árið 
2000. Þeir hafa þróað verkefnið frá 
þeim tíma  þar sem þeir nota el-

Önnur atkvæðagreiðsla félag-
smanna í Starfsmannafélagi 
Kópavogsbæjar (SfK) um 

hvort hefja eigi allsherjarverkfall 
þann 10. nóvember n.k. stendur 
nú yfir. Atkvæðagreiðslunni lýkur 

Feðgar gera upp 
gamlan Morris 
á Smiðjuveginum

Markmið XV

Þorgeir byrjaði á að losa eina skrúfu í mælaborðinu og hélt síðan áfram.

Þorgeir Kjartansson.

sem heimilisbill til ársins 1980 en 
þeir feðgar eru fjórðu eigendur 
hans. „Pabbi er góður í boddýinu 
og sér um að gera það upp en ég er 
meira að dunda við bremsurnar og 

FORNBÍLAR

EFST Á BAUGI

GERÐARSAFN Markmiðið 
er það sem 
það er hverju 

sinni; spunaverkefni. 
Upphafi ð af samstarf-
inu hófs með sýningu 
í Gallaerí Hlemm árið 
2000.

vélahluti,“ segir Þorgeir sem segist 
hvorki sjá eftir tímanum sem fer í 
þetta áhugamál né bensínpening-
num þegar Morrissinn fer aftur á 
götuna. 

dri hluti og senur frá fyrri sýning-
um þannig að allt tengist en án 
þess að vera kerfisbundið. Hver 
sýning er millistig síðustu sýning-
ar og þeirrar næstu. Sýningin sem 
verður opnuð í Gerðarsafni er sú 
fimmtánda í röðinni. Á fyrri sýning-
um Markmiðs hafa þeir smíðað 
ýmis furðutæki og farskjóta fyrir 
óhugsandi aðstæður, framleitt og 
útvegað ferða- og björgunarbúnað, 
hannað og smíðað báta og fenja-
dreka, farið í kappakstur og eftirför 
á Volvo, gert athuganir með fyrir-

bærið orfplanki, skotkeppni með 
fjarstýrðu skotmarki og skreyttum 
markmyndum, sviðsett innbrot og 
vopnasöfnun, tekið landslagsljós-
myndir með hjálp eldflauga, 
flugdreka og sérútbúnum gjörð-
um sem renna niður fjallshlíðar. 
Sýningin stendur til 9. nóvember. 

T ilgangur Kópavogsblaðsins er að efla 
samhug og samstöðu Kópavogsbúa. Það 
gerum við með því að halda úti virkri 

heimasíðu, kopavogsbladid.is, og flytja fréttir 
af mannlífi, þjónustu, viðburðum og öllu því 
fréttnæma sem gerist í bæjarlífinu. Við viljum 
vera til staðar fyrir bæjarbúa og fyrirtækin í 
bænum. Kópavogsbúar fara út um allt og sækja í 
þá verslun og þjónustu sem hentugast er. Það er 
eðlilegt. En spyrja má hvort bæjarbúar viti af allri 
þeirri verslun og þjónustu sem hægt er að sækja 
sér í túnfætinum heima. Fyrir utan stóra versl-

unarkjarna við Smáratorg og í Smáralind, Hamraborginni, Nýbýlavegi-
num og á Dalvegi þá er aragrúi fyrirtækja á Kársnesi, í Smiðju- og 
Skemmuhverfi og í Lindunum. Það er fullt af allskonar. 

Markmið okkar með þessari útgáfu er að kynna stöðugt fyrir bæjar-
búum þá verslunar- og þjónustumöguleika sem eru í túnfætinum 
heima. Oft    þarf  ekki  að  leita  langt  yfir  skammt.  Með  því  að styðja -
verslun- og þjónustu í heimabyggð tryggjum við áframhaldandi fjöl-
breytta atvinnustarfsemi í bænum; eflum störf og spörum bensín. 

Verslum í heima-
byggð og styrkjum 
fyrirtækin í Kópavogi

Atkvæðagreiðsla 
um verkfall

LEIÐARI

Auðun Georg 
Ólafsson, ritstjóri 
Kópavogsblaðsins.

Jófríður Hanna Sigfúsdóttir, formaður 
starfsmannafélag Kópavogsbæjar.

á sunnudag en tilkynnt verður 
um niðurstöðu hennar strax eftir 
helgi. Næsti fundur viðsemjen-
da hefur verið boðaður hjá Ríkis-
sáttarsemjara klukkan hálf ellefu 
í dag, föstudag. Komi til verkfalls 
mun það hafa veruleg áhrif á starf-
semi bæjarins. Á síðasta fundi hjá 
Ríkissáttasemjara var farið yfir 
launasetningu vegna sambæri-
legra starfa samkvæmt starfsmati 
í Reykjavík og Kópavogi fyrir leik-
skóla og íþróttamannvirki. Saman-
burður á launum milli þessara 
sveitarfélaga hefur ekki  farið fram 
vegna neinna annarra starfa, að 
sögn Jófríðar Hönnu Sigfúsdóttur, 
formanns SfK. Fulltrúar SfK hafa á 
fyrri fundum hjá ríkissáttasemjara, 
óskað eftir að einnig verði könnuð 
launasetning með samanburði 
við fleiri sveitarfélög en bara Rey-
kjavík. Á fundinum í dag, föstudag, 
mun Sfk leggja fram sínar kröfur. 

Bæjarlind 4,  S: 554-6800,  www.vidd.is

Opið á laugardögum frá 11 til 15 
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ÓDÝRARI KOSTUR
FYRIR HELGINA!

Kostur
Ferskar 
kjúklinga- 
bringur

kr/kg 
1.895,-

Amerískt kex

Hollur kostur

Indversk máltíð

Kostakaup

kr/stk 
19.980,-

kr/stk 
489,-

Fersk 
Aloe Vera
blöð

kr/kg 
2.995,
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kr/stk 
498,-

Sukhi’s 
indverskar
sósur

kr/stk 
579,-

Lundberg
hrísgrjón

Nokkrar 
tegundir
85 gr

Nokkrar 
tegundir
454 gr

kr/stk 
898,-

Epli 
rauð

kr/kg 
279

Chiafræ

kr/stk 
3.795

907 gr

Þetta frábæra 
tæki er komið 

aftur í Kost! 
Nánari upplýsingar um 

tækið má finna á síðunni 
www.nutribullet.is.

Kynning 
á laugardag 
frá klukkan 

13-17

kr/stk 
429,-

Kókós-
mjólk
403 ml

LÍFRÆNT
RÆKTAÐ

kr/stk 
898,-

Oreo 
kex
Nokkrar 
tegundir
405 gr

frá kr/stk 
695,-

Chips
Ahoy
Nokkrar 
tegundir
333 gr

kr/stk 
667,-

Nutter
butter
453 gr

æ

55555555555555555

LÍFRÆNT
RÆKTAÐ

kr/kg 
195,-

Perur

-

LÍFRÆNT
RÆKTAÐ

a

Fersk 
túrmerik 
rót

Lífrænt 
salat 
í boxi 
Nokkrar 
tegundir
142 gr

-

Organic girlrl

-

LÍFRÆNT
RÆKTAÐ

Borðaðu salatið 

beint úr boxinu!  

Skolað 3 sinnum

frá Hollandi

frá Ítalíu

frá Thailandifrá USA
Gott 

að setja í 
NUTRiBULLET 

drykkinn

Gott 
að setja í 

NUTRiBULLET 
drykkinn

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur | S: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Opið alla daga frá klukkan 10.00 til 20.00

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/kostur.dalvegi
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A lmannavarnir, Umhverfisstofnun, 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
og Sóttvarnalæknir hafa fengið 

nokkuð af fyrirspurnum frá leik- og 
grunnskólum um hvar upplýsingar megi 
finna varðandi gosmengunina. Alman-
navarnir gefa út tilkynningar þegar háir 
mengunartoppar ganga yfir og nauðsyn-
legt er að fólk haldi sig inni og loki glug-
gum. Mengunartoppar ganga jafnan hratt 
fyrir. Það breytir ekki því að gosmengun 
getur legið í loftinu í lægri styrk og fólk er 
hvatt fólk til að treysta á eigin skynfæri og 
skynsemi. Ef fullorðnir finna fyrir einken-
num og óþægindum og líður betur inni 
gildir það sama um börnin. Engin ástæða 
er til að ætla að SO2 mengun sé hættilegri 
börnum en fullorðnum, að mati Sóttvar-
nalæknis.

Á heimasíðum Umhverfisstofnunar og 
embættis Landlæknis er sérstakur borði 
merktur gosmenguninni og þar má nál-
gast allar almennar upplýsingar. Þar 
er til dæmis gagnlegt að skoða töfluna 
sem sýnir rétt viðbrögð við SO2mengun. 
Hún útlistar viðbrögð eftir styrk men-
gunar og eftir því hvort um heilbrigt fólk 
sé að ræða eða fólk sem er viðkvæmt. 
SO2taflan er aðgengileg hér: www.
ust . i s /e instak l ingar/ lof tgaedi/so2/ 

Daglegar spár um dreifingu mengu-
narinnar og loftgæðin má nálgast á vef 
Veðurstofunnar á  slóðinni www.vedur.is/
vedur/spar/textaspar/oskufok/ og styrkur 
mengunarinnar er mældur og miðlað 
á vefsíðunni www.loftgæði.is (Opnast í 
nýjum vafraglugga). Þar má sjá punkta 
og þegar smellt er á þá má sjá mælingu 
mengunarinnar á þessum stöðum. Ekki 
eru allir mælar á landinu nettengdir með 
þessum hætti en virkni þeirra tryggir að 
viðvaranir eru gefnar út þegar mengunar-
toppar ganga yfir. Fjölmiðlar gegna veigu-
miklu hlutverki við miðlum upplýsinga 
til almennings og því er nauðsynlegt að 
fylgjast grannt með þeim og fylgja leiðbe-
iningum almannavarna sem þar koma 
fram.

Gos-
mengun

Bæjarlind 1 - 3. 
Opnunartími:
Virka daga 11 - 18
Laugardaga 11 - 16

www.hsbolstrun.is

VERSLUN OG ÞJÓNUSTA Í BÆJARLIND VERSLUN OG ÞJÓNUSTA Í HAMRABORG

Smart föt, fyrir smart skvísur

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 
sími 571 5464

Stærðir 38-52

Vinsælt kaffihús í hjarta Kópavogs    Opið til 17 virka daga
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N ýjasta stjarnan í tölvu-
leikjabransanum á Íslandi 
er ungt sprotafyrirtæki sem 

varð nýlega til í Molanum, ung-
mennahúsi Kópavogs, í gegnum 
verkefnið Skapandi sumarstörf. 
Fyrirtækið heitir Lumenox Games 
og var stofnað af fjórum félögum; 
þeim Ingþóri Hjálmarssyni, Tyrfin-
gi Sigurðssyni, Burkna J. Óskarssyni 
og Ágústi Frey Kristinssyni. Nú 
er svo komið að stærstu fyrirtæki 
heims í tölvuleikjaiðnaðinum slást 
um að fá að dreifa tölvuleik þeirra 

sem þeir félagar byrjuðu að þróa í 
Molanum. 

„Við vorum í Molanum í þrjú 
sumur þar sem Tyrfingur fékk fyrst 
hugmyndina að þessum tölvuleik 
sem fékk síðar nafnið Aaru´s Awak-
ening,“ segir Ingþór. „Við höfðum 
ekki hugmynd um hvernig ætti að 
búa til tölvuleik en hugmyndin að 
leiknum var strax svo góð að við 
fórum á fullt að læra allt sem við 
gátum lært um hvernig ætti að gera 
þetta. Fyrsta tilraunaútgáfan af lei-

knum lofaði mjög góðu og okkur 
fanst hún mjög skemmtileg. Síðan 
höfum við verið að útvíkka þetta og 
þróa og fengið fleiri hönnuði og lis-
tamenn í lið með okkur.“ 

Stórir útgáfusamningar
Rúmu ári eftir að hugmyndin varð 
til í Molanum á Kópavogshálsi-
num varð fyrirtækið að veruleika 
og strákarnir hafa skapað verkefni 
fyrir tólf til fjórtán manns sem star-
fað hafa við tölvuleikinn við for-
ritun, hönnun, hljóðvinnslu, tón-

Tölvuleikur sem varð til í 
Molanum dreift um allan heim

NÝSKÖPUN

Við erum 
búnir að 
semja 

um útgáfurétt á 
leiknum við stærsta 
„desktop“ eða 
skjáborðs-útgáfu 
fyrirtæki í heimi

list, sölu- og markaðssetningu. „Nú 
er svo komið að við erum búnir að 
landa stórum útgáfusamningum á 
leiknum og erum að fá mikla athygli 
í leikjablöðum og tímaritum,“ segir 
Ingþór.  „Við erum búnir að semja 
um útgáfurétt á leiknum við stær-
sta „desktop“ eða skjáborðs-útgáfu 
fyrirtæki í heimi sem heitir Steam 
sem mun tryggja gríðarlega dreifin-
gu leiksins. Steam er bæði sölu- og 
þjónustuaðili við notendur hvort 
sem um er að ræða PC, Mac eða 

Linux. Þeir taka ekki hvaða leik sem 
er inn í sitt dreifingarnet þannig að 
við erum í skýjunum með þennan 
samning,“ segir Ingþór. „Annar 
samningur sem er í burðarlið-
num er við Sony um að leikurinn 
komi inn á skjáborð notenda á 
Playstation 3 og 4 og við erum 
bjartsýnir á að það gerist á næstu 
dögum. Við erum þegar komnir 
inn með leikinn á X-box one og 
svo hafa tvær af stærstu leikjaver-
slum Bandaríkjanna samþykkt 
að dreifa leiknum,“ segir Tyrfin-
gur. Strákarnir vilja sem minnst 
segja um hvort þeir séu farnir að 
græða á tá og fingri en útlitið hlýt-
ur þó að vera gott. „Við viljum að 
Aaru’s Awakening skili okkur sem 
stöndugu fyrirtæki svo við getum 
verið lítill, fjárhagslega sjálfstæður, 
hópur sem býr til nýstárlega og 
öðruvísi leiki,“ segja strákarnir í 
Lumenox Games. Fleiri leikir frá 
þeim eru í farvatninu sem eiga að 
líta dagsins ljós á næstu mánuðum. 

Skjámynd af tölvuleiknum Aaru’s 
Awakening.

Fyrirtækið Lumenox Games á vaxandi velgengni að fagna.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
   5 1 3300  t n

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

STOFNUÐ 1996

STOFNUÐ 1996
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gegnum allskonar tímabil og varð á 
tímabili sextett með þeim Brynjari 
Gunnarssyni og Önnu Hafberg, en 
svo þróaðist hann í þann kvartett 
sem kemur fram í tónleikunum 
22. október. Við héldum áfram að 
syngja saman eftir útskrift úr MK, 
en Þurí kom inn í kvartettin þegar 
ég fór út til Noregs á vit ævintýra. 
Rúna kom svo heim, en þá vildi svo 
„vel“ til að Hrafnhildur fór í nám til 
Austuríkis þannig að Þurí varð bara 
áfram í hópnum sem kom sér nát-
túrlega mjög vel þar sem hún var 
búin að læra flest öll lögin,“ segir 
Þór og bætir því að upp úr áriinu 
1987 hafi Skarphéðinn farið til 
Ísafjarðar og þá kom inn í hópinn 
Hjörleifur Hjartarson sem seinna 
gerði garðinn frægan með Tjarnar-

kvartettinum og söng með 
MK-kvartettnum í tvö ár. „Allt 
frá stofnum MK-kvartettsins var 
Ari Einarsson gítarleikari fimmti 
meðlimur kvartettsins og spilaði 
ýmist einn með okkur eða stjór-
naði hljómsveitinni. Hann út-
setti einnig mikið af lögunum og 
hjálpaði til á æfingum. Þannig má 
segja að frá fyrstu æfingu hópsins í 
MK fram til 1988 hafi ýmsir komið 
inn, en kjarninn eru núna að 
koma fram eftir áratuga hlé,“ segir 
Guðrún Gunnarsdóttir, söngko-
na og bætir því að Þór sé sá eini 
sem hefur sungið í kvartettinum 
allan tímann. Kvartettinn söng 
mikið í öðrum menntaskólum 
í tengslum við menningardaga 
skólanna, en einnig kom hann 
mikið fram í útvarpi og sjónvarpi. 

Leita í smiðju Manhattan 
Transfer
„Tónlistarstefnan hefur þróast 
mikið hjá okkur,“ segir Guðrún og 
Þór tekur undir. „Í upphafi voru 

Þessi uppá-
koma gerði 
ágætis lukku 

og vorum við hvött til 
að halda sjálfstæða 
tónleika sem nú eru
að verða að veruleika

MK-kvartettinn kemur 
saman á ný eftir 25 ára hlé

ENDURFUNDIR

E ftir 25 ára hlé kemur MK 
kvartettinn saman á ný á 
tónleikum sem verða í Saln-

um, miðvikudaginn 22. október 
næstkomandi. Kvartettinn var 
stofnaður af nokkrum félögum í 
Menntaskólanum í Kópavogi árið 
1982 og má segja að hann hafi 
sprottið upp úr söngstarfi kórs 
menntaskólans sem þá var stjórn-
að af Gunnsteini Ólafssyni. „Við 
vorum í raun bara unglingar sem 
höfðum gaman af rödduðum 
söng, og fljótlega spurðist þetta 
út í Kópavogi,“ segir Þór Ásgeirs-
son, þegar hann rifjar upp sögu 
MK-kvartettsins. „Við vorum fengin 
til að spila og syngja á ýmsum sam-
komum hér í bæ. Kvartettinn fór í 

þetta einföld rokk-og svinglög 
frá 1930-1950, en svo jókst met-
naðurinn og söngurinn færðist 
meira yfir í djass. Við leituðum 
mikið í smiðju sönghópsins Man-
hattan Transfer sem var einn frem-
sti djassraddsönghópur á þessum 
tíma. Raddsetningarnar færðust frá 
hefðbundnum kórútsetningum yfir 
í knúsaða djasshljóma og var æft 
mikið til að ná tökum á útsetningu-
num. Við náðum ekki að taka mikið 
upp af tónlistinni sem við sung-
um, en helst er eitthvað að finna í 
Ríkisútvarpinu. Þegar Menntaskó-
linn í Kópavogi varð 20 ára komum 
við saman á ný og sungum nokkur 
lög. Og nú á tónleikum sem Guðrún 
hélt í Salnum í vor komum við af-
tur fram, töluvert eldri og reyndari 

og fluttum nokkur laga okkar með 
hljómsveit. Þessi uppákoma gerði 
ágætis lukku og vorum við hvött 
til að halda sjálfstæða tónleika 
sem nú eru að verða að veruleika.“ 
Öll hafa þau breyst mikið sem 
söngvarar og tónlistafólk. Guðrún 
hefur heillað þjóðina með rödd 
sinni í gegnum tiðina; Þurí starfar 
nú sem tónskáld og flautuleikari, 
Skarphéðinn er einn afkastamesti 
útsetjari fyrir kóra á landinu, Hraf-
nhildur er þáttagerðarkona á RUV, 
og Þór starfa að þróun sjávarút-
vegs í þróunarlöndum. „Á tónlei-
kunum í Salnum komum við fram 
sem „fimm manna kvartett“ en það 
er sá hópur sem mótaði kvartet-
tinn eins og hann endaði með að 
vera. Til að halda tengslum okkar 
við upprunan í framhaldsskóla-
num þá verða gestir með okkur 
en það er MH-kvartettinn sem eru 
fjórir piltar úr Menntaskólanum í 
Hamrahlíð,“ segir Guðrún Gunn-
arsdóttir, söngkona. Smáralind • Kringlunni • Krossmóa Reykjanesbæ • sími 511-2022 • www.dyrabaer.is

HÆ SÆTI!
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L jóðahópur Gjábakka hóf 
starfsemi sína í septem-
ber með því að heimsæk-

ja Ljóðaunnendur á Austurlandi 
dagana 26. – 28. sept. Alls voru tíu 
manns í för, átta ljóðskáld og tveir 
makar. Ljóðahópurinn hóf ferðina 
með ljóðadagskrá fyrir eldri íbúa 
á Egilstöðum. Þaðan var farið á 
Hótel Austur á Reyðarfirði, þar sem 
hópurinn gisti. Um kvöldið var 
svo fyrsta sameiginlega ljóðavaka 
Ljóðaunnenda og Ljóðahópsins á 
Reyðarfirði.

Á laugardeginum var flutt dagskrá 
fyrir heimilismenn Hulduhlíðar á 
Eskifirði og í Breiðabliki á Norð-
firði, sem er félagsheimili eldra 
fólks. Um kvöldið var svo farið í 
Seldal, sem er lítið, vinalegt félags-
heimili í sveitinni innaf Norð-
firði. Þar var sameiginleg dag-
skrá hópanna fyrir nær fullu húsi. 
Á sunnudaginn var svo farið til 
Fáskrúðsfjarðar og Franska safnið 
skoðað ásamt nýju Fosshóteli. Að 
því loknu var flutt ljóðadagskrá 
fyrir heimilismenn á Uppsölum, 
sem er dvalar- og hjúkrunarhei-
mili eldra fólks. Ferðinni lauk 
með ljóðadagskrá Ljóðaunnenda 

Ljóðahópur Gjábakka
GJÁBAKKI

og Ljóðahópsins í Hlymsdölum á 
Egilsstöðum, sem er félagsheimili 
eldra fólks á Héraði. Allstaðar var 
vel tekið á móti hópnum og eru 
Austfirðingum þakkaðar móttökur-
nar.  Sérstakar þakkir fær Magnús 
Stefánsson formaður Ljóðaunnen-
da á Austurlandi.  

Ljóðahópur Gjábakka hittist í vetur 
á mánudögum eins og verið hefur.  
Fyrsta opna Ljóðakvöldið verður 
í Gjábakka miðvikudaginn 29. 

október  kl. 20.00.  Þar verða 
síðustu eintök af ljóðabókin-
ni Lífið er ljóð, sem kom út í 
vor, boðin til sölu og allir eru að 
sjálfsögðu velkomnir.  
Ljóðahópnum hefur svo verið 
boðið að heimsækja Þorláks-
höfn þann  14. nóv. n.k.

Gefum   -  Gleðjumst  -  Njótum
Sigurbjörg Björgvinsdóttir, 
talsmaður Ljóðahópsins

Þorsteinn Bergsson, bóndi og listamaður á Unaósi, lék nokkrar ljúfar melódíur.  
Hulda Jóh. tók myndina

Hlustendur voru á öllum aldri í Hulduhlíð á Eskifirði. 
Hulda Jóh. tók myndina

Ljóðahópurinn frá vinstri: Ragna Guðvarðardóttir, Hulda 
Jóhannesdóttir, Unnur Guttormsdótttir, Sigurbjörg Björg-
vinsdóttir, Heiður Gestsdóttir. Aftari röð frá vinstri: Oddný 
Sv. Björgvins, Þórður Helgason, Kjartan Trausti Sigurðsson, 
Haukur Bergsteinsson. Hermann Guðmundsson tók myndina

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 
og léttir þrif.

Stiga+húsa+teppi

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Mikið úrval og litaval!

Sérverslun með teppi og parketKomdu með auglýsinguna og fáðu viðbótarafslátt!

Í tengslum við RIFF kvikmyn-
dahátíðina var haldið stutt-
myndanámskeið fyrir grunn-

skólanema í bænum. 

Marteinn Sigurgeirson, kvik-
myndagerðarmaður, stýrði 
námskeiðinu og kenn-
di krökkunum helstu tökin. 
Íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn, leikstjóri, hand-
ritshöfundur og klippari, veittu 
innsýn í starf sitt og krakkarnir 
unnu síðan saman í hóp að gerð 
stuttmynda.

Marteinn með nemendum úr kvikmyndaskóla Íslands sem leiðbeindu
Álfhólsskóli með leiðbeinanda

Áhugasamir nemendur.
Nemendur úr Álfhólsskóla ásamt 
leiðbeinanda

RIFF

Kvikmyndasmiðja 
í Molanum
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í mölina framan við húsið með 
lýsingu sem gefur þeim mikið líf 
og lífgar upp á umhverfið. „Það er 
ekki bara útsýnið sem okkur þykir 
vænt um hér heldur öll sú þjónusta 
sem er aðgengileg í Kópavoginum,“ 
segir Ólöf enda sé stutt í rækt-
ina, sundið, Smáralindina og allt 
sem þarf. „Göngustígarnir hér eru 

alveg endalausir. Héðan er stutt að 
ganga yfir að Elliðavatni og líka að 
Vífilstaðavatni. Það er vel hugsað 
um þetta hjá Kópavogsbæ. Það er 
líka mikið af undirgöngum svo 
krakkarnir í hverfinu eru örugg í 
umferðinni.“ 

pallur er aftan við húsið, sólar-
meginn, og möl og sjávargr-
jót inn á milli. Plantað var ýms-
um sígrænum plöntum og 
trjám og lýsing sett þar sem við á, 
sem gerir garðinn mjög skemmti-
legann. Stuðlaberg er í miklu upp-
áhaldi hjá þeim hjónum og sett-
ir voru þrír myndarlegir stöpplar 

H jónin Ármann Haralds-
son og Ólöf Eyjólsdóttir 
fengu umhverfisviður-

kenningu Kópavogsbæjar á dög-
unum fyrir umhirðu húss og lóðar 
að Gnitakór 15. Óhætt er að seg-
ja að útsýnið njóti sín þegar inn 
er komið og allt höfuðborgar-
svæðið blasir við. 

Hjónin Ólöf Eyjólsdóttir og Ármann 
Haraldsson.

Þau hjón bjuggu áður í Breiðholt-
inu en byggðu sér húsið í Gnita-
kór árið 2005. Húsið er endahús 
og liggur við stórt grassvæði og 
frekar villta náttúru. Ármann og 
Ólöf vildu hafa lóðina sem einfald-
asta og létta í umhirðu og þrifum. 
„Við bjuggum áður í Ljárskógum í 
Breiðholtinu en við vorum að ge-

fast upp á garðyrkjustörfunum þar,“ 
segir Ármann og brosir. „Við vorum 
alltaf á hnjánum að berjast við arfa 
og mosa og létum okkur dreyma 
um viðhaldsfrítt hús.“ Steyptur var 
stór hluti af lóðinni og hún stimp-
luð með bominit sem gerir það að 
verkum að mosi, illgresi og annar 
gróður kemur ekki upp. Stór tré-

INNLIT

Stórfenglegt útsýni 
frá Gnitakór

Húsið er mjög opið og hlýlegt þar sem útsýnið fær að njóta sín. 
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Kynntu þér málið á 
raudikrossinn.is
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Þorgeir Kjartansson, formaður Fornbílaklúbbs Íslands og framkvæmdastjóri 
bílaverkstæðis Kjarnas og Þorgeirs á Smiðjuveginum.

BÍLASÉRFRÆÐINGURINN

Dalshrauni 16 | Hafnarfirði
Sími 587 3757

WWW.DEKKJASALAN.ISLAN.IS

Nýdekk

Dekk eru ekki 
bara dekk

553 3333MÖSSUN.IS

VERSLUN OG ÞJÓNUSTA VIÐ NÝBÝLAVEG

Sérfræðingur Kópavogsblaðs-
ins í bílamálum er enginn 
annar en Þorgeir Kjartansson, 

formaður Fornbílaklúbbs Íslands 
og framkvæmdastjóri bílaverk-
stæðis Kjartans og Þorgeirs á Smið-
juveginum. Þorgeir er Kópavogsbúi 
i húð og hár. Hann kom í heiminn 
á fæðingarheimilinu sem var á 
Borgarholtsbraut og bjó til tvítugs 
að Urðarbraut, skáhalt á móti 
Jóabúð sem margir Vesturbæingar 
muna eftir. Við fengum Þorgeir til 
að gefa góð ráð fyrir vetrarfærðina. 

„Góð vísa er aldrei of oft kveðin og 
það þarf að muna að skafa af öll-
um rúðum bílsins áður en ekið er 
af stað. Ekki bara búa til lítið gat á 
framrúðuna með vísakortinu og 
vera síðan eins og asni að reyna 
að sjá út,“ segir Þorgeir og líkir eftir 
hálfblindum ökumanni að keyra í 
þoku með lokuð augun. „Svo er þet-
ta klassíska. Athuga með rúðuþur-
rkur, frostlögur, smyrja læsingar og 
huga að þéttingum og að vifture-
imin sé í lagi. Það þarf að gera þetta. 

Ekki hugsa um að gera þetta. Gan-
ga í málið. Núna. Og bíða óveður af 
sér heima en vera ekkert að ana af 
stað út í óvissuna og sitja svo fastir 
einhversstaðar með frosnar rúður 
og hurðir.“

Góð dekk mikilvæg
„Í fyrsta lagi þá þarf bæjarfélagið að 
standa sig miklu betur í að 
hreinsa göturnar. Þá myndi notkun 
nagladekkja snarminnka. Í Kanada 
blása menn snjónum bara strax í 
burtu af götunum um leið og hann 
fellur. Góð dekk eru mikilvæg og 
það er einstaklingsbundið hvaða 
tegund eða gerð hentar betur fyrir 
hvern og einn. Þeir sem keyra út á 
land þurfa oft að nota nagladekk 
og þau geta hentað í ákveðnum 
aðstæðum en ekki öllum. Annars 
eru dekk stundum eins og trúar-
brögð. Menn finna sig öruggari í 
einhverri tegund eða gerð og halda 
sig alltaf við það. En það sem virkar 
fyrir einn virkar kannski ekki fyrir 
annan. Núna eru harðskeljadekk 
og loftbóludekk að ryðja sér til 

rúms en hver og einn þarf að finna 
hvað hentar best.“ 

Bíll á slitnum dekkjum 
fær ekki skoðun
„Nú eru skoðunarreglur að 
breytast og bílar sem eru á slitn-
um dekkjum fá ekki skoðun. Það 
er hluti af öryggi bílsins að vera á 
góðum dekkjum og því mikilvægt 
að vanda valið og ég mæli með 
að fólk skoði gæðaúttektir hjá FÍB 
þar sem mismunandi tegundir eru 
bornar saman. Stundum eru fínu 
og dýru merkin langbest en stund-
um þessi minna þekktu og ódýru. 
Það fer eftir hverjum og einum að 
velja. En ef menn sjá eftir pening 
sem fer í að kaupa vönduð dekk 
þá er alltaf hægt að auka endingu 
þeirra til muna með því að hafa 
réttan loftþrýsting í þeim sem 
sparar líka bensín. Svo er gott að 
hreinsa þau á veturna með tjöru 
eða dekkjahreinsi til að auka grip, 
endingu og öryggi.“ 

       Mössun   Ryðblettun   Djúphreinsun Bón
       Síminn er 553-3333

Nýbýlavegi.

Lax- og 
silungsveiðimenn
Við reykjum og gröfum 
eftir ykkar ósk
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Andrea Guðmundsdóttir.

H ér kemur einfaldur 
kvöldverður sem ætti 
að henta öllum í fjöl-

skyldunni, kartöflurnar verða 
sérlega góðar þar sem þær 
sjúga í sig bragðið af krydd-
unum og sítrónunni. Í grískum 
uppskriftum er gjarnan allt 
hráefnið eldað saman í potti
eða í ofni. Þessi uppskrift er ein-
mitt þannig, allt sett saman í stórt 
eldfast mót og látið eldast í ca 40 
mínútur við 190 gráður. 

Fyrir fjóra
4 kjúklingabringur
6 bökunarkartöflur, skornar 
í báta
4 hvítlauksgeirar
1 msk oregano
1 msk timian
safi úi einni sítrónu
ólívuolía,
maldon salt og svartur pipar
 
Hitið ofninn, setjið bringur-
nar í mótið og raðið kartöflu-
num meðfram ásamt hvítlauk, 
kryddum og salti og pipar, hellið 
smávegis af olíunni yfir og að 
síðustu sítrónusafanum. Gott 
að hræra upp í þessu nokkrum 
sinnum svo kjúklingurinn eldist 
örugglega alveg í gegn. Passa þó 
að þetta sé ekki of lengi í ofninum 
svo bringurnar verði ekki þurrar. 
Þetta er síðan borið fram með 
brauði og salati. 

Sítrónu-
kjúklingur

UPPSKRIFT

 Salat
Salatblöð
4 bufftómatar
1-2 rauðlaukar, látið rauðlaukinn 
(skorinn smátt) liggja í 2 msk af 
rauðvínsediki, oreganó, olíunni 
af fetaostinum og 1 tsk af salti í 
hálftíma.
2 msk rauðvínsedik
1 msk oregano
2 tsk maldon salt
ólívur eftir smekk
1 dós fetaostur eða fetakubbur.
 
 
Rífið salatið niður í skál, skerið 
tómatana smátt niður, setjið 
síðan rauðlaukinn, ólívurnar og 
fetaostinn yfir í restina.
 
Verði ykkur að góðu!  
Andrea Guðmundsdóttir

N emendur á framhalds-
skólabraut MK buðu for-
eldrum og ættingjum sínum 

til veislu í vikunni. Veislan hófst 
á fordrykk áður en gengið var til 
sætis. Nemendur sáu sjálfir um að 
búa til matseðil fyrir veisluna, mat-
reiddu kræsingarnar og þjónuðu til 
borðs fyrir gesti. Mikil ánægja var 

með kvöldið og greinilegt að hér 
eru efnilegir nemendur á ferð.

Framhaldsskólabraut MK er fyrir 
nemendur sem hafa átt erfitt upp-
dráttar í grunnskóla af ýmsum 
ástæðum. Hugsunin á bak við 
framhaldsskólabrautina er fyrst og 
fremst að gefa nemendum jákvæða 

mynd af námi og styrkja sjálfsmynd 
þeirra. Kröfur fyrir inntöku á braut-
inni eru rýmri en í venjulegt 
menntskólanám og þurfa  nem-
endur að hafa náð einkunninni 5 í 
að minnsta kosti einni af grunngre-
inunum. Hópurinn sem hélt veislu-
na er að standa sig mjög vel og er að 
bæta sig í námi.

MK nemendur 
buðu foreldrum 
til veislu

SKÓLAMÁL

Þjónað til borðs í veislu sem nemendur í MK héldu fyrir foreldra sína og ættingja.

Kokkar og þjónar kvöldsins.

Gamlir Íslands-
meistarar Blika 
gleðjast

GÖMLU KEMPURNAR

Þ að var tilfinningaþrungin 
stund hjá mörgum gömlum 
Blikum fyrir leikinn gegn 

Val á laugardaginn. Þá bauð 
knattspyrnudeildin þeim drengjum 
og þjálfurum þeirra sem urðu 
Íslandsmeistarar með 3,4. og 5. 
flokki Breiðabliks árið 1974 til sam-
kvæmis til að fagna því að fjörtíu 
ár eru síðan þessi merki atburður 
varð. Þar að auki fengu nokkrir el-
dri Blikar viðurkenningu fyrir að 
hafa spilað 100 leiki eða meira fyrir 
Breiðablik.  

Logi Kristjánsson, fyrrum for-
maður Breiðabliks, hélt áhugavert 
erindi um mikilvægi þessara titla 
fyrir þróun knattspyrnudeildar-
innar. Ólafur Börkur Þorvaldsson, 
leikmaður í 4. flokki árið 1974, 
rifjaði upp skemmtileg atvik frá 
sumrinu 1974. Gissur Guðmunds-

son, þáverandi þjálfari 4. flokks, 
hélt tölu og afhenti Borghildi Sig-
urðardóttur, formanni deildar-
innar, gamla markmannstreyju að 
gjöf. Gunnar Steinn Pálsson, fyrrum 
blaðamaður, sagði frá skrautlegum 
karakterum Blikanna frá fyrri tíð og 
það var síðan Guðmundur Þórðar-
son, fyrsti landsliðsmaður Breiða-
bliks og þjálfari 5. flokks árið 1974, 
sem rakti feril margra piltanna og 
sagðist vera mjög stoltur af því að 
svo margir þessara pilta hafi náð 
langt í lífinu, bæði innan og utan 
knattspyrnuvallarins.

Bræðurnir Benedikt og Jón Orri 
Guðmundssynir höfðu tekið 
saman myndir frá þessu mikilvæga 
ári í sögu Breiðabliks. Góður rómur 
var gerður að öllum þessum upp-
ákomum og ekki er laust við að 
sést hafi tár á hvarmi hjá nokkrum 

Efsta röð f.v.: Höskuldur Ólafsson 3. Fl.1974, Guðmundur Þórðarson þjálfari 5. Fl.1974, Valgarður Guðjónsson 3. Fl.1974, Aðal-
steinn Jónsson 5. Fl.1974, Óskar Friðbjörnsson 5. Fl.1974, Björn Jónsson 4.f l.1974.
Önnur röð að ofan; Sigurður Víðisson 100 leikja maður, Ingvar Teitsson 3. Fl.1974 , Ragnar Rögnvaldsson 5. Fl.1974 , Jón Orri 
Guðmundsson 3.fl.1974 , Bjarki Pétursson 100 leikja maður, Þórður Davíðsson 5.fl.1974 , Alexander Þórisson 4.fl.1974 , Ólafur 
Börkur Þorvaldsson 4. Fl. 1974 , Vilmar Pétursson 3. Fl.1974 , Sigurður V. Halldórsson 4.fl.1974.
Þriðja röð að ofan; Helgi Bentsson 5. Fl.1974 , Ríkharður Örn Jónsson 100 leikja maður, Sævar Pétursson 100 leikja maður, 
Ingvaldur Gústafsson 5.fl.1974 , ? Bjarkason, Jón Magnússon 5. Fl.1974, Ásgeir Þorvaldsson þjálfari 3.fl.1974 , Konráð Konráðs-
son 4. Fl.1974 , Páll Ævar Pálsson 4. Fl.1974 , Jón Ingi Ragnarsson 100 leikja maður, Hákon Gunnarsson 3. Fl.1974 , Guðmundur 
Agnar Ernuson 4.fl.1974  og Guðmundur Ólafur Halldórsson 4. Fl.1974.
Neðsta röð; Þórir Gíslason 4.fl.1974 , Gissur Guðmundsson þjálfari 4.fl.1974 , Andrés Pétursson 4.fl.1974 , Valdimar 
F.Valdimarsson 3. Fl.1974 , Theodór Guðfinsson 3. Fl.1974 , Júlíus Hafsteinsson 5.fl.1974 , Atli Knútsson 100 leikja maður og 
Sigurjón Rannversson 3. Fl.1974.
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Stjörnuspá
Kópavogs-
blaðsins
Vatnsberinn 
(20. jan - 18. feb)
Þú átt eftir að finna veski  úti á 
bílaplani í Bæjarlind með engum 
upplýsingum. Veskið er þitt. 

Fiskurinn
(19. feb - 20 mar)
Ástin á eftir að banka upp á hjá þér 
næstu daga. Ekki opna því þessi 
manneskja er lygari. 

Hrúturinn
(21. mar - 19. apr)
Bílnum þínum verður stolið í 
næstu viku. Leitaðu að honum í 
Hamraborginni. Honum verður 
lagt þar. 

Nautið
(20 apr. - 20. maí)
Þú ert búin(n) að vera slöpp/
slappur undanfarna daga. Farðu 
á Læknavaktina og fáðu pensilín. 
Annars lagast ekkert. 

Tvíburinn
(21. maí - 20. júní)
Þú munt mæta manneskju á för-
num vegi á Nýbýlavegi sem líkist 
þér svakalega mikið. Spurðu forel-
dra þína hvort þú eigir tvíbura. 
Ýmislegt mun koma upp úr kafinu. 

Krabbinn
(21. júni - 22. júlí)
Þú býrð yfir óskiljanlegum mætti 
sem felst í að þefa uppi bakarí. 
Fáðu þér tebollu á Dalvegi. Þú átt 
það skilið, hlunkur. 

Ljónið
(23. júl - 22. ág)
Ekki berja þig niður fyrir að hanga 
yfir engu. Mundu að þú ert latt og 
ljóngáfað ljón. 

Meyjan
(23. ág. - 22. sep)
Drífðu þig nú í að fara að taka til 
heima hjá þér. Meiri subbuska-
purinn alltaf hreint. Gömul, 
gagnrýnin vinkona þín úr ves-
turbæ Kópavogs kemur loksins í 
heimsókn. Vertu tilbúin.

Vogin
(23. sep - 22. okt)
Flutningar eru í aðsigi. Láttu 
þér ekki bregða því þú munt fá 
ömurlega nágranna sem þola þig 
ekki. Þú hefðir betur búið áfram í 
Kórahverfinu. 

Sporðdrekinn
(23. okt - 21. nóv)
Prófa þú að öfundast ekki út í 
neinn í einn dag og vittu hvernig 
þér líður. Við erum að tala um 
“win-win” hérna. 

Bogmaðurinn
(22. nóv - 21. des) 
Þú munt kynnast nýju fólki á 
næstunni þegar þú villist í Smið-
juhverfinu. Ekki samt búast við 
jólagjöfum frá þessu fólki. 

Steingeitin
(22. des - 19. jan)
Kæra Steingeit. Ekki fussa og sveia 
yfir öllu. Mundu, að margt býr í 
Vesturbæ Kópavogs. Farðu þangað 
með opnum huga.
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1 5 2 6
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Hressir krakkar í leikskólanum Álfaheiði.

B arnaheill – Save the Child-
ren á Íslandi hafa gert sam-
starfssamning við systra-

samtökin Red Barnet í Dan-
mörku og Mary Fonden um not-
kun námsefnisins Fri for Mobberi 
sem er forvarnarverkefni gegn ein-
elti fyrir leikskóla og yngstu bekki 
grunnskóla. Barnaheill hafa þýtt, 
staðfært og framleitt það efni sem 
ætlað er leikskólum og hefur verk-
efnið hlotið nafnið Vinátta á íslens-
ku. 

Leikskólinn Álfaheiði í Kópavogi 
ásamt fimm öðrum leikskólum frá 
jafn mörgum sveitarfélögum var 
valinn sem frumkvöðlaleikskóli til 
að nota efnið veturinn 2014 – 2015. 
Álfaheiði mun vinna með verk-
efnið með 4 -5 ára börnum.

Nú þegar hefur Barnaheill verið 
með fræðslu og þjálfun fyrir starfs-
fólk leikskólans í notkun efnisins  
og á foreldrafundi nýverið var efnið 
kynnt foreldrum sem munu einnig 
taka þátt í þessu skemmtilega verk-
efni.  

Vinátta á Álfaheiði

Markmið Vináttu - 
verkefnisins er:
•  að samfélagið í leikskólanum  
 einkennist af umburðarlyndi  
 og virðingu
•  að skapa umhverfi þar sem  
 börn sýna hvert öðru 
 umhyggju
•  að börn læri að bregðast við  
 neikvæðri hegðun og einelti
•  að virkja einstaklinga o g gefa  
 þeim hugrekki til að grípa inn  
 í og verja félaga sína

Rót eineltis má í sumum tilfellum  
rekja til samskipta mjög ungra 
barna og því  mikilvægt  að hefja 
forvarnarstarf strax á leikskóla-
stigi með því að vinna með góðan 
skólabrag, jákvæð samskipti, vin-
semd og virðingu fyrir fjölbreytni í  
nemendahópnum.  Vinátta er góð 
leið til þess.

Taska með fræðsluefni 
fylgir efninu
Um er að ræða tösku sem innihel-
dur efni fyrir nemendur og kenns-
luleiðbeiningar fyrir starfsfólk, auk 
efnis til að nota með foreldrum og 
starfsfólki. Hvatt er til samtala og 
leikja með börnum sem byggja á 
gildum verkefnisins; umhyggju, 
virðingu, umburðarlyndi og hug-
rekki. Gert er ráð fyrir fjölbreyttum 
vinnubrögðum, svo sem hlustun, 
umræðu og tjáningu í leik, jafnt 
úti sem inni. Í töskunni er bangsi, 
nuddprógramm, samræðuspjöld, 
klípusögur, leiðbeiningar um not-
kun og fróðleikur fyrir starfsfólk.

Bangsinn Blær
Blær er táknmynd vináttunnar í 
verkefinu. Blæ fylgja litlir hjálpar-
bangsar sem ætlaðir eru hverju 
barni sem tekur þátt í verkefninu. 
Blær og hjálparbangsarnir tákna 
traust og vináttu og er ætlað að 
minna börnin á að passa upp á 
aðra og að vera góður félagi allra.
Vináttuverkefnið verður samstar-
fsverkefni starfsfólks leikskólans, 
barna og foreldra. Það er lykilatriði 
fyrir árangur að unnið sé saman og 
allir taki þátt til að koma í veg fyrir 
einelti.

Hægt er að fræðast meira um 
Vináttu verkefnið á heimasíðu 
Barnaheilla www.barnaheill.is/
vinatta og á danska vefnum 
www.friformobberi.dk

Finndu 5 villur!

Jacks eða Double Fives var 
vinsæll leikur í frímínútum á 
skólalóðinni þegar ég var nem

andi í grunnskóla í London. Ég 
efast um, að þær reglur sem við 
skólasystkinin notuðumst við þá, 
á skólalóðinni, hafi verið upp-
runalegar. Leikurinn Jacks barst 
nefnilega með Rómverjum til 
Englands fyrir löngu. Þá var 
notast við sérstök bein í stað skringi-
legu eininganna úr málmi sem nú 
tíðkast. Leikurinn reynir mikið á 
snerpu, einbeitingu og ríkjandi 
hönd. Jacks er boltaleikur. Byrjað 
er að henda einingunum óskipu-
lega á stéttina. Boltanum er síðan 
kastað beint upp í loft, hann fær 
aðeins að skoppa niður einu 
sinni. Á sama tíma og boltinn 
fer upp og niður þarf að tína 

málmeiningar í lófann, á skipu-
legan hátt, en ná samt að grípa 
boltann áður en hann skoppar í 
annað sinn. 

Hægt er að spila leikinn á mis-
munandi hátt og jafnvel semja 
eigin reglur. Á vefslóðinni, sem 
birtist hér fyrir neðan, er hægt að 
kynna sér leikinn eins og krakkar 
spila hann í dag: www.wikihow.
com/Play-Jacks.

Jacks vekur ávallt gleði og kátínu 
enda áskorun að tína upp ein-
ingu(ar)  á undan boltanum,  sem 
oft virðist fljótur að skoppa einu 
sinni niður á stéttina. Höndin þarf 

að vera snögg að hrifsa upp ein-
ingar og grípa boltann. Það getur 
stundum verið snúið.  Sigurtilfin-
ning flæðir og brosið birtist þegar 
vel tekst.

Jacks er skemmtilegur útileikur 
þegar vel viðrar. Annars er hægt 
að leika inni,  þá þarf bara að fin-
na hentugt rými. 
Ég hef tekið eftir því að börn í 
Kópavogi hafa uppgötvað þennan 
leik.

María Inga Hannesdóttir
www.lesheimur.is

LEIKUR

Skemmtilegur
leikur

María Inga Hannesdóttir.
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T il eru tvær gerðir af stjórn-
málamönnum, hinir fram-
sýnu og síðan hinir skamm-

sýnu. Þeir skammsýnu taka aldrei 
vindinn í fangið heldur beygja alltaf 
af eftir því sem vindurinn blæs. 
Þeir horfa sífellt á stundarhags-
muni og eru veiklaðir á taugum 
yfir háværum áróðri, oft á tíðum 
fámennra hópa eða samtaka. Hinir 
framsýnu eru aftur á móti staðfastir 
og horfa til heildarhagsmuna sam-
félagsins. Þeir hafa sýn á framtíðina 
og fylgja henni eftir af sannfæringu. 
Sem betur fer höfum við haft slíka 
stjórnmálamenn í Kópavogi í gegn 
um tíðina. En nú eru blikur á lofti 
hvað varðar hinn nýja meirihluta í 
Kópavogi. Er hann maður eða mús? 
Hveitibrauðsdagarnir eru liðnir.

Skipulagsmál
Á siðasta kjörtímabili var lokið 
við gerð nýs aðalskipulags fyrir 
Kópavog til ársins 2024. Aðalsstefið 
er þétting byggðar. Á undaförnum 
áratugum hefur byggðin þanist 
út og mjög er farið að sneiðast að 
byggingarlandi í Kópavogi. Í aðal-
skipulaginu eru skilgreind nokkur 
þróunarsvæði sem verði skoðuð 
með breytingar í huga frá gild-
andi skipulagi á þessum svæðum. 
Fyrirhuguð er mikil uppbygging á 
Kársnessvæðinu með hunduðum 
íbúða í fjölbýlishúsum við og 
aftan við höfnina. Auðbrekku-
svæðið niður að og með Nýbýlavegi 
er annað svæði sem á eftir að taka 
miklum breytingum ef hugmyndir 
ganga eftir. Mörg hunduð íbúðir 
í háreistum sem lágreistum byg-
gingum, almenningsgarður og dag-
heimili. Fleiri þróunarsvæði eru 
tilgreind en mikilvægasta þróunar-
svæðið er í miðju höfuðborgar-
svæðisins

Miðjan
Glaðheima- og Smárasvæðið er 
í miðju höfuðborgarsvæðisins 
og reyndar í miðju Kópavogs. Nú 
þegar er mikið af verslun og þjón-
ustu á svæðinu og rétt utan þess. 
Svæðið er skilgreint sem svæðis-
kjarni í svæðisskipulagi höfuðbor-
garsvæðisins. Það þýðir að þessu 
svæði er ætlað mikilvægt hlutverk 
til framtíðar. Þarna eru gríðarlega 
áhugaverðir möguleikar til þess að 
byggja upp umhverfi sem við myn-
dum sækja í, hvort heldur er til 
búsetu eða í verslun og þjónustu 
ásamt því að njóta þess að vera á 
svæðinu í fallegu umhverfi. En það 
er auðvelt að klúðra málum þarna 
ef hinir skammsýnu eru við stjórn-
völinn. Vonandi er ekki svo.

Reykjanesbrautin – 
þrándur í götu
Í störfum mínum sem formaður 
skipulagsnefndar á síðasta 
kjörtímabili lagði ég ríka áherslu 
á að Smára- og Glaðheimasvæðið 
yrði skoðað sem ein heild, það 
er bæði vestan og austan við 
Reykjanesbrautina. Þá lýsti ég 
þeirri skoðun minni að alvarlega 
þyrfti að skoða möguleika þess að 
að lækka Reykjanesbrautina á móts 
við Smáralind og alveg að hring-
torginu við Garðabæ. Þá sköpuðust 
möguleikar til þess að byggja yfir 
brautina og mynda samfellda 
íbúabyggð með almenningsgarði 
ásamt atvinnustarfsemi, verslun og 

þjónustu. Tenging við efri byggðir 
Kópavogs yrðu betri og öryggi mei-
ra. Mannlíf gæti blómstrað í nýjum 
og öðruvísi miðbæ höfuðborgar-
svæðisins, ef vel yrði vandað til ver-
ka.

Hugsum til framtíðar
Nauðsynlegt er að hugsa út 
fyrir boxið þegar kemur að 
skipulagsmálum. Aðalatriðið 
er alltaf lífsgæði íbúanna í sinni 
víðustu mynd. Því ber okkur, er 
störfum að skipulagsmálum, að 
skoða möguleika og fýsileika þess 
að finna lausnir til hagsældar 
fyrir okkur og þá sem á eftir okkur 
koma. Ekki þarf að fara mörgum 
orðum um samfélagslega hagsæld 
okkar Kópavogsbúa ef við gætum 
farið um allt þetta svæði, iðandi af 
mannlífi með blandaðri byggð, án 
þess að þvera Reykjanesbrautina 
sem nú þegar er mesta umferðaræð 
landsins með um 45 þúsund bíla á 
sólarhring.
Að mörgu þarf að hyggja ef og 
þegar þessar hugmyndir verða að 
veruleika. Auknar tekjur bæjarins 

vegna meira byggingamagns færu 
væntanlega í kostnað vegna fram-
kvæmdarinnar. En framtíðartekjur 
bæjarins myndu aukast með flei-
ri íbúum og fyrirtækjum. Semja 
þarf við Ríkið og vegagerðina um 
kostnaðarskiptingu þar sem um 
stofnbraut er að ræða.

Skammsýni eða framsýni
Tími stórra ákvarðana er 
framundan varðandi Smára- og 
Glaðheimasvæðið. Vitað er að 
eigendur svæðisins fyrir ofan 
Smáralind þrýsta mjög á að fá 
heimild til þess að deiliskipuleggja 
sitt svæði og hefja framkvæmdir. 
Þeir eru ekkert að hugsa um 
svæðið sem eina heild, aðeins 
sitt land þar sem þeir geta byggt 
um 500 íbúðir. Hugmyndir þeirra 
um byggð eru mjög góðar en það 
vantar að tengja þær saman við 
byggðina á Glaðheimasvæðinu og 
mynda þannig miðbæjarkjarna. 
Kópavogur á Glaðheimasvæðið 
og þar er einnig þrýstingur á að fá 

land undir byggingar hið snarasta. 
Nú þegar er búið að skipuleggja 
um 300 íbúða byggð austast, þar 
sem áhaldahús bæjarins og fyrrum 
reiðhöll hestamannafélagsins 
standa enn.

Mikilvægt er að rasa ekki um ráð 
fram og láta skammsýnina taka 
völdin - stundargróða fram yfir 
hagsæld íbúa Kópavogs. Það er 
óþolandi að láta Rykjanesbraut-
ina skera bæinn okkar þegar aðrar 
lausnir eru í boði. Það var gæfuspor 
þegar við byggðum yfir Kópavogs-
gjána og tengdum þannig vestur- 
og austurbæinn á sínum tíma. Ég 
óttast skammsýnina og er illa við 
gunguhátt hjá þeim er starfa að 
stjórnmálum. Nú reynir á að hinn 
nýji meirihluti í Kópavogi sýni af 
sér kjark og þor þegar kemur að 
stefnumörkun er varðar miðju 
höfuðborgarsvæðisins, svæðis sem 
getur orðið hjarta Kópavogs á ko-
mandi áratugum. En það verður að 
segjast eins og er. Ég er uggandi yfir 
framtíð Kópavogs.

Kópavogur – 
Á tímamótum

BÆJARMÁL

Hér sést dæmi um hvernig  mál eru leyst í Þýskalandi. Nokkur slík verkefni eru í gangi þar. Með því að byggja yfir vegi og eða sökkva þeim þar sem við á, er framboð lands 
aukið sem hægt er að nýta á margvíslegan hátt. Hljóðvist eykst og tengingar milli hverfa verða mun betri.

Hér sést það svæði austast á Glaðheimasvæðinu sem búið er að deiliskipuleggja 
um 300 íbúða byggð. Horft frá suðri til norðurs. Í dag eru á svæðinu áhaldahús 
bæjarins og fyrrum reiðhöll Hestamannafélagsins Gusts. Landið sem eftir er að 
deiliskipuleggja að nýju í Glaðheimum er margfalt stærra en þar eru einungins 
reiknað með um 200 íbúðir samkvæmt aðalskipulaginu. Þessu þarf að breyta við 
endurskoðun á þeim hluta svæðisins.

Hugmyndir landeiganda að skipulagi ofan Smáralindar þar sem fyrirhugað er 
að reisa um 500 íbúðabyggð. Ekki neinar hugmyndir að samfelldri byggð yfir 
Reykjanesbrautina þó lagt hafi verið upp með þá hugmyndafræði við þá strax í 
upphafi viðræðna um þróun svæðisins í heild. Áður var þetta svæði eingöngu 
hugsað fyrir atvinnustarfsemi en nú verður blönduð byggð þarna. 

Á hugmyndastigi. Séð frá hringtorginu við Garðabæ og horft norður að Smáralind.  
Eins má hugsa sér að græn svæði yrðu ofan á Reykjanesbrautinni að miklu 
leyti. Hér sést ekki 32 hæða turninn sem er í gildandi aðalskipulagi austan við 
brautina. Það er umhugsunarefni hvort leggja ætti áherslu á þétta háreista byggð á 
Glaðheimasvæðinu næst brautinni. Tækifærið er fyrir hendi.

Kristinn Dagur Gissurarson, Viðskipta-
fræðingur og fyrrverandi formaður 
skipulagsnefndar. Stundar nú 
meistaranám í skipulagsfræðum.
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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HANNAÐU
ÞINN EIGIN
Setup SÓFA

MIA & FINN
NÝJAR OG

FERSKAR LÍNUR
MIA skenkur 160 cm kr. 144.500

FINN skenkur 160x45x80 cm kr. 153.700
Borstofuborð 90x150/195 kr. 121.600 

Einng fáanlegt 100x180/270 kr. 143.800

FINN skenkur
108x80 cm kr. 115.400

FINN sófaborð
110x70 cm kr. 69.900

Gina
stóll

kr. 19.900

Velvet
púðar 50x50

kr. 8.600

Yumi borð
2 saman

kr. 28.700

FINN glerskápur
95x190 cm kr. 172.600

FINN TV skenkur
150 cm kr. 83.900

MIA TV skenkur 140 cm kr. 79.900

þú velur einingar og raðar saman svo úr verði sófi  sem passar í þitt rými. Setup getur verið allt frá því að vera stóll upp í stóran U-laga fjölskyldusófa. Þú velur arma sem 
falla að þínum smekk. þú velur áklæði á sófann sem undirstrikar þinn persónulega stíl. Að lokum velur þú lit á fæturna. Við aðstoðum þig við að teikna draumasófann.


