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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Kirkjuteigur - efri sérhæð.
Glæslileg og vel skipulögð efri sérhæð og ris í tvíbýlishúsi. Íbúðin 
er um 166 fm að stærð. Á neðri hæð eru stofur, eldhús, baðherb., 
og eitt herbergi. Á efri hæð þrjú herbergi, baðhergi/þvottahús 
og vinnuherb. Eign sem hefur verið töluvert endurnýjuð. Tvennar 
svalir, fallegt útsýni og frábær staðsetning. V. 51,9 m. 

Laugavegur - frábær staðsetning
Góð 2ja herbergja íbúð við Laugaveg 5 á annari hæð. Mikil 
lofthæð, stórir gluggar úr stofu snúa út á Laugaveg. Eldhús,  
 baðherbergi. Svefnkrókur og rúmgóð stofa. V. 19,5 m

Vesturberg - 4ra herb. 
Björt, falleg og mikið endurnýjuð 103,9 fm endaíbúð með miklu 
útsýni.  Nýlegar innréttingar og gólfefni.  Tvennar svalir. Parket og 
flísar á gólfum.  V. 25,9 m.

Langalína Garðabæ - glæsileg efsta hæð.
Mjög vönduð um 150 íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílgeymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð með mikilli lofthæð í stórri 
stofu. Mjög vandaðar innréttingar og tæki, allt sérhannað. Stór-
glæsilegt stórt baðherbergi. 2-3 svefnherbergi. Marmari og parket 
á gólfum. Fallegt útsýni af svölum. Íbúðin er laus. V. 59,9 m. 

Gautavík - neðri sérhæð
Falleg 120,5 fm neðri sérhæð með sérinngangi á besta stað. 
Parket og flísar á gólfum. Fjögur svefnherbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Tvær hellulagðar verandir og góð lóð.   V.34,9 m.

Laugateigur 8 - Opið hús 
Falleg mikið endurbætt 115 fm efri sérhæð með sérinngangi. Þrjú  
svefnherbergi.  Nýtt eldhús  Parket og flísar á gólfum, suður svalir, 
bakgarður í suður og bílskúrsréttur.  V. 34,9 m.
Opið hús fimmtudaginn 10.október frá 17:15-18:00

Naustabryggja - glæsieign 
Stórglæsileg ca 122 fm íbúð á tveim hæðum ástamt stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í stórar stofur og tvö herbergi. Parket og 
flísar á gólfum. Vandaðar innréttingar í eldhúsi og á baði. Tvennar 
svalir í suður og vestur. Góð staðsetning í Bryggjuhverfinu.  
Íbúðin er laus. Verð 31,9 millj. 

Ásakór - 4ra með bílskúr 
Rúmgóð vönduð 160 fm endaíbúð á 2. hæð með sér bílskúr.   
Þrjú stór svefnherbergi með góðum fataskápum.  Stór björt stofa 
með tvennum svölum.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.    
Laus til afhendingar.  Góð kaup!

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is
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Óskum eftir eignum
á söluskrá, 

mikil sala, góð kjör

28. mars 2014
6. tölublað 2. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Sameiginlegt framboð félagshyggjufólks af vinstri vængnum í Kópavogi í vor:

Vilja upp úr pólitískum hjólförum
Vinstri græn munu bjóða fram í 

samstarfi við félagshyggjufólk í 
Kópavogi í bæjarstjórnarkosn-

ingunum vor. Ólafur Þór Gunnarsson, 
bæjarfulltrúi VG, leiðir listann, en í öðru 
sæti er Margrét Júlía Rafnsdóttir, varabæj-
arfulltrúi Samfylkingarinnar.

Ólafur Þór segir að með samstarfinu 
vilji Vinstri græn leggja sitt af mörkum „til 
að vera vettvangur þeirra sem vilja ekki 

endilega binda sig á flokkslista, en telja 
að sjónarmið félagshyggju, velferðar, um-
hverfisverndar og kvenfrelsis falli að sínum 
skoðunum.“ Hópurinn vilji að við stjórn 
bæjarmála megi „komast upp úr flokkspóli-
tískum hjólförum, án þess að slá af í baráttu 
okkar fyrir betra samfélagi.“ 

Í öðrum efstu sætum listans verða Sig-
ríður Gísladóttir, Arnþór Sigurðsson, vara-
bæjarfulltrúi VG, Signý Þórðardóttir og 

Gísli Baldvinsson, sem lengi hefur starfað 
í Samfylkingunni.

Björt framtíð hefur einnig birt fram-
boðslista sinn, eins og Samfylking, Fram-
sóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, en 
Píratar sem hafa mælst með umtalsvert 
fylgi í skoðanakönnunum hafa ekki birt 
framboðslista. 

Sjá bls. 2.

Gísli Baldvinsson, signý Þórðardóttir, Ólafur Þór, margrét Júlía, arnþór og sigríður verða í efstu sætum sameiginlega framboðsins.
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Fleiri konur 
án vinnu en 
karlar

659 voru á atvinnuleysisskrá í 
Kópavogi í febrúar, samkvæmt 
nýbirtum tölum vinnumála-

stofnunar. Konur eru heldur fleiri á 
atvinnuleysisskrá en karlar,364 segir 
Vinnumálastofnun, en295 karlar. 
Konum á atvinnuleysisskrá fjölgaði 
um fimm frá því í janúar, en körlum 
á skránni fækkaði um átta. Annars 
hefur dregið verulega úr atvinnuleysi 
í Kópavogi frá því í febrúar í fyrra, 
eða um 220. Staðan hefur heldur 
batnað meira hjá körlum en konum 
síðan þá. Fækkað hefur á skránni um 
140 karla, en um 80 konur frá því á 
sama tíma í fyrra. 

Varabæjarfulltrúi  
Samfylkingar með 
Vinstri grænum og 
félagshyggjufólki
Vinstri græn hyggjast bjóða 

fram lista í sameiningu ásamt 
fólki úr Samfylkingunni og 

félagshyggjufólki sem ekki hefur áður 
gefið kost á sér til pólitískra starfa. „Við 
erum staðráðin í að koma fram sem 
þjónandi forysta, kosin af bæjarbúum, 
fyrir bæjarbúa,“ segir Margrét Júlía 
Rafsdóttir. Hún var í framboði fyrir 
Samfylkinguna í síðustu kosningum og 
verið varabæjarfulltrúi á kjörtímabil-
inu. Uppstillingarnefnd Samfylkingar-
innar gekk framhjá Margréti við val 

á lista og lýsti hún opinberlega von-
brigðum með þá niðurstöðu.

 Félagshyggjuhópurinn vill auk þess 
að efla íbúalýðræði og opna stjórn-
sýslu, efla efla samstarf sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu, til að mynda 
í húsnæðis og skipulagsmálum. Þau 
segja að hugmyndin sé ekki einungis 
að spara fé, heldur að bæta þjónustu 
við íbúa Kópavogs. 

Til stendur að listinn verði boð-
inn fram undir V, listabókstaf Vinstri 
grænna. 

Stefnir á 
bæjarstjóra-
stólinn
„Ég vil vera öflugur forystumaður 

sveitarfélagsins og tala máli fólks-
ins sem hér býr. Í því felst að ég 

hef metnað til þess að verða bæjarstjóri 
í Kópavogi,“ segir Birkir Jón Jónsson, 
efsti maður á lista Framsóknarflokks-
ins, í viðtali við blaðið. Hann greinir frá 
áherslumálum Framsóknarflokksins 
hér í blaðinu og segist meðal annars 
munu leita samstarfi við önnur fram-
boð til þess að stefnumál Framsóknar-
flokksins nái fram að ganga. Sjá bls.8. 

Frítt í sund og á söfnin
Kópavogsbær býður framhalds-

skólanemendum um allt land frítt 
bókasafnsskírteini, á tiltekna tónleika 
í Salnum og frítt í sund, meðan fram-
haldsskólakennarar eru í verkfalli. 
Bæjarráð Kópavogs samþykkti þetta á 
dögunum. Þá er einnig frítt á ýmis söfn 
og hvetur bærinn til þess að nemendur 
nýti sér slíkt. 

Fram kemur á vef Kópavogsbæjar að 

einnig verði boðin ýmis námskeið og 
fyrirlestrar, svosem í Bókasafni Kópa-
vogs, leiðsögn um Héraðsskjalasafnið, 
Tónlistarsafnið og Náttúrufræðistofu 
Kópavogs svo dæmi séu tekin. 

Þá er einnig opið í Molanum frá 
klukkan tíu á morgnana og verður 
hann opinn til ellefu á kvöldin. Nánari 
upplýsingar um viðburði má finna á vef 
Kópavogsbæjar. 

Dansarar úr Kópavogi komnir langt í „Ísland got talent“:

Kópavogspör í undanúrslit
Þau Elvar Kristinn Gapunay og 

Sara Lind Guðnadóttir, tólf ára 
danspar, eru komin í undanúr-

slit þáttarins „Ísland got talent“, sem 
sýndur er á Stöð 2. Þau munu koma 
fram í þættinum 30. mars, nú um 
helgina. 

En þau eru ekki einu dansararnir í 
Kópavogi sem hafa náð langt í keppn-
inni um hæfileikaríkasta Íslendinginn 
því Höskuldur Þór Jónsson og Mar-
grét Hörn Jóhannsdóttir, fjórtán ára 
danspar, eru einnig komin í undanúrslit 
og munu dansa í undanúrslitaþættinum 
sem sendur verður út 6. apríl. 

Bæði danspörin hafa staðið sig vel 
í gegnum tíðina, en þau byrjuðu öll í 
dansi fjögurra ára gömul og hafa dansað 
saman frá fimm ára aldri. „Þau hafa 
líka náð þeim ótrúlega árangri að dansa 
til úrslita í einni af stærstu og virtustu 
barnakeppni í samkvæmisdönsum 
sem haldin er ár hvert í Blackpool í 
Englandi,“ segir Ellen Dröfn Björns-
dóttir, hjá Dansskóla Sigurðar Há-
konarsonar, en öll pörin stunda dans 
við skólann. Hún hvetur jafnframt alla 
Kópavogsbúa til að taka upp símana 
um helgina „og kjósa þessa glæsilegu 
fulltrúa bæjarins áfram í úrslitaþáttinn“. 

Kópavogskrakkar 
stóðu sig vel á Nótunni
Blásarasextett Skólahljóm-

sveitar Kópavogs fékk sérstaka 
viðurkenningu á Nótunni sem 

haldin var í Hörpu um síðustu helgi. 
Fjögur atriði frá Kópavogi voru á 
Nótunni, tvö frá Skólahljómsveitinni 
og tvö frá Tónlistarskóla Kópavogs. 
„Allt voru þetta sérlega góð atriði og 
krakkarnir voru sjálfum sér og tónlist-
arskólum sínum til sóma,“ segir Össur 
Geirsson, stjórnandi Skólahljómsveit-
arinnar í samtali við blaðið. 

Blásrarasextettinn flutti sónötu 
úr Die Bankelsangerlieder. Sextett-
inn skipa Auður Skarphéðinsdóttir 
sem leikur á túbu, Björg Steinunn 
Gunnarsdóttir, básúnu, Helga Mika-
elsdóttir sem leikur á horn, Herdís 
Ágústa Linnet og Ingibjörg Ragn-
heiður Linnet sem báðar leika á 
trompet og Katrín Guðnadóttir sem 
leikur á horn. 

Þær þóttu sýna sérlega sam-
hæfðan og vandaðan samleik, segir 
Össur Geirsson. Stjórnandi sextetts-
ins er Carlo Caro Aguilera, einn af 
kennurum SK

Fjögur flott atriði  
úr Kópavogi
Auk Blásarasextettsins voru þrjú önnur 
atriði frá tónlistarnemum í Kópavogi:

Lærdómsblúsinn, frumsamið lag 
eftir Vilhjálm Guðmundsson og Hjör-
dísi Önnu Matthíasdóttur. Þau léku 
lagið á tvær básúnur auk þess að syngja 
frumsaminn texta. 

Þá var Spörfuglinn, samleikur sex 
nemenda á tvo flygla, en á þá léku 
Andri Snær Valdimarsson, Andrea 
Ósk Jónsdóttir, Helena Rós Jónsdóttir, 
Ingibjörg Brynja Finnbjörnsdóttir, 
Katrín Arnardóttir og Þórhildur Anna 
Traustadóttir. 

Þá lék Anna Elísabet Sigurðardóttir 
á víólu og flutti Märchenbilder eftir 
Robert Schumann. 

Á tvennum tónleikum lokahátíðar 
Nótunnar voru flutt 24 tónlistaratriði 
frá 18 tónlistarskólum víðs vegar af 
landinu en um hundrað tónlistarnem-
endur komu fram á sviði Eldborgar. 
Að auki var leikin tónlist í opnu rými 
Hörpu á milli viðburða í boði hund-
rað tónlistarnemenda þar til viðbótar. 

„Handrit fyrir Kópavog“
„Ég er bjartsýn fyrir hönd Bjartrar 

framtíðar. Ég hef þá trú að það sé 
hægt að ná betri árangri fyrir bæjar-
félagið ef sátt ríkir milli manna. Björt 
framtíð stendur fyrir breytt vinnu-
brögð í stjórnmálum, stöðugleika og 
sátt. Að mínu mati þá er yfirlýsing og 
ályktun stjórnar Bjartrar framtíðar 
eins og handrit fyrir Kópavog,“ segir 
Theodóra Þorsteinsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar fyrir bæjarstjórn-
arkosningarnar í vor. 

Hún segist í viðtali við blaðið 
ekki stefna sérstaklega á bæjar-

stjórastólinn, en Björt framtíð geti 
hugsað sér að starfa með hverjum 
sem er eftir kosningar. Markmiðið 
sé að „fá tækifæri til að taka þátt í 
bæjarmálunum og hafa áhrif. Ég get 
ekki stefnt á bæjarstjórastólinn, því 
það er alveg undir Kópavogsbúum 
komið að ákveða hver verður ráðinn 
í það starf. Það fer sem sagt eftir því 
hvað kemur upp úr kjörkössunum 
í vor hver fær umboð til að ákveða 
með starf bæjarstjóra,“ segir Theo-
dóra Þorsteinsdóttir.

Sjá viðtal bls.8. 

menntamálaráðherra afhenti viðurkenningar á Nótunni

Háreisti í umræðum um starfshlutfall
Bæjarfulltrúunum Aðalsteini 

Jónssyni, Sjálfstæðisflokki, 
og Ómari Stefánssyni, Fram-

sóknarflokki, lenti harkalega saman á 
fundi bæjarstjórnar í vikunni, þar sem 
rætt var um starfshlutfall bæjarfulltrúa. 
Krafðist Aðalsteinn þess á einum tíma-
punkti að Ómari yrði vikið úr salnum, 
en hann hafði þá ítrekað kallað fram í 
ræðu Aðalsteins. 

Bæjarfulltrúar eru nú í 27 prósenta 
starfshlutfalli. Til umræðu á fundinum 
var tillaga Ómars um að starfshlutfallið 
yrði aukið í 100 prósent. Niðurstaða 
fundarins var að vísa málinu til for-

sætisnefndar bæjarins, til frekari um-
fjöllunar. 

Skipar skoðanir voru um málið á 
fundinum. Menn virtust þó almennt 
sammála um að vinnuálag á bæjar-
fulltrúa væri mikið, en einnig var 
deilt um til dæmis hvort miða ætti 
við kennaralaun, leikskólakennara-
laun eða þingfararkaup, við ákvörðun 
á launum bæjarfulltrúa. Fram kom 
meðal annars að heppilegt gæti verið 
að miða við þingfararkaup, þar sem 
það væri ákveðið af kjararáði, en um 
laun kennara og leikskólakennara væri 
bærinn sjálfur samningsaðili. 

Hækkun eða fjölgun?
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri og 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, sagði í 
umræðunni að hann vildi samhliða 
þessari umræðu skoða einnig fjölgun 
bæjarfulltrúa. 

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfull-
trúi Vinstri grænna, varpaði einnig 
fram þeirri spurning að hægt væri að 
auka starfshlutfall bæjarfulltrúa, eða 
fjölga bæjarfulltrúum. En hann teldi 
málið „ekki nógu þroskað“ til þess að 
ákvörðun yrði tekin um málið þar á 
fundinum, og lagði til að forsætisnefnd 
fjallaði um málið. 
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Míla tengir heimili landsins við Ljósveituna. Við nýtum nútímatækni, fyrirliggjandi leiðslur 
og rými til að koma Ljósveitunni til heimila vítt og breitt um landið. Þannig á mikill fjöldi íslenskra 
heimila kost á háhraðatengingu á fljótlegan hátt í stað þess að þurfa að bíða í mörg ár eða áratugi 
eftir kostnaðarsömum framkvæmdum.

Kynntu þér stöðugar háhraðatengingar Ljósveitunnar á mila.is

Hafðu samband við eftirtalda aðila til að kaupa þjónustu um Ljósveituna:

Colour: Pantone 2623 C
C 70%  M 100%  Y 30%  K 15%

snerpa
rétta leiðin
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Fríblaðinu er dreiFt  í  11.000  e intökum í  allar íbúðir í  kópavogi

Forystumenn ríkisstjórnarinnar kynntu í vikunni skuldaleiðréttingar sínar. 
Þetta var í aðdraganda alþingiskosninganna í fyrra kynnt af hálfu Fram-
sóknarflokksins sem „heimsmet“ þar sem ráðist yrði á „hrægamma“ og 

hundruð milljarða yrðu notuð til að lækka skuldir landsmanna. Í kosningabarátt-
unni sögðu fulltrúar flokksins sem afhentu fólki bæklinga í verslunarmiðstöðvum 
að þeir væru að kynna áætlun „til að bjarga íslenskum heimilum“.
Grípum niður í Kastljósþátt frá því því fyrir kosningar síðasta vor:
,Hvernig getur þú ábyrgst að það verði til einhverjir 300 milljarðar í samninga-
viðræðum sem varla eru farnar af stað?,“ sagði Sigmar Guðmundsson, spyrill. Til 
svara var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, nú forsætisráðherra, og ekki stóð á 
svari: ,,Vegna þess að fjármagnið er til staðar og þeir verða að semja og það liggur 
ljóst fyrir, meira að segja Seðlabankinn viðurkennir það núna, að það sé ekki hægt 
að klára þetta öðruvísi en að verulegt fjármagn verði eftir, upphæðin eins og þú 
nefnir og jafnvel hærri (...) Þetta er sú leið sem við boðum að sé framkvæmanleg 
og eðlileg.“
Við sjáum nú hvernig þessu er háttað. Milljarðarnir eru töluvert mikið færri og 
sömuleiðis eru þeir ekkert sérstaklega margir sem eitthvað fá að ráði. Og kannski 
ekki síst. Hér eru engir hrægammar að baki, heldur ríkissjóður – og að baki 
ríkissjóði ert þú lesandi góður.
Allt samfélagið lenti í hruninu og verðbólgunni sem kom í kjölfarið. Ekki aðeins 
fasteignaeigendur með lán, heldur líka námsmenn sem líka eru skuldarar og fólk 
á leigumarkaði. Við skulum ekki gleyma þeim. Síðan má heldur ekki gleyma allri 
þeirri óvissu sem hrunið skapaði og atvinnuleysinu. Og þeirri staðreynd að það 
dró úr kaupmætti og vöruverð hækkaði – hjá öllum.
Nú koma forystumenn ríkisstjórnarinnar fram og kynna aðgerð þar sem millj-
örðunum er sturtað úr ríkissjóði, á sama tíma og skorið er niður, til þess að sáldra 
yfir hluta landsmanna. En þeir sem mest þurfa á aðstoð að halda munu sjálfsagt fá 
minnst, ef nokkuð. Þetta er fólk sem sótti um aðstoð vegna greiðsluerfiðleika og 
fékk einhverja lausn sinna mála í tíð síðustu ríkisstjórnar. Nú veit ég ekki hversu 
margir íbúar í Kópavogi fóru í 110 prósent leiðina, en ég veit þó, að í þessu ágæta 
sveitarfélagi, voru hátt í 500 heimili sem sóttu um að komast í sértæka greiðslu-
aðlögun hjá Umboðsmanni skuldara á árunum 2010-13. Fimm hundruð heimili 
sem sjálfsagt fá ekki krónu út úr „heimsmeti“ Framsóknarflokksins og Sjálfstæð-
isflokksins. Þá eru hin ótalin, auk allra sem fengu sérstakar vaxtabætur, en hver 
króna sem fólk hefur fengið í afskrift eða aðstoð mun dragast frá heimsmetinu.
Sé eitthvert svigrúm fyrir hendi einhvers staðar, þá ættum við að hlífa velferðarkerf-
inu okkar og menntakerfinu við niðurskurði, við eigum að bæta laun kennaranna 
okkar og annarra sem gæta þess sem við metum mest. Við eigum að greiða niður 
opinberar skuldir. 
Ekki er tækt að sáldra peningum yfir suma á ábyrgð allra hinna rétt fyrir sveit-
arstjórnarkosningar. Fólk lætur ekki plata sig tvisvar. Við eigum ekki að bjóða 
sumum á peningafyllerí á ábyrgð allra hinna.

Ingimar Karl Helgason

„Fjármagnið  
er til staðar“

Leiðari

Framhaldsskólanemar fjölmenni í Kópavog
Framhaldsskólanemar eru þessa 

dagana boðnir sérstaklega vel-
komnir í Kópavog. Bæjarráð 

Kópavogs samþykkti í síðustu viku að 
framhaldsskólanemendur alls staðar 
að fengju ókeypis í sund í bænum, 
ókeypis bókasafnsskírteini, aflslátt á 
tónleika, ókeypis á námskeið og fleira 
á meðan á verkfalli kennara stendur. 
Margir hafa notfært sér þetta tilboð 
sem er hið besta mál fyrir Kópavog, því 
fleiri sem þekkja og heimsækja bæinn, 
því öflugari starfsemi er hægt að reka 
þar, öllum til heilla. 

Flestar stofnananna sem um ræðir 
eru á menningartorfunni svonefndu 
en fjöldi gesta sækir hana heim ár 
hvert. Í fyrra komu um 25 þúsund í 
Salinn, um tólf þúsund í Safnahúsið 
sem hýsir meðal annars Bókasafn og 

Náttúrufræðistofu Kópavogs og hátt 
í tíu þúsund sóttu Gerðarsafn heim. 

Allt eru þetta menningarstofnanir 
sem bjóða upp á áhugaverðar sýningar 
og skemmtilega viðburði. Skammt 
undan er ein fallegasta kirkja lands-

ins, Kópavogskirkja, og spölkorn frá 
Sundlaug Kópavogs. Þessi menningar-
miðbær Kópavogs hefur þannig upp á 
margt að bjóða, sem bæði Kópavogs-
búar og allir landsmenn geta nýtt sér 
og eru hvattir til að nýta sér. 

Í sumar er svo stefnan að fjölga 
heimsóknum erlendra ferðamanna 
á menningartorfuna. Þar leikur lyk-
ilhlutverk ferðamannavagninn sem 
mun aka frá Upplýsingamiðstöð ferða-

manna í miðbæ Reykjavíkur, stoppa í 
Hamraborg og halda þaðan í Smára-
lind. Ferðirnar verða fjórar á dag en 
fimm á fimmtudögum. Ferðamanna-
vagninn var í rekstri síðasta sumar en 
stoppistöð í Hamborg er viðbót við 
þjónustuna. 

Erlendum ferðamönnum hefur 
fjölgað gríðarlega undanfarin ár og 
með því að bjóða þeim fría ferð í Kópa-
vog mun bærinn okkar njóta góðs 

af ferðamannastraumnum. Þar eru 
sóknartækifæri, bæði fyrir verslun-
areigendur en ekki síður fyrir menn-
ingarstofnanir og sundlaugar. Von-
andi verðum við vör við ferðamenn í 
bænum næsta sumar sem aldrei fyrr. 

Kópavogur er bær í stöðugri þróun 
og þannig á það að vera. Öflugt menn-
ingarlíf er mikilvægur þáttur í áfram-
haldandi uppbyggingu bæjarins, það 
eflir samfélagið og íbúa þess. 

Breytt stefna Norður-
landa í friðarmálum?
Á 20. öld urðu verulegar 

breytingar, bæði á Norður-
löndum og annars staðar í 

heiminum, þegar snúið var frá landfræði-
pólitískum bandalögum og áherslan færð 
að marghliða samvinnu til að auka vel-
ferð mannkyns. Nú eru blikur á lofti um 
að Norðurlöndin fari aftur að halla sér 
að ríkismiðaðri nálgun í öryggismálum, 
þegar þörfin fyrir aðra og víðari sýn er 
aðkallandi. 

Skilningur okkar á alþjóðasamvinnu 
í dag byggir á þeirri sýn að samvinnu 
skuli byggja á mannúð, mannréttindum 
og friðsamlegum tengslum milli ríkja. 
Hagnýt viðfangsefni á borð við um-
hverfisvernd og réttlát viðskipti eru 
meðal þess sem stuðla skal að. Þjóða-
bandalagið, og síðar Sameinuðu þjóð-
irnar, eru birtingarmyndir þessarar sýnar 
um alþjóðasamvinnu. Afleiðing þessarar 
breyttu nálgunar birtist í framsækinni 
stefnu Evrópu, þar sem Evrópski mann-
réttindasáttmálinn festi í sessi mannlega 
reisn ofar skammtíma hagsmunum 
einstakra ríkja. 

Norðurlöndin hafa sýnt þessari nýju 

stefnu stuðning og ljáð henni raddir 
sínar. Það er í þessu samhengi sem nor-
ræn samvinna lagði áherslu á velferð 
einstaklinga, tungumál og menningu. 
Á Norðurlöndunum hefur samvinna 
aðallega grundvallast á ferðafrelsi nor-
rænna borgara og tækifæri þeirra til að 
eiga persónuleg samskipti. 

Í dag stöndum við frammi fyrir spurn-
ingunni: Hvernig mun norræn samvinna 
þróast á næstu árum? Ýmislegt bendir 
til að við stefnum aftur á bak, í átt að 
Realpolitik 18. aldar og ríkismiðuðum 

skilningi á samvinnu á sviðum sem eru 
fjarlæg borgurum og hagsmunum borg-
aralegs samfélags. Varnarmálaráðherrar 
Finnlands og Svíþjóðar hafa samþykkt að 
dýpka tvíhliða varnarsamstarf og leggja 
á það aukna áherslu. Í kjölfar skýrslu 
Thorvalds Stoltenbergs um öryggis-
stefnu Norðurlandanna árið 2009 og 
norrænu samstöðuyfirlýsinguna 2011, 
eru varnarsamstarf og hernaðarógnir of-
arlega á dagskrá í norrænni samvinnu. 
Um leið hafa orku- og umhverfismál, 
hindranir gegn ferðafrelsi, menning, 
tunga, menntun og síðast en ekki síst 
friðarmál fallið í skuggann. 

Þessi breyting á norrænni samvinnu 
er skref aftur á bak. Hún er afturhvarf frá 
hinni mannúðlegu hefð sem norrænu 
löndin og Evrópulöndin hafa haldið á 
lofti til lengri tíma. Ástandið í Úkra-
ínu dregur athygli okkar enn frekar að 
ógnum, vörnum og vígbúnaði, á sama 
tíma og nauðsynlegt er að beina athygli 
okkar að öðrum leiðum, friðsamlegri 
hegðun og hugsun. Norðurlöndunum 
ber skylda til að stuðla áfram að lýðræði 
og friði. 

Bæjarhátíð í Kópavog
Á undanförnum áratugum hafa 

bæjarhátíðir verið áberandi 
í mörgum sveitafélögum út 

um allt land þar sem fjölskyldan hefur 
komið saman í gleði og stemningu. 
Reykjavík heldur Menningarnótt há-
tíðlega seint í ágúst, Ljósanótt í Keflavík 
hefur náð gríðarlegum vinsældum á 
Suðurnesjum, Á túninu heima í Mos-
fellsbæ komið sterk inn síðustu ár og 
svo mætti lengi telja. 

Með tilkomu Markaðstofu Kópavogs 
sem Atvinnu og Þróunarráð setti á lagg-
irnar á síðasta ári sé ég fram á skemmti-
lega tíma framundan í þessum efnum. 

Þær hátíðir sem haldnar hafa verið 
á vegum bæjarins hafa sumar hverjar 
því miður ekki náð að festa sig í sessi 
og því tel ég þurfa að hugsa þær alveg 
upp á nýtt. Kópavogsdagar hafa til að 
mynda farið fram undanfarin ár en 
hafa ekki náð því flugi sem vonast var 
til og virðast ekki höfða nægilega vel til 
bæjarbúa. Að mínu mati þarf að höfða 
til fjöldans í þessum efnum, unga sem 
aldna og bjóða uppá fjölbreytta menn-
ingarviðburði í bænum. 

Ég tel mjög mikilvægt fyrir bæjarfélag 
á borð við Kópavog, sem stendur öðrum 
sveitafélögum framar á flestum sviðum, 

að ná upp alvöru bæjarstemmingu fyrir 
svona hátíðir. Viðburði þar sem Kópa-
vogsbúar koma saman, skemmta sér í 

sólinni og njóta þess besta sem menning 
og listir í bænum hafa upp á að bjóða. 
Hátíðir þar sem íbúar, félagasamtök 
og þau fjölmörgu fyrirtæki sem eru í 
bænum taki virkan þátt. 

Það hefur verið mikli gróska í lista og 
menningarlífinu í bænum og margir af 
fremstu listamönnum landsins koma 
úr Kópavogi. Því er mikilvægt að geta 
boðið þeim upp á vettvang til að koma 
sér á framfæri og leyfa bæjarbúum og 
öðrum Íslendingum að njóta þeirra á 
heimavelli. 

Markaðstofa Kópavogs á að fá þann 
stuðning frá Kópavogsbæ og atvinnu-
lífinu í bænum sem hún þarf til að 
sinna hlutverki sínu og nái að lokum 
að setja upp skemmtilega bæjarhátíð 
sem nær fótfestu í bænum. 

Slík hátíð getur gegnt ýmsum hlut-
verkum fyrir Kópavog að mínu mati. 
Hún getur hjálpað við að byggja enn 
frekar upp ímynd Kópavogs, bætt bæj-
arbraginn, gefið ungum listamönnum, 
sem mikið er af í bæjarfélaginu, tæki-
færi til að koma sér á framfæri, styður 
við verslun og þjónustu í bænum ásamt 
auðvitað skemmtanagildinu fyrir íbúa 
Kópavogs. 

Við búum í besta bæjarfélagi lands-
ins, með bestu listamönnunum og 
bestu aðstöðu til viðburðarhalds. Því 
viljum við geta notið margskonar 
viðburða með fjölskyldum okkar og 
nágrönnum. 

Íþróttahallir, íþróttavellir, opin 
svæði, söfn, menningarhús og önnur 
aðstaða og innviðir hérna í Kópavogi 
til að halda svona hátíðir eru til fyr-
irmyndar og sé ég ekkert því til fyr-
irstöðu að við Kópavogsbúar gætum 
haldið stóra bæjarhátíð og viðburði 
sem sómi er af. 

Höfundur er
Ármann Kr. Ólafsson,  

bæjarstjóri Kópavogs

Höfundur er
Sigurjón Jónsson

2. sæti Framsóknar í Kópavogi

Höfundur er
Sia Spiliopoulou Åkermark, 

Ålands fredsinstitut



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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Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

MIKIÐ ÚRVAL VARAHLUTA

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

3 ÁRA 
ÁBYRGÐ

Gunnar Reynir Valþórsson:

„Kenna manni meira en allar sjálfshjálparbækur heimsins“

Hefurðu búið erlendis?
Ég bjó í Svíþjóð sem krakki, þegar 
mamma og pabbi voru í námi. Eftir 
stúdentspróf flutti ég síðan til Prag í 
Tékklandi og var þar í tæpt ár.

Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Ísland er alltaf ágætt, þrátt fyrir alla 
sína galla. Ég gæti samt vel hugsað mér 
að búa annars staðar og tel mig ekki 
mikinn þjóðernissinna.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Fyrir utan þessi venjulegu, bækur og 
bíómyndir og þessháttar, þá spila ég á 
gítar í rokkhljómsveitinni Strigaskór 
nr. 42. Við byrjuðum í Kópavoginum 
í kringum fjórtán ára aldurinn og við 
erum enn að. Það er mitt helsta áuga-
mál.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég er voðalega lítið fyrir að líta á eitt-
hvað í fari mínu sem kosti eða galla. 
Læt öðrum það eftir.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Mývatn.

En í Kópavogi?
Uppeldisstöðvarnar í Fossvogsdalnum.

Eftirlætis íþróttafélag?
Ég er eldheitur stuðningsmaður Breiða-
bliks í fótboltanum. Nema í sjöunda 
flokki stúlkna. Þar held ég með KR.

Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
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Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
HAM er besta hljómsveit allra tíma.

Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ég á tvær uppáhaldsbækur sem ég get 
gripið í hvenær sem er. Annarsvegar 
er það Góði dátinn Svejk og hinsvegar 

Catch 22 eftir Joseph Heller. Svejk og 
Yossarian kenna manni kenna manni 
meira um lífið en allar sjálfshjálpar-
bækur heimsins.

Hvert sækirðu afþreyingu?

Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Ég horfi mjög mikið á sjónvarp og nota 
netið mikið, sennilega of mikið. Það 
hefur neikvæð áhrif á bóklesturinn og 
það er eitthvað sem ég er að reyna að 
vinna í. Svo hlusta ég mikið á útvarp 
og er sennilega einn dyggasti hlustandi 
BBC World Service hér á landi.

Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ég ætlaði að verða fornleifafræðingur 
eða arkitekt.

Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Ég byrjaði eins og flestir í unglinga-
vinnunni í Kópavogi. Fór svo í bæj-
arvinnuna og í byggingarvinnu með 
skóla. En blaðamennskan er eina 
„alvöru“ vinnan sem ég hef fengist við.

Af hverju valdirðu blaðamennskuna?
Það lá bara einhvernveginn beint við. 
Pabbi er blaðamaður og það hefur 
sennilega haft áhrif.

Hvað er skemmtilegast við hana?
Fjölbreytnin er það sem ég kann best 
við. Svo þarf maður oft að vinna undir 
álagi og ég kann vel við það. Ég hrjáist 
af dálítilli frestunaráráttu og því er gott 
að vera í vinnu þar sem slíkt er einfald-
lega ekki í boði.

Ef þú værir ekki að vinna við blaða-
mennsku, hvað gerðir þú þá?
Ég tel sjálfum mér trú um að ég hefði 
orðið góður arkítekt en við munum víst 
aldrei komast að raun um það.

Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Ég get ekki sagt að ég eigi mér sérs-
taka fyrirmynd en ætli pabbi hafi verið 
mér ákveðin fyrirmynd þar sem maður 
hékk með honum á Þjóðviljanum sem 
krakki. Ekki síst í ljósi þess að ég valdi 
mér sama starf og hann.

Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Kópavogur hefur stækkað gríðarlega 
frá því ég bjó þar. Þá þekktu eiginlega 
allir alla og það var svona ákveðið 
„smábæjarelement“ í bænum sem er 
kannski ekki lengur fyrir hendi. Það 
er mikilvægt fyrir bæinn held ég að fá 
íbúana til að líta á sig sem Kópavogsbúa 
en ekki íbúa í úthverfi Reykjavíkur.

Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Góðar stundir með fjölskyldunni eru 
auðvitað gleðilegastar.

Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Skemmtilegast er sennilega að spila 
með hljómsveitinni minni þegar það 
gengur vel.

Leiðinlegast?
Konan mín getur vitnað um að að mér 
finnst leiðinlegt að þrífa íbúðina okkar.

Hvað er framundan hjá Gunnari 
Reyni?
Það er bara vinnan eins og vanalega 
og svo er ég að fara að ferma strákinn 
minn borgaralega í næsta mánuði. Í 
sumar verður farið á nokkur fótbolta-
mót með stelpunni þar sem maður 
neyðist til að halda með KR. Í júlí er 
það síðan þungarokkshátíðin Eistna-
flug á Neskaupsstað sem snillingurinn 
og Kópavogsbúinn Stefán Magnússon 
hefur haldið útí í heilan áratug. Striga-
skór nr.42 ætla að spila þar og ég hlakka 
afar mikið til.

Lífsmottó:

Ég er lítið fyrir lífsmottó en í ljósi 
frestunaráráttunnar sem ég minntist 
á áðan þá er ég alltaf dálítið hrifinn 
af :
“Af hverju að gera eitthvað í dag sem 
hægt er að gera á morgun.”.
Ég reyni hinsvegar í lengstu lög að lifa 
ekki eftir þessu mottói.

Gunnar Reynir Valþórsson er öllum að góðu kunnur sem heyrt hefur hádeg-
isfréttir Bylgjunnar en hann hefur starfað sem fréttamaður á 365 miðlum 
um árabil. Hann á tvö börn með konu sinni Halldóru Guðmundsdóttur 
og telur erfingjana til sinna mestu afreka. Gunnar Reynir er uppalinn í 
bænum frá fjögurra ára aldri og gekk í MK. Á Kópavogsárunum varð til 
hljómsveitin Strigaskór nr. 42 sem enn starfar, en þar leikur Gunnar Reynir 
á gítar. Hann segist alltaf geta gripið í Góða dátann Svejk og Catch 22 eftir 
Joseph Heller. „Svejk og Yossarian kenna manni kenna manni meira um 
lífið en allar sjálfshjálparbækur heimsins,“ segir Gunnar Reynir Valþórsson 
sem er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

með fjölskyldunni á Ítalíu. með afa.

Gunnar reynir ásamt félögum úr Kópavogi. Á myndinni eru ásamt honum frá 
vinstri: Daníel svavarsson, Tómas Guðmundsson, Halldóra Guðmundsdóttir, 
Gunnar reynir og Kolbeinn marteinsson.



E
N

N
E

M
M

 / 
SÍ

A
 / 

N
M

61
80

6

Ný og glæsileg Vínbúð hefur verðið opnuð í Hafnarfirði að Helluhrauni 16-18  
og Vínbúðinni í Firði lokað. Í nýju búðinni er eitt mesta úrval Vínbúðanna, næg 
bílastæði og starfsfólkið mun taka vel á móti ykkur. Verið hjartanlega velkomin. vinbudin.is

11-18
MÁN-FIM

FÖS 11-19
LAU 11-18

Velkomin í  
Vínbúðina Álfrúnu



8 28.  mars 2014

SveitarStjórnakoSningar 2014

Oddviti Framsóknarflokksins:

Samvinna og umburðarlyndi eru
mikilvæg til að leysa samfélagsleg verkefni
„Ég vil vera öflugur forystumaður 
sveitarfélagsins og tala máli fólks-
ins sem hér býr. Í því felst að ég hef 
metnað til þess að verða bæjarstjóri 
í Kópavogi,“ segir Birkir Jón Jóns-
son, oddviti Framsóknarflokksins. 

Birkir Jón er Siglfirðingur að uppruna, 
fæddur 1979. Hann býr nú í Bauga-
kórnum ásamt konu sinni og tveimur 
dætrum. Birkir Jón er þekktur af stjórn-
málaþátttöku sinni. Hann sat á Alþingi 
fyrir Framsóknarflokkinn og var vara-
formaður flokksins um skeið, en var 
áður aðstoðarmaður ráðherra auk þess 
að hafa setið í sveitarstjórn Fjallabyggðar. 
Hann er með MBA gráðu frá Háskóla 
Íslands. 

Birkir Jón hefur spilað bridge frá 
barnsaldri og í gegnum spilið eignast 
marga af sínum betri vinum „og fátt er 
betra en að setjast við græna borðið með 
þeim góða kvöldstund,“ segir Birkir Jón. 

Frjálslyndur miðjumaður
Hann skilgreinir sig sem frjálslyndan 
miðjumann í stjórnmálum og telur 
„umburðarlyndi og samvinnu mikil-
væga til að leysa samfélagsleg verkefni. 
En á hann sér fyrirmyndir?

„Ég hef alla tíð horft til verka Sig-

urðs heitins Geirdal kannski ekki síst 
vegna þess að hann tengdist föður-
ætt minni og var ættaður norðan úr 
Fljótum rétt eins og ég. Hann var sam-
vinnu- og framkvæmdamaður sem 
lyfti grettistaki í Kópavogi í samstarfi 
við gott fólk.“

„Best að búa í Kópavogi“
Birkir Jón telur að til skemmri tíma sé 
brýnast að bæta hag barnafjölskyldna í 
Kópavogi, að eftirlaunafólki líði betur 
með að eldast í bænum og að í bænum 
þurfi að vera „öflug uppbygging fjöl-
breyttrar byggðar og bættar sam-
göngur í Kópavogi sem mætir betur 
þörfum íbúanna.“

Lengri tíma markmið séu hins 
vegar að stunda áframhaldandi að-
hald í rekstri bæjarfélagsins og lækka 
skuldirnar. Þá vill hann tryggja stöðugt 
lóðaframboð og „að það verði best að 
búa í Kópavogi“. 

- Ertu bjartsýnn fyrir hönd Fram-
sóknarflokksins fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar í vor?

„Ég er mjög bjartsýnn. Framboðslist-
inn er skipaður gríðarlegu öflugu fólki, 
bæði ungu og fersku fólki en jafnframt 
hefur mikið af reynsluboltum verið að 
skila sér aftur heim. Okkur hefur verið 
vel tekið og ég er þess fullviss að Fram-
sókn muni verða leiðandi afl í Kópavogi 
á næsta kjörtímabili.“

Skuldaleiðréttingin  
skipti máli
Spurður um hvort þátttaka Fram-
sóknarflokksins í ríkisstjórn hafi áhrif 
á framboð flokksins í Kópavogi segir 
Birkir Jón:

„Þegar frumvarpið um skuldaleið-
réttingar kemur fram mun bjartsýni 
aukast í samfélaginu. Það á ekki hvað síst 
við um mörg heimili í Kópavogi. Von-
andi munu einnig koma fram tillögur frá 

ríkisstjórninni um afnám verðtryggingar 
á neytendalán sem skiptir sköpum til 
lengri tíma fyrir íbúa Kópavogs.“

Birkir Jón segist gjarnan vilja setjast 
í bæjarstjórastólinn. Hann vilji vera 
„öflugur forystumaður sveitarfélagsins 
og tala máli fólksins sem hér býr. Í því 
felst að ég hef metnað til þess að verða 
bæjarstjóri í Kópavogi. 

Vill vinna með öllum
En myndir þú starfa með hvaða flokki 

sem er í meirihluta?
„Við munum leita eftir samstarfi við 

önnur framboð þannig að okkar stefnu-
mál nái hvað mest fram að ganga. Til 
þess erum við í stjórnmálum – að koma 
hugsjónum okkar í framkvæmd. Við 
viljum einfaldlega að það sé best að búa 
í Kópavogi og út frá því byggjum við 
samstarf eftir kosningar,“ segir Birkir Jón 
Jónsson, oddviti Framsóknarflokksins í 
Kópavogi. 

Oddviti Bjartrar framtíðar: 

„Kem til leiks með góðan huga  
og vilja til góðra verka.“
„Ég vil að fullt jafnrétti ríki milli 
ólíkra þjóðfélagshópa og að virðing 
sé borin fyrir fjölbreytileika mann-
lífsins. Ég er umhverfisvæn, trúi á 
frelsið og treysti fólki,“ segir Theo-
dóra Þorsteinsdóttir sem fer fyrir 
lista Bjartrar framtíðar í bæjar-
stjórnarkosningunum í vor. Björt 
framtíð, sem ekki hefur áður boðið 
fram í Kópavogi mældist með ríf-
lega 17 prósenta fylgi í skoðana-
könnun Félagsvísindastofnunar sem 
Morgunblaðið birti í byrjun mánað-
arins, en listi flokksins var lagður 
fram eftir að könnunin var birt. 

Hún hefur fjölbreyttan ferlil að baki 
og mikla menntun. Hún hefur lært 
lögfræði við Háskólann í Reykjavík 
og fer senn að ljúka meistaraprófi, en 
hefur einnig lagt stund á viðskipta-
fræði og sjómennsku, en hún hefur 
skipstjórnarréttindi á 30 brúttólesta 
báta. Hún hefur sömuleiðis komið víða 
við á vinnumarkaði. Hún hefur starfað 
hjá Byko, Mjólkursamsölinni og var 
markaðsstjóri hjá Smáralind, auk þess 
að hafa tekið þátt í undirbúningi að 
stofnun Markaðsstofu Kópavogs. Hún 
er mikil fjölskyldu kona, á mann, tvö 
börn, tvö stjúpbörn og tvö stjúpömmu-
börn. Hún er líka mikil útivistar- og 
ferðakona. 

Góðir eiginleikar
„Allir þeir sem hafa þá hæfileika að 
draga það besta fram í fólki eru fyrir-
myndir í mínu lífi, þá verður allt svo 
miklu auðveldara. Í pólitík þá hef ég 
mikla ánægju af því að hlusta á ræður 
Óttars Proppé, hann er afslappaður, 

gáfaður, fyndinn og fyrirmyndar þing-
maður, en umfram allt þá er hann 
heiðarlegur og persónulegur. Mér líkar 
mjög allir þessir eiginleikar hjá fólki,“ 
segir Theodóra. 

Mikill heiður  
og mikil ábyrgð
Hún segist hafa komið víða við í pólítík, 
áður en henni var boðið að taka odd-
vitasætið hjá Bjartri framtíð. „Til þess 
að hafa áhrif á samfélagið þá er fín leiða 
að taka þátt í pólitík svo ég hef mætt á 
fundi hjá Framsókn, Samfylkingunni 
en mest þó hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég 
verð að viðurkenna að mér fannst það 
ekki sérlega lokkandi að koma inn á 
pólitískan vettvang með ákveðnar hug-
myndir og hugsjón þar sem allt logar 
í deilum, mikil átök eru milli manna 
og skortur er á framtíðasýn. Ég vil ekki 
taka þátt í slíku starfi, það gefur mér 

ekkert,“ segir Theodóra. Rannveig 
Ásgeirsdóttir, formaður bæjarráðs 
og oddviti Y-listans hafi boðið henni 
að taka þátt í starfinu þar, sem hún 
hafi gert í um ár, en síðan hafi henni 
verið boðið að taka sæti á lista Bjartrar 
framtíðar. 

„Það er mikill heiður fyrir mig og 
auðvitað mikil ábyrgð. Nú er búið að 
mynda öflugan hóp af áhugafólki um 
Kópavog sem býður fram með Bjartri 
framtíð í vor. Ég hef aldrei verið beinn 
þátttakandi í kosningum áður en mér 
finnst það spennandi og kem til leiks 
með góðan huga og vilja til góðra 
verka.“

Samvinna út fyrir bæinn
Theodóra segir að húsnæðismálin séu 
brýn í Kópavogi, bæði almennur leigu-
markaður og félagslega húsnæðiskerfið. 
Þar þurfi að taka höndum saman ásamt 
Reykjavík, öðrum sveitarfélögum og 
ríkinu. Þá þurfi jafnframt stöðugt að 
bæta þjónustu og úrræði fyrir eldri 
borgara, en jafnframt séu skóla- og leik-
skólamál alltaf jafn brýn. Einnig þurfi 
að bæta stjórnkerfi bæjarins „þannig 
að þjónustuhlutverk bæjarins verði eflt. 
Þurfum að auka meira gegnsæi og bæta 
þjónustuna,“ segir hún um brýnustu úr-
lausnarefnin í bænum til skemmri tíma. 

Til lengri tíma litið nefnir hún 
skuldir bæjarins sem greiða verði 
niður. „Einnig finnst mér mikilvægt 
að Kópavogur fari í þá vinnu að móta 
stefnu fyrir bæjarfélagið eða ákveðna 
framtíðarsýn. Við þurfum t. d. að svara 
því hvernig viljum við hafa hverfin í 
bænum. Eigum við að byggja upp 
menninguna á ákveðnum svæðum, 
iðnað, verslun og þjónustu eða byggja 
ákveðna hluta upp sem náttúrupara-
dís. Þetta er allt hægt og sumt af þessu 
stendur í aðalskipulagi en við eigum að 
fara miklu dýpra í það og gera langtíma-
áætlun sem allir geta unnið samkvæmt, 
bæði bæjarfélagið, íbúar og fyrirtæki,“ 
segir Theodóra. 

Allir rói í sömu átt
Það skapi ekki deilur ef allir rói í 
sömu átt og sátt ríki um málin. Hún 
nefnir einnig einstök hverfi, líka og 
Smárahverfi, Smiðjuhverfi, Ögur-
hverfið, Kársnesið. Tryggja þurfi öryggi 
í umhverfinu, bæta samgöngur, fjölga 
hjólastígum „og fá íbúa og fyrirtæki 
með okkur í að þróa hverfin. Mér hefur 
fundist vanta nákvæma framtíðarsýn 
fyrir hvern og einn bæjarhluta og síðan 
bæjarfélagið í heild.“

Theodóra nefnir einnig pólitískan 
stöðugleika sem verði að skapa, og 
bæta ímynd bæjarfélagsins. Þetta hafi 
oft verið vanmetið að sínu mati. Hún 
gagnrýnir sitjandi bæjarfulltrúa harð-
lega. „Fólk á hér fasteignir, fyrirtæki og 
lifir hér og starfar. Það hefur verið mér 
óskiljanlegt hvernig kosnir bæjarfull-
trúar geta leyft sér að haga sér og tjá 
sig í ræðu og riti. Það er eins og þeir 
gleymi því að það er fólk hérna úti og 
þessi vonda umræða sem er ríkjandi í 
bæjarstjórn smitast út í samfélagið.“ 

Theodóra er mikil útivistarkona og er hér með fríðum hópi á fjöllum.

Theodóra ásamt föður sínum á góðri 
stundu.
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Súkkulaðiterta.
Flatbrauð m/ hangikjöti.
Marensterta.
Litlar kleinur.
Gulrótaterta.
Jarðaberjaterta.
Peruterta.
Skúffustykki.
Eplapæ.
Brauðtertur 3 tegundir.

Heitir réttir 1 tegundir  (Aspas+skínka)

Sími  544-5566

2014

CRONUT

Opnunartími Dalvegi:
Mánudaga til föstudaga frá 6:00 til 18:00

laugardaga frá 6:00 til 17:00
sunnudaga frá 7:00 til 17:00

Frá Bandaríkjunum til Evrópu og nú 
hjá Reyni Bakara í Kópavoginum!
CRONUT er snilldar blanda af Crossant og Donut.
Nýbakaður og fylltur með vanillufyllingu

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Brekkurnar bíða 

Upplýsingasími 530 3000 
skidasvaedi.is

Gleymdu stund og 
stað í fjöllunum
Opið um helgina.
Verið velkomin.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Stakir jakkar frá 

Litur: svart
kr. 17.900.-

str. 36-48

Auglýsingasíminn 
er 578 1190

Netfang: 
auglysingar@fotspor.is
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Yfir hundrað viðburðir, innsetningar, sýningar og uppákomur eru á 
HönnunarMars í ár. Þetta er í sjötta sinn sem blásið er til þessarar hátíðar. 
Dagana 27. 30. mars munu íslenskir hönnuðir, arkitektar og listamenn  
leitast við að sýna hversu mikilvæg hönnun er í nútíma samfélagi. Í gær 
var fyrirlestrardagur þar sem framúrskarandi fagmenn á sviði hönnunar 
jusu úr viskubrunnum sínum og í dag, föstudag, er svo alþjóðlega kaup-
stefnumótið DesignMatch í Norræna húsinu. Í ár eru nokkrir viðburðir á 
HönnunarMars sem tengjast mat.

Hannað heilsu Happ
Hönnunarteymið Attikatti býður upp 
á sérstakan HönnunarMars matseðil 
á heiluveitingastaðunum Happi við 
Höfðatorg í Reykjavík. Þar er lögð 
áhersla á gæði, hollustu og gott útlit. 
Hinir fyrstu gátu bragðað á kræs-
ingunum í gær en í dag verður hægt 
að smakka þennan sérstaka og fallega 
mat frá klukkan 11:00 til 18:00, á sama 
tíma á morgun laugardag og frá 13:00 
til 17:00 á sunnudaginn. Attikatti hefur 
getið sér gott orð á undanförnum miss-

erum og hélt meðal annars utan um 
hina rómuðu Samsuðu í Hafnarhúsinu 
á HönnunarMars í hitteðfyrra.

Te frá öllum hliðum
Hópurinn setti líka upp sýninguna 
Attikatti Teaser Tehús fyrr í þessum 
mánuði og setur nú upp framhalds-
sýningu á HönnunarMars sem heitir 
einfaldlega Teaser. Þar gefur að líta 
mismunandi aðferðir og nálganir út 
frá orðinu te, eins og það er orðað. Í 
kjallaranum á Sparki við Klapparstíg 

verða til sýnis verk ellefu hönnuða og 
arkitekta. Þá nær angi sýningarinnar 
upp í Laugardal þar sem gestum sund-
laugarinnar verður boðið að dýfa sér 
í ofan í tepott á laugardaginn milli 
13:00 og 15:00.  Rétt eins og á Happi 
er hægt að njóta Teaser sýningarinnar 
við Klapparstíginn frá klukkan 11:00 
18:00 í dag, 11:00 til 17:00 á morgun og 
13:00 til 17:00 á sunnudaginn. 

Nammi namm
HönnunarMarsipan er hugafórstur og 
hönnun þeirra Örnu Rutar Þorleifs-
dóttur og Ránar Flyering. Þetta eru 
litríkir og ljúffengir kubbar úr lakk-
rískonfekti. Framleiðslan er í samstarfi 
við Sambó og hægt að nálgast bitanna 
í ýmsum verslunum í miðbæ Reykja-
víkur um helgina. Áður hefur verið 
boðið upp á HönnunarMarsipan þeirra 
Örnu og Ránar á HönnunarMars. Hluti 

ágóðans af sölunni rennur til Krabba-
meinsfélagsins.

Nýstárleg nálgun
Eitt metnaðarfyllsta matarverkefnið á 
HönnunarMars í ár er það sem heitir 
Pantið áhrifin á veitingastanum Satt á 
gamla Loftleiðahótelinu við Reykja-
víkurflugvöll (hótelið heitir víst 
Icelandair Hotel Reykjavík Natura). 
Þar er á ferðinni svokallaður Pop-
up veitingastaður sem hefur verið í 
nokkur ár í þróun. Hann byggir á hug-
myndafræði fremur en nokkru öðru. 
Þetta er hugverk og hönnun þeirra 
Emblu Vigfúsdóttur og Auðar Aspar 
Guðmundsdóttur. Þetta snýst um að 
panta sér áhrif máltíðar. Á Embla segir 
að gestir séu „sjónrænt minntir á að 
líkamar okkar séu vélar sem þurfa 
umönnun og eldsneyti og að kraftur 
fæðunnar sé mikill.“ 

Gott á allan hátt
Hægt verður að velja á milli rétta, 
bæði forrétta, aðalrétta og eftirrétta 
sem Embla segir hafa „jákvæð áhrif á 
mismunandi líffæri eða líffærakerfi.“ 
Til að mynda má fá sér aðalrétt sem 
er góður fyrir heilann, hjartað eða 
beinin - nú eða eftirrétt sem gagnast 
augunum. Réttirnir eru reyndar allir 
meira og minna fyrir augað, en áhrifin 
spila hins vegar stærri rullu en bragðið. 
Þó fara góð áhrif og gott bragð víst oft 
saman. Verkefnið er samstarfsverk-
efni hönnuðana, veitingastaðarins og 
fjölda bænda, næringarfræðinga og 
matreiðslumanna. Það kostar 7.900 
krónur að smakka á herlegheitunum, 
en veitingastaðurinn Pantið Áhrifin er 
opinn til 30. mars og borðapantanir í 
síma 444-4050. 

MatarSíða SvavarS

Síðustu
Sýningar

565 5900 
midi.is

ga�araleikhusid.is

Miða
pantanir

Hef ekki skemmt mér svona vel 
í langan tíma“ Djö�aeyjan 
„Þeir eru snillingar“ 
Silja Aðalsteinsdóttir TMM

Fimmtudagur
3. apríl 
kl 20.00

Sunnudagur
30. mars
kl 17.00

Sunnudagur
6. apríl

kl 17.00

Síðustu sýningar

Matar-Hönnunar-Mars

Hér má sjá sýnishorn úr „Pantið áhrifin“ á Hönnunarmars en Embla VIgfús-
dóttir segir að það snúst ekki síst um sjónræn áhrif.
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svavar@islenskurmatur.is

Hér getur að líta sýnishorn af Hönnunarmarsipani.

Hönnunarteymið attikatti á heiðurinn af Teaser Tehúsi og Hönnunarhappi.

sýnishorn úr „Pantið áhrifin“ en þar er af mörgu að taka.



ÚRVALSFÓLKSFERÐIR
Tenerife 2. – 21. maí  

ÚRVAL ÚTSÝN  |  HLÍÐASMÁRA 19, KÓP.  |  S. 585 4000 

Úrvalsfólk
(60+)

 
Best Tenerife

Hálft fæði innifalið 

VERÐ FRÁ

231.900 KR.
á mann miðað við 2 fullorðna í tvíbýli.  
Brottför: 2. maí 
Heimkoma: 21. maí.

 
La Siesta

Hálft fæði innifalið

VERÐ FRÁ

228.000 KR.
á mann miðað við 2 fullorðna í tvíbýli.  
Brottför: 2. maí 
Heimkoma: 21. maí

Skemmtanastjóri  
á Tenerife
Kjartan Trausti

Skemmtanastjóri  
á Benidorm
Jenný Ólafsdóttir
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Verst hvað blöndunar-
tæki eru dýr
Ég er sjúk í hönnunarblöð og 

hönnunar- og diyheimasíður 
(diy: do it your self eða gerðu 

það sjálfur). Þegar heimurinn eða 
lífið eða ástleysið er við það að buga 
mig gúgla ég fyrir/eftir myndir af 
heimilum eða leiðir til að mála gólf 
á ævintýralegan hátt eða handhægar 
leiðir til að nýta pláss. Lykilatriði í 
minni fagurfræði er að nýta það sem 
er til eða gera mikið úr litlu af því að 
ég á sjaldnast peninga til að fara út í 
stórar framkvæmdir. Þetta er auðvitað 
klám. Óraunveruleg mynd af því sem 
gerðist. Á fyrir/eftir myndunum er 
enginn sviti, ekkert ryk, engin rifrildi 
við ástvini, engin tár, engin örvænting. 
Bara ljótt herbergi sem fyrir töfra er 
orðið fallegt herbergi. Af því að ég 
tími ekki að vera áskrifandi að svona 
blöðum (þörfin er svo mikil að eitt 
myndi aldrei duga og ég get engan 
vegin valið) fer ég stundum á kaffihús 
og skoða þau. Röksemdafærslan er 
einhvernvegin þannig að blaðið kosti 

á við þrjá kaffibolla svo í raun sé ég 
að spara. Í einni slíkri kaffihúsaferð 
sá ég gólfflísar sem ég verð að eign-
ast. Þær eru einfaldlega það fallegasta 
sem ég hef séð og þau sem innréttuðu 
baðherbergið í Rjúpnasölunum voru 
ekki alveg að rokka með vali á gólf-
dúk. Þær eru svolítið dýrar en ef ég 
legg þær sjálf ræð ég alveg við það. 
En ef ég ákveð að flísaleggja verð ég 
eiginlega að fá mér vegghengt kló-
sett í staðin fyrir það sem er boltað 
í gólfið núna, það er hægt að fá þau 
fyrir lítið í sumum búðum. Tekur 
það nema svona eina helgi? Spurning 
reyndar um að láta drauminn rætast 
og henda út baðkarinu (hver er bæði 
með baðkar og sturtuklefa í svona 
lítilli íbúð?) og koma fyrir þvottavél-
inni og jafnvel þurrkara og kústaskáp á 
baðherberginu, þá þarf ég ekki lengur 
að vera alltaf að hlaupa niður í kjallara 
að þvo. Það kostar bara aðeins fleiri 
flísar. Og reyndar gæti ég þurft að 
mála baðherbergið líka ef ég fer að 

rífa út baðkarið. En ég get nú alveg 
gert það. Er það nema svona tvö til 
þrjú kvöld? Vaskurinn er að vísu ekki 
mjög fallegur og fyrst ég ætla að fara 
að mála þá er alveg spurning um að 
kaupa nýjan, ég hef séð þá bara frekar 
ódýra. Og það ætti varla að vera svo 
flókið að skipta um hann. Tekur það 
nokkra stund? Hann mætti líka vera 
aðeins stærri en sá sem er núna svo 
ég geti þvegið handþvott í honum og 
svona. Verst hvað blöndunartæki eru 
dýr. Sturtan er reyndar frábær, fínn 
sturtubotn og góður kraftur. Vantar 
ekkert þar nema kannski sturtuhorn 
til að gusa ekki í nýju flísarnar. Og 
kannski blöndunartæki fyrst maður 
er að þessu?
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Kópavogsdagar í undirbúningi
Öllum er boðið að taka þátt í Kópa-

vogsdögum, árlegri menningarhá-
tíð Kópavogs, sem verða haldnir 8. til 11. 
maí. Þetta er í ellefta sinn sem hátíðin 
er haldin. Listamenn verða með ýmsar 
uppákomur víða um bæ og menningar-
stofnanir bæjarins á Borgarholtinu hafa 

opið upp á gátt og bjóða margs konar 
afþreyingu í menningu og listum segir 
á vef Kópavogsbæjar. Öllum listrænum 
Kópavogsbúum sé velkomið að leggja 
sitt af mörkum. Opnað verður fyrir 
skráningar á næstu vikum og verður 
tilkynnt um það á vef bæjarins. 

Vel sótt nemendasýning
Rúmlega sex hundruð manns sóttu 
nemendasýningu Dansskóla Sigurðar 
Hákonarsonar um síðustu helgi, en 
þetta var tíunda nemendasýning skól-

ans. Nemendurnir eru á öllum aldri 
og þótti gaman, eins og þessar myndir 
bera með sér. 

Skelltu sér í snjómokstur
Þessir piltar sem hér sjást á mynd 

gerðu sér lítið fyrir og mokuðu 
snjónum af gervigrasvellinum 

við Lindaskóla, þar sem þeir eru við 
nám. Þeir þurftu að fjarlægja þykkan 
klakabunka sem hafði myndast á gras-
inu í kuldanum í vetur. Tíðarfarið hefur 
haft í för með sér að ekki hefur verið 
hægt að spila á vellinum mánuðum 
saman. Fram kemur á heimasíðu 
Breiðabliks að drengirnir hafi farið 
varlega við klakahreinsunina til að 
skemma ekki grasið, en þar er ætlað að 
þeir hafi fjarlægt eitt og hálft tonn af ís. 
Náttúruöflin hafa svo séð um það hina 
síðustu daga að fjarlægja annan klaka. 

Frá vinstri. Daníel Dagur Bogason, anton Logi Lúðvíksson, Ísak Jón Einarson, 
Börkur Darri Hafsteinsson, Brynjólfur már Ólafsson.  Credit: Mynd: Breidablik.is

Björt 
framtíð 
birtir lista
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, 

lögfræðingur, verður í 
efsta sæti á lista Bjartrar 

framtíðar fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar í vor. Björt framtíð birti 
listann á dögunum en í skoðana-
könnun Félagsvísindastofnunar 
Háskólans, sem birt var í Morgun-
blaðinu, mældist flokkurinn með 
yfir 17 prósenta fylgi í byrjun 
mánaðarins, áður en listinn var 
birtur. Í öðru sæti hjá Bjartri fram-
tíð er Sverrir Óskarsson, Hreiðar 
Oddsson í þriðja sæti, Ragnhildur 
Reynisdóttir í fjórða sæti, Andrés 
Pétursson í því fimmta og Rannveig 
Bjarnadóttir í sjötta sæti. 
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annara til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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Mikið framundan hjá sunddeild Breiðabliks
Keppendur frá sunddeild Breiðabliks taka þátt í alþjóðlegu sundmóti í 
Hafnarfirði nú um helgina, en þar munu um 200 keppa í ýmsum greinum. 
Framundan er síðan Íslandsmót í 50 metra laug, en þetta er eitt af helstu 
mótum mársins.

Sömuleiðis verður nóg um að vera hjá 
sunddeildinni í maí, þar sem Íslands-
mótið í garpasundi verður haldið í 
Kópavogslaug, auk þess sem vormót 
Breiðabliks verður haldið í maí, í Kópa-
vogslauginni. Þá verður þríþrautar-
dagur Kópavogs haldinn í maí. 

Gjöfult ár 
Liðið ár var bæði viðburðarríkt og gjöf-
ult hjá sunddeild Breiðabliks.

 Það  hófst á tveimur sterkum 
mótum, Reykjavik International 
Games í janúar og síðan Gullmóti KR 
í febrúar. Sunddeildin var með marga 
á palli og árangur í ársbyrjun gaf góð 
fyrirheit um það sem í vændum var. 
Brynjólfur Óli Karlsson setti nokkur 
sveinamet (12 ára og yngri) og byrjaði 
þar árið með stæl en núna við árslok 
er Brynjólfur búinn að ryksuga upp 
nánast hvert einasta sveinamet í bæði 
25m og 50m laugum. það er ljóst að 
hér er á ferðinni eitt mesta efni sem 
fram hefur komið í sundinu hér á landi. 

Í lok febrúar var Guðný Erna Bjarna-
dóttir hjá Breiðablik valin sundmaður 
UMSK. 

Í apríl sendi sunddeildin sterkan hóp 
á íslandsmeistaramótið í 50m laug en 
lágmörk eru inn á mótið. Blikar voru 
oft í úrslitum og náðu fjórum sinnum 
á verðlaunapall. Viktor Máni Vilbergs-
son Breiðabliki varð íslandsmeistari í 
100 metra bringusundi og er nokkuð 
langt liðið síðan félagið eignaðist ís-
landsmeistara. 

Góður árangur ungmenna
Í maí voru yngri hóparnir í sund-
deildinni á gera mjög góða hluti á 
vormóti Ármanns og fóru heim með 
mörg verðlaun.

Í lok maí var vormót Breiðablisk í 
Kópavogslaug og kepptu þar 242 sund-
menn frá 12 félögum. 

Í júní kepptu 15 blikar á unglinga-
meistaramóti íslands en í ár var aldur-
flokkameistarmótinu skipt í eldri sem 
varð UMÍ og yngri AMÍ. Undir lok 
mánaðarins var AMÍ haldið á Akureyri 
og voru blikar þar fjölmennir og voru að 
gera frábæra hluti. Brynjólfur Óli náði 
td. að vinna öll sín sund og margir aðrir 
voru á palli. Í heildina náði sunddeildin 
að vera fimmta stigahæsta sundfélagið.

Sigruðu á Landsmóti
Í júlí náði sunddeild Breiðabliks sem 
keppti fyrir hönd UMSK að sigra í 
sundkeppninni á Landsmóti UMFÍ 
með glæsibrag. 

Í ágúst við upphaf nýs sundárs gekk 
til liðs við deildina nýr þjálfari fyrir 
C og D hópa í Salalaug, Páll Janus 
Þórðarson en Páll er íþróttakennari að 
mennt og með mikla og góða reynslu 
í sundþjálfun.

7 af hverjum  
10 verðlaunum
Ármannsmótið var haldið í september 
og þar voru blikar með 38 manna lið. Í 
október hélt sunddeildin meistaramót 
UMSK í Kópavogslaug sem var vel sótt 
en alls voru um 400 stungur á mótinu 
og var Breiðablik með um 70% allra 
verðlauna.  

Íslandsmeistaramótið í 25 metra 
laug var haldið undir lok nóvember 
og þar náðist frábær árangur þegar 
Viktor Máni lék sama leik og á ÍM50 
og varð íslandsmeistari í 100 metra 
bringusundi. Brynjólfur setti sveinamet 
í öllum sínum greinum nema einni. 
Íslandsmót fatlaðra fór fram sömu 
helgi og þar náði Anita Ósk Hrafns-
dóttir glæsilegum árangri er hún varð 
Íslandsmeistari í nokkrum greinum. 
Anita sem keppir bæði í flokkum 

fatlaðra og ófatlaðra átti stórgott ár í 
heildina en hún varð íslandsmeistari í 
sínum flokki S14 í 7 greinum og setti 
íslandsmet í 4 greinum.

Upp um deild
Viku síðar fór fram bikarkeppni SSÍ 
en hún hafði ekki verið haldin síðan 
2011. Breiðablik keppti undir merkjum 
UMSK ásamt Stjörnunni og Aftur-
eldingu. Karlaliðið var í hörkuformi 
og sigraði í 2. deild með nokkrum yf-
irburðum og tryggðu sér þannig sæti í 
1. deild en liðið var 4. stighæsta karla-
liðið í báðum deildum. Kvennaliðið var 
einnig að ná góðum árangri og náði 
mun fleiri stigum en sum lið í fyrstu 
deildinni en náði samt ekki að tryggja 
sér sæti í henni og endaði í 3. sæti.

Þjálfarskipti verða hjá B og C 
hópum í Kópavogslaug um áramót 
þegar Zoltán Belányi  tekur við þeim. 
Zoltán kemur frá Fjölni þar sem hann 
á að baki afar farsælt starf. Sunddeildin 
hefur verið að ná til sín mjög sterkum 
þjálfurum á undanförnum árum enda 
er óvíða að finna betri aðstöðu til 
sundþjálfunar en í Kópavogi. Það eru 
tækifæri til enn frekari uppbyggingar 
á sundstarfinu í bænum.

„Þríkó“
Undir sunddeild Breiðabliks starfar 
einnig mjög öflug garpadeild og þrí-
þrautarhópur Þríkó.

Þríkó hefur vaxið hratt undan-
farin ár og er nú stærsta þríþrautar-
deild á landinu með 85 meðlimi og 
þar af eru um 50 sem stunda æfingar 
hjá deildinni. Þá hefur Þríkó staðið 
fyrir best sóttu þríþrautar- og sund-
keppnunum, en uppselt hefur verið 
bæði í Kópavogsþrautina í maí og 
Þorláksmessusundið  undanfarin ár. 

Einnig hefur Þríkó séð um tímatökur 
í flestum þríþrautum, hjólakeppnum 
og almenningshlaupum á höfuð-
borgarsvæðinu og víðar.

Síðasta haust var ungmennum 
boðið upp á þríþrautaræfingar fyrir 
ungmenni á aldrinum 12-16 ára í 
fyrsta skipti hér á landi, samkvæmt 
upplýsingum frá sunddeildinni. 
Þetta var gert að undangengnu vel 
heppnuðu sumarnámskeiði í þríþraut 
þar sem færri komust að en vildu. 
Sunddeildin og Þríkó stefna á að 
bjóða upp á þetta sem valkost enda 
er öll aðstaða fyrir hendi í Kópavogi 
og íþróttin þykir bæði fjölbreytt og 
skemmtileg fyrir ungmenni. Misjafnt 
er hvernig æfingum er háttað en hægt 
er að vera í öllum greinunum eða 
bara hverri fyrir sig eftir því sem 
hver vill. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is



Allt í matinn

Fjölbreytt úrval af sælkeravöru, 
tilvalið í fermingarveisluna eða 

við önnur góð tilefni!

og fermingarveisluna líka

Ostar  -  Steikur  -  Álegg  -  Gjafavara  -  Ostabakkar

Ostakörfur  -  Nespresso  -  Hráskinka -  Kryddbar  -  Ostakökur  

Ostabollakökur  Pate  -  T-bone steikur  -  Meðlæti  -  Olíur  -  Parma 

Pasta  -  Sjávarréttir  -  Sultur  -  Kex  -  Reyktur lax  -  Súkkulaði  

Grafinn lax  -  Villibráð  -  Corrizo  -  Te  -  Fyrirtækjagjafir

Fjölbreytt sælkeravara 
þar sem allir ættu að finna 

eitthvað fyrir sig. 
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Grafinn lax  -  Villibráð  -  Corrizo  -  Te  -  Fyrirtækjagjafir

Fylgist með tilboðum og fleiru á: www.facebook.com/saelkerabudin

Bitruhálsi 2 - 110 Reykjavík - Sími 578 2255

Opnunartími: 11:00-18:00 virka daga, 
10:00-16:00 á laugardögum. 
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