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Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík
Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði,

sími 511-7000, www.innrammarinn.is

Fjarðargötu 19, Hafnarfirði

Velkomin á nýtt
rammaverkstæði

og verslun

Úrval tilbúinna 
ramma og 

myndaalbúma

Það verða tvær miðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu: 

101 og 201
Það er mikil fyrirtækjaflóra í 

Kópavogi og hefur lengi verið. 
Fjölbreytnin hefur aukist mjög 

mikið. Við sjáum það náttúrlega að það 
er mjög gott að vera með fyrirtæki hér, 
því Kópavogur er svo vel staðsettur. Ef 
ég lít til verslunar og þjónustu þá er 
ekki hægt að vera meira miðsvæðið 
en hér í Kópavogi. Við erum ekki að 
fara að keppa við 101 Reykjavík í þeim 
skilningi að við munum aldrei horfa 
til okkar sem slíks miðbæjar, en ég sé 
fyrir mér að Smáralindarsvæðið ásamt 
verslunar- og þjónustusvæðum þar í 
kring muni flokkast undir „hinn mið-
bæinn“ á höfuðborgarsvæðinu. Það 
verður 101 og svo verðum það við; 
201,“ segir Ármann Kr. Ólafsson í 

viðtali við blaðið í tilefni af afmæli 
bæjarins. 

Hann segir að einkabílnum verði 
gert hátt undir höfði í Kópavogi fram-
tíðarinnar: 

„Svo er ég alveg sannfærður um að 
fyrirtæki eiga eftir að leggja mikið upp 
úr því að aðgengi fyrir bíla muni áfram 

verða gott og við munum tryggja það. 
En um leið er ég fylgjandi öflugum 
almenningssamgöngum og öðrum 
ferðamátum. Ég er hins vegar ekki 
fylgjandi því að menn reyni að útrýma 
einhverjum ferðamáta eins og bílnum, 
heldur er hann valkostur og svo aðrir 
valkostir líka.“ Sjá bls. 8. 

Afmælishátíð Kópavogs: 

Fjöldamargt um að vera
Stórtónleikar í Kórnum, sund-

laugafjör, afmæliskaka, hand-
verkssýning, sýning leikskóla-

barna, málþing og sögusýning eru 
meðal þess sem boðið er upp á um 
afmælishelgina og þess sem bæjarbúar 
hafa getað notið hingað til í afmælisvik-
unni, í tilefni sextugsafmælis Kópa-
vogs. Tónleikarnir eru viðamesti við-
burðurinn sem haldinn er í tengslum 
við afmælið en þeir verða haldnir 
sunnudaginn 10. maí. Aðgangur er 
ókeypis og eru allir velkomnir, segir 
á vef bæjarins. 

600 manns
Á tónleikunum koma fram 600 manns 
sem allir eiga það sameiginlegt að vera 
Kópavogsbúar eða eiga rætur sínar að 
rekja í Kópavog. Á þeim verður saga 
bæjarins og saga íslenskrar dægur-
tónlistar fléttuð saman. Flutt verða 
íslensk lög úr ýmsum áttum í dagskrá 
sem hugsuð er fyrir alla fjölskylduna. 
Meðal þeirra sem koma fram eru Ríó 
tríó, raunar án Ólafs Þórðarsonar 
heitins, en þetta mun vera í fyrsta sinn 
sem Helgi Pé og Ágúst koma fram eftir 
brotthvarf Ólafs. 

Auk þeirar koma fram Salka Sól, 
Erpur, sameinaður barnakór sem 
400 börn úr Kópavogi skipa, Guðrún 
Gunnars, Stebbi Hilmars og fleiri. 
Kynnar eru Kópavogsbúinn Helgi 
Pétursson og Reykvíkingurinn Saga 
Garðarsdóttir. 

Viðburðir í Kópavogi  
í afmælisviku
Á vef Kópavogs eru raktir þeir viðburðir 
sem haldnir verða í tilefni af afmælinu. 
Hér er birt yfirlit fyrir daginn í dag, 
helgina og svo sjálfan afmælisdaginn: 

Föstudagurinn 8. maí: Afmælis-
útgáfu Miðjunnar dreift í hús á höf-
uðborgarsvæðinu. Í blaðinu sem að 
þessu sinni er gefið út af Kópavogi og 
Markaðsstofu Kópavogs er fjallað um 
fólk og fyrirtæki í Kópavogi frá breiðu 
sjónarhorni. 

Afmælisfjör í skólum Kópavogs og þá 
halda unglingar í bænum hina árlegu 
félagsmiðstöðvahátíð. 

Laugardaginn 9. maí: Boðið upp á ís, 
kaffi og súkkulaði í sundlaugum Kópa-
vogs frá klukkan 11. 

Handverkssýning eldri borgara 
verður haldin í félagsmiðstöðvum eldri 
borgara, Gjábakka, Gullsmára og Boða-
þingi frá 13-17. Handverkssýningin er 
bæði 9 og 10 maí. 

Afmæliskaka og fjör í Smáralind: 
Frá 14 til 16 býður Kópavogsbær upp 
á afmælisköku í Smáralind. Bæjarstjóri 
og bæjarfulltrúar taka á móti gestum 
og gangandi, kaffi og drykkir í boði 
auk glæsilegrar köku. Í Smáralind verða 
töfrahetjurnar Einar Mikael og Vikt-
oría á ferðinni, frí andlitsmálning fyrir 
krakka og blöðrulistamenn. Þá verða 
tilboð í verslunum. 

Sunnudagurinn 10. maí: Þríkó, 
þríþrautarkeppni Kópavogs fer fram 
í Vesturbæ Kópavogs. Keppnin hefst 
8.30, keppt í fjölmörgum flokkum, þar á 
meðan fjölskyldu- og barnaþraut. 

Reiðsýning hestamannafélagsins 
Spretts hefst klukkan tvö en að henni 
lokinni verður verður teymt undir 
krökkum. 

Stórtónleikar á stórafmæli haldnir 
í Kórnum í Kópavogi: Húsið opnar 
klukkan 15. Krökkum er boðið upp á 
hoppukastala og inni í Kórnum verður 
gömlum myndum úr Kópavogi varpað 
á skjái. Veitingasala á vegum HK. Tón-
leikarnir hefjast klukkan 16. 

Gestir eru hvattir til að taka strætó 
á tónleikana en í tilefni dagsins verður 
afmælisstrætó á ferðinni sem ekur frá 
Hamraborg, um Smáralind og þaðan 
sem leið liggur upp í Kór. 

Á tónleikunum koma fram 600 
manns sem allir eiga það sameiginlegt 

að vera Kópavogsbúar eða eiga rætur 
sínar að rekja í Kópavog. Meðal þeirra 
eru Ríó tríó ásamt Snorra Helgasyni, 
Erpur Eyvindarson, Dr. Gunni, Salka 
Sól Eyfeld, Sigtryggur Baldursson, 
Fræbblarnir, Sigga Beinteins, Stefán 
Hilmarsson, Eyþór Ingi, Guðrún 
Gunnarsdóttir og Gissur Páll Giss-
urarson auk stórhljómsveitar undir 
stjórn Þóris Úlfarssonar. Þá stýrir 
Þórunn Björnsdóttir sameinuðum 
barnakór barna í Kópavogi og Össur 
Geirsson kemur fram með Skólahljóm-
sveit Kópavogs en Þórunn og Össur 
leika lykilhlutverk í tónlistaruppeldi 
fjölmargra Kópavogsbúa. Einnig flytja 
sameinaðir kórar bæjarins lag og 
Gerpla kemur fram í stórbrotnu atriði. 

Á tónleikunum verða saga bæjar-
ins og saga íslenskrar dægurtónlistar 
fléttuð saman með skemmtilegum 
hætti. Flutt verða íslensk lög úr 
ýmsum áttum í fjölskylduvænni dag-
skrá. Kynnar tónleikanna verða Helgi 
Pétursson og Saga Garðars. 

Mánudagurinn 11. maí: Afmælis-
dagur Kópavogs. Sýning leikskólabarna 
í Kópavogi opnar á Hálsatorgi í Kópa-
vogi. 

Þess má svo geta að allan maímánuð  
verður mikið um að vera í Kópavogi. 
Þann 16. maí verður menningardagur 
í menningarhúsum Kópavogs. Þann 
19. maí verður morgunverðarfundur 
með bæjarstjóra um fjárfestingu og 
uppbyggingu í Kópavogi. Loks má þess 
geta að vikuna 26-30. maí verður barna-
menningarhátíð Kópavogs, Ormadagar.

Ný mannréttindastefna Kópavogs: 

Áhersla á 
jafnrétti kynjanna
Bæjarstjórn Kópavogs hefur 

samþykkt jafnréttis- og mann-
réttindastefnu fyrir bæinn en 

hún gildir til ársins 2018. Þetta var 
samþykkt einróma á fundi bæjar-
stjórnar 28. Apríl. 

Stefnan nær til allra þátta í starf-
semi bæjarins, bæinn sem vinnustað 
og þjónustuaðila. Þetta er í fyrsta sinn 
sem bærinn setur sér mannréttinda-
stefnu en fjórða sinn sem sett er stefna 
í jafnréttismálum. 

Jafnréttis- og mannréttindastefna 
Kópavogs er byggð á jafnræðis-
reglunni og miðar að því að allir fái 
notið mannréttinda án tillits til kyns, 
uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúar-
bragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, 
kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætt-
ernis, fötlunar, heilsufars eða annarrar 
stöðu. 

Kópavogsbær hefur jafnræði bæj-
arbúa og mannréttindi að leiðarljósi 
í öllu starfi, segir á vef bæjarins og 
hefur einsett sér að vera í fararbroddi 
í mannréttindamálum með sérstakri 
áherslu á jafna stöðu kynjanna. 

Stefnunni á að fylgja eftir með 
framkvæmdaáætlun sem taka mun 
til starfsemi og þjónustu bæjarins. 

„Það er ánægjulegt að kynna til 
sögunnar nýja jafnréttis- og mann-
réttindastefnu hjá Kópavogsbæ á 

þessu afmælisári kosningaréttar 
kvenna og 60 ára afmæli Kópa-
vogsbæjar. Í bænum hefur verið 
verðskulduð áhersla á jafnréttismál 
síðan bærinn setti á laggirnar jafn-
éttisnefnd, fyrst sveitarfélaga, fyrir 40 
árum síðan,“ er haft eftir Theodóru 
Þorsteinsdóttur formanni bæjarráðs 
sem kynnti stefnuna á bæjarstjórnar-
fundi á dögunum. 

„Jafnræði á meðal íbúanna 
er leiðarljós í þeirri vinnu sem 
framundan er og stefnir jafnréttis- 
og mannréttindaráð Kópavogs að því 
að eiga gott samtal og samráð, bæði 
við veitendur þjónustu í bæjarfélaginu 
sem og bæjarbúa,“ segir Ragnheiður 
Bóasdóttir formaður jafnréttis- og 
mannréttindaráðs.

Sorpa ætlaði að kaupa kaupa gas- og jarðgerðarstöð, 
án tillits til markmiða eigenda sinna í sorpmálum: 

Sveitarfélögin með 
allt aðrar áherslur
Áform Sorpu um að reisa gas- 

og jarðgerðarstöð á höfuð-
borgarsvæðinu eru í takt við 

áherslur í sameiginlegri svæðisáætlun 
sveitarfélaga á Suðurlandi, Suðvestur-
landi og Vesturlandi. Hins vegar virðast 
áformin stangast á við við áherslur í 
stefnumótun einstakra sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu. Þessi áform fela 
ekki í sér hvata til að draga úr rusli 

eða auka flokkun. Þá virðast áformin 
aðeins að litlu leyti í takt við markmið 
landsáætlunar um meðhöndlun úr-
gangs 2013-2024. Þetta sagði í saman-
tekt Environice sem fór yfir hugmyndir 
Sorpu um þriggja millarða króna gas- 
og jarðgerðarstöð sem til stóð að kaupa 
án útboðs. Einnig að molta úr þessu 
yrði sjálfsagt ónothæf. 

Sjá bls. 10-11. 

Theódóra Þorsteinsdóttir. Helgi, Saga og Áramann. Það verður nóg um að vera í Kópavogi í dag og 
fram á mánudag.
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„Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu barst umsókn Kópavogsbæ um 
afgreiðslu tveggja tækifærisleyfa hinn 29. apríl síðastliðinn. Annars vegar 
var um að ræða tímabundið tækifæris- og áfengisleyfi  laugardaginn 9. maí 
í tilefni af árshátíð starfsmanna Kópavogsbæjar en hins vegar tækifærisleyfi 
vegna stórafmælis Kópavogs hinn 10. maí næstkomandi.“
Svo segir á heimasíðu Bandalags háskólamanna. Fólk þar er í erfiðri kjarabaráttu 
gagnvart ríkisvaldinu sem virðist hvorki hreyfa legg né lið, enda þótt afleiðingar 
verkfallsins sýni að hjól samfélagsins snúast ekki án framlags þessa fólks.
Þegar er farið að bera á kjötskorti, fasteignaviðskipti eru stopp. Sjúklingar fá 
ekki nauðsynlega þjónustu, svo aðeins örfá dæmi séu tekin. Neyðarástand er 
orð sem slegið er upp á forsíðum blaðanna. 
Það er ekkert grín að fara í verkfall og það gerir enginn að gamni sínu. BHM fólk 
er augljóslega langþreytt. Og þegar fólk sem ýmist hefur uppfyllt vinnuskyldu 
sína eða tekið neyðarvakt eftir neyðarvakt fær mínustölu á launaseðlinum frá 
ríkinu, er ekki von að fólk verði reitt, sem fyrir var þreytt.
Krafa BHM er að menntun verði metin til launa. Þetta er ekki ósanngjörn 
krafa. Það er hins vegar ekki sanngjarnt að ekki sé hlustað á fólk og satt best 
að segja er sorglegt að heyra til oddvita ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Þeir 
virðast heldur vilja leika á fiðlu eða éta köku meðan allt stendur í ljósum logum.
En til þess að starfsfólk í verkfalli komi til starfa, þarf ástæðan að vera sú að 
verið sé að afstýra neyðarástandi. Þetta hefur gerst á sjúkrahúsum. Þar hafa 
ljósmæður og margir fleiri unnið vakt eftir vakt. 
En þá má spyrja. Er það neyð í skilningi laga eða almennum skilningi að 
afgreiða tækifærisleyfi fyrir bæjarhátíð? 
Mikið djöfull yrði það annars fúlt ef hátíðahöld í tilefni af 60 ára afmæli 
Kópavogsbæjar féllu niður vegna verkfalls BHM. En um leið er leiðinlegt ef 
það kostar verkfallsbrot að halda húllumhæ. Með verkfallsbroti er troðið á 
þeim sem berjast fyrir bættum kjörum.
Ekki er víst að málinu sé lokið. Þegar þessi orð eru sett á blað og prentsmiðjan 
bíður, situr yfirstjórn BHM á fundi og veltir fyrir sér næstu skrefum.
Vonandi tekst sátt í þessu máli. Hér í blaðinu eru raktir fjöldamargir viðburðir 
sem tengjast afmælishaldinu og auðvitað yrði gaman fyrir alla að geta sótt 
sem flesta viðburði. Um leið yrði ekki síður skemmtilegt ef fólk gæti almennt 
virt rétt annarra til þess að berjast fyrir kjörum sínum. Það mátti örugglega 
sækja um þessi leyfi áður en BHM fólk fór í verkfall. Verkfallið datt ekkert 
úr heiðskýru lofti. Það var ákveðið með löngum fyrirvara. Eins hefur lengi 
verið vitað að halda ætti upp á 60 ára afmæli Kópavogsbæjar nú um helgina.

Ingimar Karl Helgason 

Skemmtun  
í skugga verkfalls

LEIÐARI

Afmæliskveðja
Kæru nágrannar ! Ég sendi 

ykkur afmæliskveðju í tilefni af 
60 ára afmæli bæjarins okkar. 

Við höfum mörg fylgst með afmæl-
isbarninu vaxa úr grasi, önnur erum 
við rétt að kynnast því. Sum okkar 
eru svo heppin að hafa búð hér frá því 
áður en bærinn varð til, önnur eru 
nýflutt. Tilfinningar okkar gagnvart 
bænum geta því verið mismunandi 
og missterkar. En örlögin hafa hagað 
því þannig að hér eigum við heima og 
deilum því þessu samfélagi sem Kópa-
vogur er. Við skulum því fagna saman 
og gleðjast á þessum tímamótum, og 
vinna saman að því að hér verði áfram 
„vagga börnum og blómum“, að allir 
geti hér notið sín og allir séu velkomnir. 
Göngum brosandi inn í sumarið og 

njótum afmælisársins með fjölskyldu, 
vinum og nágrönnum. Til hamingju 
með bæinn okkar !

Enginn styrkur 
fyrir efnilegt ungt 
tónlistarfólk
Bæjarráði Kópavogs barst beiðni 

um að fjórum til sex af efni-
legustu unglingum Kópavogs í 

tónlist yrði gefið tækifæri til að stunda 
sína list hjá Maximum Músikús undir 
handleiðslu færustu kennara. Hug-
myndin er að unglingarnir geti mætt í 
Hörpu og stundað sína list virka daga 
í stað þess að mæta í vinnuskóla Kópa-
vogs. Þannig gæti Kópavogsbær stutt 
við bakið á okkar færustu unglingum 
í tónlist. Enginn aukakostnaður fylgir 

hugmyndinni þar sem allir sem sækja 
um í vinnuskólanum fá vinnu og þar 
af leiðir að umræddir unglingar munu 
fá vinnu í vinnuskólanum kjósi þeir 
svo. Auk þess að stunda sína list, var 
hugmyndin að unglingarnir fari með 
afrakstur vinnunar í sína heimabyggð 
og spili fyrir Kópavogsbúa. 

Meirihluti Bjartrar framtíðar og 
Sjálfstæðisflokks sá enga möguleika 
á að verða við þessari beiðni. Enginn 
áhugi var á að nýta möguleika til að 

styðja við bakið á þessu unga og efni-
lega tónlistarfólki. Málið var fellt í bæj-
arráði með þremur atkvæðum Bjartrar 
framtíðar og Sjálfstæðisflokks gegn at-
kvæðum Samfylkingar og VG. 

Unglingurinn Kópavogur
Sextugt bæjarfélag er ungt bæjar-

félag, jafnvel á íslenskan mæli-
kvarða. Flest helstu sveitarfélög 

landsins eiga mun lengri sögu. „Ung-
lingurinn“ Kópavogur á afmæli og þá 
er tækifæri fyrir okkur öll að gleðjast 
saman sem og að velta fyrir okkur 
hvernig bærinn okkar getur þróast, 
næstu sextíu árin. 

Sextugi „unglingurinn“ Kópavogur 
er skemmtilegt, fjölbreytt samfélag sem 
hefur til að bera úrvals góða skóla, fal-
legt bæjarstæði, blómlegt íþrótta- og 
menningarlíf og alls konar kröftuga 
félagsstarfsemi ungra jafnt sem aldra. 
Mikið og spennandi verk er framundan 
í að skipuleggja bæinn okkar , styrkja 
tengsl milli hverfa, fanga miðjuna 

og finna límið í „Nýjum Kópavogi“. 
Kópavogur árið 2015 verður örugg-
lega allt annar Kópavogur árið 2075. 
Spurningin er hvernig við viljum sjá 
hann þróast. 

Núna í afmælismánuðinum maí 
fáum við mörg tækifæri til að koma 
saman og gleðjast. Hæst ber stórtón-
leikar í Kórnum núna á sunnudaginn 
þar sem, auk annarra, fjöldi lands-
þekktra tónlistamanna sem eiga rætur í 
Kópavogi leiða okkur í gegnum söguna 
með söng og tónlist. Allir helstu kórar 
bæjarins taka þátt sem og skólahljóm-
sveitin okkar eina og sanna. 

Það er von mín að þessi afmælis-
mánuður skapi margar gleðistundir 
fyrir okkur Kópavogsbúa og þessi 

tímamót verði okkur hvatning til hugsa 
hvernig við viljum sjá Kópavog styrkj-
ast, dafna og eflast, næstu sextíu árin. 

Höfundur er
Ása Richardsdóttir,

bæjarfulltrúi

Höfundur er
Pétur Hafn Sigurðsson

bæjarfulltrúi Samfykingarinnar

Höfundur er
Ólafur Þór Gunnarsson

bæjarfulltrúi VG  
og félagshyggjufólks

„Ég var komin heim“
Katín Júlíusdóttir, þingmaður 

og varaformaður Samfylk-
ingarinnar, hefur búið í Kópa-

vogi síðan hún var níu ára. „Þegar ég 
flutti í Kópavoginn, þá varð hjartað í 
mér í laginu eins og Kópavogskirkja. 
Ég var bara komin heim,“ segir Katrín 
í samtali við blaðið. 

Katrín flutti í Aratún sem barn, en 
foreldrar hennar voru frumbyggjar 
þar. Þá var malarvegur um hverfið, 
en margt hefur breyst síðan þá. Margt 
hafi verið gróið í umhverfinu en líka 
fjörgugt mannlíf. Í dalnum hafi verið 
veidd síli og jafnvel farið á skauta á 

lækjum á veturna. Nú hafi ýmislegt 
breyst. Íþróttastarfið allt og félagsmið-
stöðvar sýni hversu vel sé búið að öllu. 
Þegar hún var yngri hafi „sjoppukúlt-
úrinn“ verið meira áberandi. Krakkar 
hafi hangið í sjoppunni og borðað 
græna frostpinna áður en haldið hafi 
verið heim. 

„Ef við horfum bara á hverfið mitt, 
þá var Kópavogurinn miklu hrárri 
þegar ég var að alast upp. Núna er 
þetta orðið manngerðara. Það hefur 
sinn sjarma líka og ég er eiginlega 
hrifnari af því,“ segir Katrín, en hún 
býr enn á sömu slóðum. 

Eins segist hún njóta þess að geta 
hjólað úr sínu hverfi og alla leið í 
vinnu sína niður í miðbæ Reykjavíkur. 
Flest hafi breyst til batnaðar, en þó sé 
eins og strætó hafi verið betri í minn-
ingunni, en hann er nú. 

Á mótum Álfhólsvegar og Þverbrekku. Þjóðtrúin lifir í Kópavoginum eins og víða annars staðar, en hér er álfasteinn.

Katrín Júlíusdóttir.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
M

sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.
Margar stærðir í boði.

Isabella hægindasófi SÓ
FA

R

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði.  
Fáanlegur í mörgum stærðum, litum og útfærslum. 

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. Öflugt 
og sterkt svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

Demetra svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
BUGATTI hönnunarvörur

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Hönnun: Andreas SeegatzHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Virgilio BugattiHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Bugatti Hönnun: Innocent Rifino og Lorenzo ruggieri Hönnun: Andreas Seegatz

Dunlopillo
Gæði frá 
Danmörku

Lama
Gæði frá 
Danmörku

Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

SUMARTILBOÐ

Á VÖLDUM VÖRUM 

Í VERSLUN
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60 ára afmæli Kópavogskaupstaðar: 

Löng saga og stutt
„Kópavogur á sér langa sögu. Kópavogskaupstaður stutta.“ Þannig mæltist 
Þormóði Pálssyni í ávarpi bæklings sem gefinn var út á tíu ára afmæli 
Kópavogskaupstaðar, 11. maí 1965. Sögufélag Kópavogs hefur látið skanna 
þennan merkilega bækling og birtir á heimasíðu sinni vogur.is. 

Þessa dagana er haldið upp á 60 ára 
afmæli bæjarfélagsins. Enda þótt saga 
Kópavogsbæjar hafi lengst mjög í árum 
mælt, þá er hún enn stutt á mælikvarða 
aldanna. 

Frá landnámi til nútímans
Bæjarlandið í Kópavogi er vettvangur 
sögulegra atburða allt frá landnámsöld, 
segir í samantekt á vefsíðu Kópavogs-
bæjar. Í bæjarlandinu eru tveir fornir 
þingstaðir. Á Þingnes í Elliðavatni hafa 
menn álitið að hið forna Kjalarnesþing 
hafi staðið, en það var undanfari Al-
þingis á Þingvöllum. Hinn þingsstað-
urinn er við Kópavog, vog sem gengur 
inn úr Skerjafirði og bærinn stendur 
við. Þar voru háð dómþing, refsingar 
fóru fram og aftökur sakamanna. Erfða-
hyllingin 1662 fór fram á þingstaðnum 
í Kópavogi, er landsmenn sóru danska 
konunginum hollustueiða og afsöluðu 
sér fornum réttindum sínum. 

Bærinn
Nafn bæjarfélagsins er dregið af 
jörðinni Kópavogi sem ríkissjóður átti 
í byrjun aldarinnar og leigði út ásamt 
annarri jörð, Digranesi í nágrenni 
hennar. Í samantektinni á vef bæjarins 
er greint frá því að í heimskreppunni 
upp úr 1930 hafi jarðirnar verið teknar 
úr leigu og þeim skipt upp í nýbýli í 
þeim tilgangi að vinna á atvinnuleysinu 
sem kreppunni fylgdi. 

„Búskapurinn ásamt stopulli vinnu 
útifrá myndi létta margri fjölskyldunni 
lífsbaráttuna. Landið, sem varð fyrir 
valinu, var Fossvogur og Digranes 
og Kársnes norðanvert. Það voru að 
meirihluta iðnaðarmenn og miður 
launaniðir opinberir starfsmenn, sem 
sóttust eftir landinu og á fjórða ára-
tugnum var því skákað niður í erfða-
festulönd. Á kvöldin og um helgar 
mátti sjá vinnuklætt fólk halda suður í 
Kópavog. Lítil hús risu og þar sem áður 
var urð og grjót, skipti landið um lit er 
voraði. Þar gat víða að líta fagurgræna 
bletti sem stækkuðu ár frá ári.“ Svo 
segir um upphaf þéttbýlis í Kópavogi í 
bæklingnum frá tíu ára afmælinu sem 
áður var nefndur. 

Kópavogshreppur var svo stofnaður 
í byrjun árs 1948 þegar skil urðu milli 
Kópavogshrepps og Seltjarnarnes-

hrepps hins forna. Íbúar voru þá innan 
við þúsund. En íbúum fjölgað hratt. 
Þeir voru upp undir fjögur þúsund 
þegar Kópavogur hlaut kaupstaðar-
réttindi árið 1955. Kosið var til bæjar-
stjórnar og voru fjórir listar í framboði: 
Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur, 
Sjálfstæðisflokkur og framboð óháðra 
og Framfarafélagsins. 

Óháðir, undir forystu Finnboga 
Rúts Valdemarssonar hlutu fjóra af 7 
bæjarfulltrúum og þar með hreinan 
meirihluta. Finnbogi Rútur varð þar 

með fyrsti bæjarstjóri Kópavogs og 
gegndi því embætti næstu tvö árin, en 
varð svo bankastjóri Útvegsbankans. 

Hulda Jakobsdóttir kona Finnboga, 
tók við embættinu og varð þá fyrst 
kvenna til að gegna embætti bæjar-
stjóra hér á landi. 

Óháðir héldu meirihluta sínum í 
bæjarstjórn og gegndi Hulda emb-
ættinu áfram til ársins 1962. 

Eftir kosningarnar það ár gengu 
Óháðir til meirihlutasamstarfs við 
Framsóknarflokkinn, en í þeim kosn-
ingum urðu jafnframt þau tímamót 
að fyrsta konan, Svandís Skúladóttir, 
af lista Óháðra, var kjörin aðalmaður 
í bæjarstjórn Kóapvogs. 

Fáar konur áttu sæti í bæjarstjórn-
inni næstu árin og það er í reynd ekki 
fyrr en á níunda áratugnum sem konur 
í bæjarstjórn Kópavogs verða fleiri en 
tvær. 

Alls hafa tólf gegnt embætti bæjar-
stjóra í Kópavogi, þar af þrjár konur. 
Sigurður Geirdal heitinn gengdi emb-
ættinu lengst allra í sögu bæjarins, en 
hann sat samfellt sem bæjarstjóri í 14 
ár, frá árinu 1990 og til ársins 2004. 

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

Hulda Jakobsdóttir
Hulda Jakobsdóttir fæddist í Reykja-
vík 21. október 1911, dóttir hjónanna 
Guðrúnar Ármannsdóttur húsmóður 
og Jakobs Bjarnasonar vélstjóra. Hún 
stundaði nám við Miðbæjarskólann 
og Menntaskólann í Reykjavík og lauk 
þaðan stúdentsprófi 1931. Hún lauk 
cand.phil prófi frá Háskóla Íslands 
1932 og stundaði síðar frönskunám 
við sama skóla. Hulda giftist Finn-
boga Rút Valdemarssyni árið 1938 
og tveimur árum síðar fluttu þau 
að Marbakka í Kópavogi. Hulda og 
Finnbogi Rútur eignuðust fimm börn: 
Elínu,  Gunnar, Guðrúnu, Sigrúnu 
og Huldu. Fyrir átti Finnbogi Rútur 
dótturina Auði.

Hulda og Finnbogi Rútur hófu 
fljótlega þátttöku í málefnum sveitar-
félagsins, en Kópavogur varð sjálf-
stæður hreppur 1948 og kaupstaður 
1955. Hulda var kosin bæjarstjóri 4. 
júní 1957, og gegndi því embætti til 
1962. Jafnframt bæjarstjórastarfinu 
var hún formaður sóknarnefndar 
Kópavogssóknar og formaður 
skólanefndar. Helstu áherslur  hennar 
á bæjarstjórnartímanum voru upp-
bygging skóla í bænum, bygging 

kirkju, félagsheimilis og sundlaugar.
Eftir að Hulda lét af störfum sem 

bæjarstjóri starfaði hún um árabil 
sem umboðsmaður Brunabótafélags 
Íslands í Kópavogi og sat aftur sem 
bæjarfulltrúi í Kópavogi 1970-1974.

Hulda og Finnbogi Rútur voru gerð 
að fyrstu heiðursborgurum Kópavogs 
árið 1976 og Hulda var sæmd riddara-
krossi fyrir störf sín að sveitarstjórn-
armálum árið 1994. 

Hulda lést 31. október 1998.
Texti um Huldu Jakobsdóttur er 

fenginn af síðunni http://konur.blog.
is/

Ríó Tríó.  Mynd: Magnús Bæringur 
Kristinsson/Sögufélag Kópavogs.

allir saman í hring.  Mynd: Sögufélag Kópavogs.

Kópavogskirkja í byggingu.   Mynd: Herbert Guðmundsson/Sögufélag Kópavogs.

Sunnubraut og Þinghólsbraut. 
Mynd: Magnús Bæringur Kristinsson.

Frímínútur í Kársnesskóla.  Myndin er úr 10 ára afmælisbæklingi Kópavogsbæjar.



Fögnum saman
60 ára afmæli Kópavogs

#kopavogur60
PIPAR

\TB
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Líf og �ör í Kópavogi alla helgina!

PIPAR
\TB

W
A - SÍA - 152045 

9.–10.MAÍ Handverkssýning
í félagsmiðstöðvum 

eldri borgara, 
Gjábakka, Gullsmára

og Boðanum,kl. 13–17

8.–10.
MAÍ

Afmælistilboð

og stemning

í BYKO

Breiddinni

10.MAÍHestasýningá vegum æskulýðs-
nefndar Spretts og 

teymt undir börnum,kl. 14–16

10.
MAÍ

ÞRÍKÓ, Kópavogs-

þríþrautin 2015

Keppni, skemmtiatriði

og barnaþraut,

kl. 8.30–12.15

11.
MAÍ

Afmælisdagur 

Kópavogsbæjar 

Sýning leikskólanna

á Hálsatorgi,

kl. 10 

9.
MAÍ

SUNDLAUGAFJÖR

Ís, kaffi og súkkulaði

í Kópavogslaug

og Salalaug,

kl. 11–15

9.
MAÍAfmælisveislaí Smáralind,risaafmæliskakaog �ör,kl. 14–17

10.
MAÍ

Stórtónleikar
í Kórnum

kl. 16–17.30

Húsið opnar kl. 15. Hoppukastalar og �ör. Ókeypis aðgangur!
Fjölmargir listamenn úr Kópavogi koma fram á tónleikum fyrir alla �ölskylduna.
Fríar strætóferðir frá Hamraborg í Kórinn með viðkomu í Smáralind, fram og til baka, 
frá kl. 14 til 18.30.

Þú finnur nánari upplýsingar um tónleikana og aðra viðburði á kopavogur.is
eða á Facebook-síðu Kópavogsbæjar.

Þér er boðið á stórtónleika í Kórnum sunnudaginn 10. maí kl. 16
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Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í Kópvogi: 

Hlúum að því 
sem við höfum
Bæjarstjórinn í Kópavogi vill efla bæjarbraginn með 60 ára afmælishátíð. 
Hann segir að staðsetningin geri Kópavog að miðstöð höfuðborgarsvæðis-
ins. Áhersla verði lögð á einkabílinn í framtíðinni en um leið verði boðnar 
almenningssamgöngur og aðrar samgönguleiðir. 

„Kópavogsbær er ekki mjög gamall 
bær, en á tímamótum líka og 40, 50 og 
nú 60 ára afmæli bæjarfélgasins, höfum 
við gjarnan viljað gera slíkum tíma-
mótum góð skil. Þetta er hluti af því að 
auka bæjarvitundina og samkenndina 
meðal bæjarbúa,“ segir Ármann Kr. 
Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi. 

Mikil hátíð verður í bænum um 
helgina í tilefni af 60 ára afmæli bæj-
arins, sem formlega verður á mánudag, 
11. maí. Eins og fjallað er um á öðrum 
stað hér í blaðinu, verða fjöldamargir 
viðburðir, þar á meðal stórtónleikar í 
Kórnum. 

„Við ákváðum að vera í Kórnum 
frekar en í Fífunni,“ segir Ármann. 
„Þannig erum við líka að segja við 
nýjasta hluta Kópavogs að við erum 
öll í sama bænum. Við íbúarnir erum 
að hittast og upplifa saman þann sterka 
bæjarbrag sem er í Kópavogi.“

Ármann bætir því við að viðburðir 
tengdir afmælinu verði á dagskrá í 
bænum meira eða minna allt afmæl-
isárið, en um helgina geti allir Kópa-
vogsbúar komið saman og gert sér 
glaðan dag. 

Innviðir klárir
Kópavogsbær er næst stærsta bæjarfé-
lag landsins þegar litið er til fjölda íbúa. 
Mjög mikið hefur fjölgað í bænum 
undanfarin ár og áratugi. Hafa þessu 
fylgt vaxtaverkir að mati bæjarstjór-
ans? 

Ármann bendir á að um 1990 hafi 
íbúar Kópavogs verið um 15 þúsund. 
„Þegar ég var á Akureyri þá vorum við 
alltaf að miða bæinn við Kópavog, en 
svo stakk Kópavogur af. Við erum um 
33 þúsund í Kópavogi í dag. Þessari 
miklu fjölgun hafa í rauninni ekki 
fylgt miklir vaxtarverkir, því eins og 
staðið hefur verið að þessu hjá okkur 
þá hefur þetta verið hugsað mikið út 
frá skólahverfum. Þegar við höfum 
stækkað bæinn, höfum við farið af 
krafti í hvert hverfi fyrir sig; tekið 
götur, gangstéttir, hjólastíga, skóla, 
leikskóla og íþróttamannvirki um leið. 
Þannig að það má segja, ef þú lítur 
yfir hverfin austan Reykjanesbrautar, 
þá sést hvernig þetta hefur verið gert 
markvisst á skömmum tíma. Þannig 
hafa íbúarnir tæplega fundið fyrir 
vaxtarverkjum því innviðirnir hafa 
verið fyrir hendi þegar þeir mæta á 
staðinn. 

Bæjarstjórinn bætir þvi við að 
fjárhagur bæjarins hafi verið góður 
í gegnum tíðina. „En eins og með 
önnur sveitarfélög þá gengu efna-
hagsörðugleikarnir yfir hér. En síðan 
hefur okkur gengið alveg ótrúlega vel 
að rétta úr kútnum og reksturinn hjá 

okkur er góður og við rekum bæinn nú 
með góðum afgangi,“ segir Ármann 
og bætir við til skýringar, að hann 
eigi við veltufé frá rekstri. Sömuleiðis 
lækki skuldirnar hratt, bæjarbúum fari 
fjölgandi og þar með aukist tekjur bæj-
arfélagsins. 

Ábyrgð tekin alvarlega
- Nú er Kópavogsbær næst stærsta 
sveitarfélag landins, felur það í sér 
sérstakar skyldur? 

„Ég tel að það sé óhætt að segja að 
Kópavogsbær leggi mikið upp úr vel-
ferðarmálunum, jafnvel meira en flest 
sveitarfélög. Þetta má til dæmis sjá á 
því að Kópavogsbær er með flestar fé-
lagslegar íbúðir, að Reykjavík undan-
skilinni, og þegar kemur að barnavernd 
og heimilisofbeldi og slíku, þá áttum 
við okkur á því að við, sem svona stórt 
sveitarfélag, þurfum að hafa forystu og 
sýna mikla ábyrgð í þeim efnum. En 
þar fyrir utan þá höfum við líka lagt 
mikla áherslu á allt sem tengist unga 
fólkinu okkar, íþróttir, skólamálin 
og slíkt. Þar höfum við haft mikinn 
metnað. Þa sýnir sig líka í þeim rann-
sóknum sem við höfum verið að gera 
og það sem hefur verið mælt. Unga 
fólkið okkar er að standa sig mjög vel. 
Bæði í námi og líka þegar kemur að 
þáttum líkt og neyslu vímuefna, þá eru 
unglingarnir okkar að standa sig mjög 
vel. Við höfum verið að koma vel út úr 
PISA og samræmdum prófum. Þetta 
eru þeir áhersluflokkar sem við höfum 
tekið mjög alvarlega og tökum ábyrgð 
okkar sem stórt sveitarfélag alvarlega.“

Bærinn vel staðsettur
Ármann beinir sjónum jafnframt 
að Kópavogi sem heimabæ atvinnu-
rekstrar. 

„Það er mikil fyrirtækjaflóra í Kópa-
vogi og hefur lengi verið. Fjölbreytnin 
hefur aukist mjög mikið. Við sjáum 
það náttúrlega að það er mjög gott að 
vera með fyrirtæki hér, því Kópavogur 
er svo vel staðsettur. Ef ég lít til versl-
unar og þjónustu þá er ekki hægt að 
vera meira miðsvæðið en hér í Kópa-
vogi. Við erum ekki að fara að keppa 
við 101 Reykjavík í þeim skilningi að 
við munum aldrei horfa til okkar sem 
slíks miðbæjar, en ég sé fyrir mér að 
Smáralindarsvæðið ásamt verslunar- 
og þjónustusvæðum þar í kring muni 
flokkast undir „hinn miðbæinn“ á höf-
uðborgarsvæðinu. Það verður 101 og 
svo verðum það við; 201.“

Keyra á einkabílinn 
„Svo er ég alveg sannfærður um að fyr-
irtæki eiga eftir að leggja mikið upp úr 
því að aðgengi fyrir bíla muni áfram 
verða gott og við munum tryggja það. 
En um leið er ég fylgjandi öflugum 
almenningssamgöngum og öðrum 
ferðamátum. Ég er hins vegar ekki 
fylgjandi því að menn reyni að útrýma 
einhverjum ferðamáta eins og bílnum, 
heldur er hann valkostur og svo aðrir 
valkostir líka.“
- Að því sögðu, finnst sá maður á 
byggðu bóli sem raunverulega vill út-
rýma einkabílnum, annars staðar en í 
staksteinum Morgunblaðsins? 

„Ég veit ekki hvort einhver vill 
útrýma honum, hins vegar er ljóst, 
t.d. svo maður tali bara hreint út, að 
í Reykjavík er það markvisst gert að 
torveldara einkabílnum aðgengi að 
miðborginni. . Svo er verið að skipu-

leggja íbúðabyggð þar sem er gert ráð 
fyrir mjög lítilli bílaeign, allt niður í 
0,4 á íbúð. Þeiru eru að segja: Við ætl-
umst til þess að fólk sem ætlar að búa 
hér eigi ekki bíl, því hann kemst bara 
ekki fyrir.“

Spurður um hvort ekki megi líta 
á slíkt sem einfaldan valkost fyrir 
þá sem vilja fara aðrar leiðir í sam-
göngumálum, þá játar Ármann því, 
og bætir við. „En við ætlum ekki að 
keyra á þeirri hugmyndafræði. Við 
segjum: Það mega allir eiga bíl sem 
vilja, og við bjóðum um leið upp á al-
menningssamgöngur sem eru á pari 
við það sem Reykjavík er að bjóða,“ 

segir Ármann, enda sjái sama fyrirtæki 
um almenningssamgöngurnar í báðum 
bæjarfélögum, Strætó bs. 

Gerum þetta vel
Á 60 ára afmæli bæjarfélags er ef til 
vill ekki úr vegi að spyrja bæjarstjór-
ann hvernig hann sjái bæinn fyrir sér 
á næsta stórafmæli. Hvernig verður 
Kópavogur á 70 ára afmælinu eða þegar 
hann verður áttræður? 

Ármann bendir á að gert sé ráð fyrir 
mikilli fjölgun íbúa í aðalskipulagi bæj-
arins. Íbúarnir verði um 40 þúsund árið 
2024. Ekki sé því gert ráð fyrir að byggð 
í Kópavogi muni þenjast mikið út. 

„Við erum ekki að stækka land-
fræðilega. Það gerir það að verkum að 
við erum að nýta þá innviði sem við 
höfum um leið verður Kópavogsbær 
miklu betri rekstrareining. Áherslan 
hjá okkur verður að hlúa að því sem 
við höfum og það gefur okkur tækifæri 
til að bæta þjónustuna við bæjarbúa 
enn frekar. Ég held að þegar fram líða 
stundir verði fjárhagsleg geta bæjar-
ins enn sterkari en nú,“ segir Ármann 
og bendir á þá áherslu í skipulags-
málum að horfa til þéttingar í ýmsum 
byggðum bæjarins, til dæmis í kringum 
Glaðheima og í Vesturbænum. „Þetta 
er áhersla sem núverandi meirihluti 
stendur fyrir og ég finn ekki annað en 
að bæjarbúar séu ánægðir með hana.“
- Er þá ekki að búast við miklum um-
svifum og framkvæmdum í bænum á 
næstu árum?

„Það skiptir máli að láta þetta gerast 
á jöfnum og eðlilegum hraða. Að allt 
skipulag sem er í tengslum við aðra 
byggð verði vandað. Þannig að ég sé 
ekki fyrir mér að hraðinn verði aðal 
málið heldur að við gerum þetta vel.“

VIÐTAL

Ármann ásamt framtíð bæjarins og fyrrverandi formanni bæjarráðs.

Ármann ávarpar bæjarbúa í göngu gegn einelti í Kópavogi.

„Ég sé fyrir mér að Smáralindarsvæðið ásamt verslunar- og þjónustusvæðum þar í kring muni flokkast undir „hinn 
miðbæinn“ á höfuðborgarsvæðinu. Það verður 101 og svo verðum það við; 201,“ segir Ármann Kr. Ólafsson og bætir 
við: „Svo er ég alveg sannfærður um að fyrirtæki eiga eftir að leggja mikið upp úr því að aðgengi fyrir bíla muni 
áfram verða gott og við munum tryggja það.“
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Sorpa ætlaði í milljarða 
uppbyggingu án útboðs
Kærunefnd útboðsmál gerði Sorpu afturreka með samning um uppbyggingu 
á gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi. Sorpa hugðist semja við danska fyrirtækið 
Aikan a/s án útboðs en áætlaður kostnaður var tæplega þrír milljarðar. 
Íbúar í Kópavogi hafa þegar tekið á sig hækkun sorphirðugjalda vegna 
fyrirhugaðrar uppbyggingu. Ódýrari lausnir eru í boði en Sorpa kaus að 
leita ekki á þær slóðir. 

Gegn stefnu eigenda
Í gögnum málsins kemur fram að þvert 
á stefnu eigenda Sorpu, það er Reykja-
vík, Hafnarfjörður, Kópavogur, Sel-
tjarnarnes, Mosfellsbær og Garðabær, 
átti að byggja gas- og jarðgerðarstöð 
sem tæki við óflokkuðu heimilissorpi. 
Var það meðal annars notað sem rök 
fyrir því að aðeins væri hægt að semja 
við fyrirtækið danska. Stefna eigenda 
Sorpu er að auka flokkun meðal annars 

vegna samfélagsáhrifa sem flokkun 
fylgja. Það er talið sýnt að slíku fylgir 
aukin meðvitund íbúa sem um leið 
dregur úr sorpi. Í landsáætlun er lögð 
áhersla á að minnka sorp, endurnota 
og síðan endurvinna. Flokkun á heim-
ilum er lykilatriði í að auka meðvitund 
notenda og hvetja til minni úrgangs. 

Markmið landsáætlunar
Í mars árið 2014 gerði fyrirtækið En-

vironice úttekt á fyrirætlunum Sorpu 
fyrir skrifstofu umhverfisgæða á um-
hverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur-
borgar. Minnisblaðinu var ætlað að 
meta kosti og galla fyrirætlana Sorpu 
út frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar 
og hvort áformin væru í takt við aðra 
stefnumótun sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu sem og markmið 
landsáætlunar um meðhöndlun úr-
gangs 2013-2024. Niðurstaða Environ-
ice er að sú lausn sem Sorpa teldi best 
til ætlaða uppfyllti ekki stefnumótun 
eigenda eða landsáætlun. Þá kemur 
fram að ólíklegt sé að moltan sem 
til verði við gasvinnslu með því að 
vinna oflókkað sorp með aðferð Aikon 
stöðvarinnar geti nýst utan urðunar-

svæða vegna hættu á mengun og 
aðskotarhlutum. Þessari niðurstöðu 
mótmælti Sorpa harðlega í svarbréfi 
sem gert var að Mannvitum. Þar 
kemur fram að eigendasamkomulag 
um uppbyggingu stöðvarinnar í Álfs-
nesi geri beinlínis ráð fyrir að moltan 
verði notuð utan urðunarstaðsins. Þá 
er bent á að Solum, eigandi Aikan, 
framleiði „vottaðan jarðvegsbæti og 
er eitt af meginmarkmiðum með 
byggingu stöðvarinnar framleiðsla á 
jarðvegsbæti af háum gæðum til nýt-
ingar utan urðunarstaðarins.“ Í samtali 
við Aikan í Danmörku kom fram að 
stöðin væri fær um að vinna moltu úr 
blönduðum úrgangi sem stæðist gæða-
kröfur. Á upphafsárum stöðvarinnar 
hefði sorp borist stöðinni sem ekki 
hefði verið flokkað með jafn góðum 
hætti og í dag. Lausn fyrirtæksins væri 
fullfær um að framleiða góða moltu úr 
óflokkuðu sorpi. 

Flokkun nauðsynleg
Fyrirætlanir Sorpu fá vægast sagt út-
reið í samantekt Environice en þar 
segir: „Meginniðurstaða þessa minn-
isblaðs er sú að áform Sorpu um að 
reisa gas- og jarðgerðarstöð á höfuð-
borgarsvæðinu, þar sem tekið verði 
við óflokkuðum en formeðhöndluðum 
heimilisúrgangi til gasgerðar, séu vissu-
lega í takt við áherslur í sameiginlegri 
svæðisáætlun sveitarfélaga á Suður-
landi, Suðvesturlandi og Vesturlandi. 
Hins vegar virðast áformin, eins og 
þau eru kynnt, stangast á við áherslur 
í stefnumótun einstakra sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu, þar sem þau 
fela ekki í sér neinn hvata til að draga 
úr myndun úrgangs. Auk heldur stuðla 
áformin ekki að aukinni flokkun og 
gera ekki ráð fyrir neinni fræðslu sem 
hvetji íbúa til að taka í auknum mæli 
ábyrgð á eigin neyslu og úrgangi. Þá 
virðast áformin aðeins að litlu leyti í 
takt við markmið landsáætlunar um 
meðhöndlun úrgangs 2013-2024.“ 
Hættan á að óflokkað plast verði eftir 
við moltugerð er eitt af því sem En-
vironice segir að geri ómögulegt að 
nota moltu sem til verði í stöðinni án 
hættu að litlar plastagnir verði eftir. 
Þá telur Environice að sökum þess að 
plast sé ekki grófflokkað á heimilum 
missi það verðmæti sitt. Hreinleiki 
plasts sé lykilatriði í endurvinnslu-
möguleika þess. Þess skal getið að 
afar flókið er að fínflokka plast og því 
ólíklegt að heimili verði nokkurntíman 
í stakk búin til þess. 

Óafsakanlegt að nota
Lykilatriði í röksemdafærslu Sorpu 
fyrir því að aðeins hafi verið hægt 
að semja við danska fyrirtækið er 
að stöðin geti unnið úr óflokkuðu 
Sorpi. „Líklegt verður að telja að 
molta sem unnin er úr óflokkuðum 
úrgangi innihaldi það mikið af að-
skotaefnum að hún verði nánast 
ónothæf sem jarðvegsbætir,“ segir í 

úttekt Environice. „Þannig er nokkur 
hætta á að moltan verði of menguð af 
þungmálmum, þrávirkum lífrænum 
efnum eða öðrum efnum sem leyn-
ast í óflokkuðum úrgangi, til að hún 
verði nothæf sem áburður til ræktunar 
á matvælum eða fóðri. Sömuleiðis er 
nokkur hætta á að moltan innihaldi 
of mikið af plastögnum til að verj-
andi sé að dreifa henni á opin svæði, 
þó að þar séu hvorki ræktuð matvæli 
né fóður. Moltan kann með öðrum 
orðum að vera ónothæf til uppgræðslu 
og því líklega einungis nýtanleg sem 
yfirlag á urðunarstaði og hugsanlega 
til annarrar landmótunar að því til-
skyldu að notað sé hreinna yfirlag yfir 
moltuna til að fyrirbyggja fok.“ Þá segir 
Environice að aðrar aðferðir séu betur 
til ætlaðar við gasvinnslu en hafi ekki 
verið skoðaðar. Eins og áður segir mót-
mælti Sorpa þessari niðurstöðu en gat 
ekki sýnt með skýrum hætti fram á að 
engin önnur lausn gæti uppfyllt kröfur 
hennar. 

Ekki steinn yfir steini
Ljóst er á gögnum málsins að stjórn-
ýslan við ákvörðun Sorpu fær fall-
einkun. Environice segir ákvörðunina 
ekki uppfylla eigendastefnu né lands-
skipulag og sé ekki best til þess fallin 
að gera slíkt. Þá hefur kærunefnd gert 
Sorpu afturreka með ákvörðun sína 
um að fara ekki í útboð. Uppbyggingin 
hefur af þessum sökum tafist verulega 
og mun gera eitthvað áfram. Sorpa var 
dæmt til að greiða Gámaþjónustinni 
og Metanorku ehf. eina milljón króna 
vegna málskostnaðar og hvatt til að 
uppbyggingin fari í útboð. Sorpu tókst 
því ekki að sýna fram á að Aikan væri 
eina fyrirtækið sem uppfyllt gæti 
kröfur Sorpu. Þá kemur fram í úttekt 
sem Sorpa lét vinna fyrir sig af hálfu 
Mannvits að lítil reynsla sé komin á 
aðferð Aikan og aðeins ein slík stöð 
sé rekin í heiminum. Það er hins 
vegar þvert á lýsingar eða „leiðarljós“ 
Sorpu við uppbyggingu stöðvarinnar. 
Í svarbréfi Sorpu til Kærunefndar út-
boðsmála segir að árið 2005 hafi verið 
mótuð leiðarljós við skoðun á tækni-
lausnum fyrir uppbygginguna. Þar er 
gerð krafa um að tæknin sé „reynd 
og prófuð tækni.“ Úrskurðarnefndin 
gerir alvarlega athugasemdi við þá full-
yrðingu Sorpu að lykilatriði í ákvörðun 
sé að stöðin vinni úr óflokkuðu sorpi. 
„Andstætt því sem haldið hefur verið 
fram af varnaraðila undir meðferð 
málsins bera framgreind gögn hins 
vegar ekki með sér aðvarnaraðili hafi, 
á einhverju tíma, skilgreint þarfir 
sínar með þeim afdráttarlausa hætti 
að furirhuguð gas- og jarðgerðsstöð 
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yrði að geta tekið á móti óflokkuðu 
heimilissorpi. Þvert á móti bendir allur 
aðdragandi málsins, og þá sérstaklega 
fyrrgreindar skýrslur Mannvits, til þess 
að einingis hafi verið litið á slíkan 
eiginleika sem hugsnalegan kost sem 
hefði, ásamt örum atriðum, þýðingu 
við heildarmat á hagkvæmni.“

Lyktarmengun
Í skýrslu Mannvits segir einnig að 
Aikan lausnin beri með sér hættu á 
lyktarmengun. Það er raunar ástæða 
þess að sambærilegri stöð var lokað í 
Elverum í Noregi eftir aðeins fjögurra 
ára starfsemi árið 2011. Viðvarandi 
lyktamengun hafði þá angrað íbúa 
um langa gríð. Áður en stöðinni var 
lokað höfðu mörg hundurð kvartanir 

borist vegna viðvarandi lyktar. Þrátt 
fyrir þessa reynslu af tækni Aikan hélt 
Sorpa því alla tíð fram að lausnin væri 
sú besta. Svo góð að ekki væri þörf á 
að fara í útboð enda hefði fyrirtækið 
einkaleyfi á tækninni. Hjá Aikan a/s 
fengust þær upplýsingar að fyrirtækið 
hefði reynt að aðstoða stjórnendur 
norsku stöðvarinnar en að það hafi 
ekki gengið eftir. Þá var bent á að lykt-
armengun hafi verið til staðar áður 
en Elverum stöðin hóf innleiðingu 
Aikan-tækninar. 

Kostnaður
Í skýrslu Mannvits um samanburð 
tæknilausna er gengið út frá að  stofn-
kostnaður hefðbundinnar votvinnslu 
með 20.000 tonna framleiðslugetu á 

ári sé um 1,5 milljarðar króna. Það 
er rúmum milljarði lægra en lausn 
Aikan sem Sorpa ætlaði sér að fara. 
„Metanorka furðaði sig á þessum háa 
kostnaði og leitaði því tilboða í sam-
bærilega lausn,“ segir í athugasemd 
Gamaþjónustunar og Metanorku til 
kærunefnar. Þá kemur fram að fyr-
itækið hafi óskað tilboða til saman-
burðar. „Áætlunartilboð barst frá 
Xergi, þekktum aðila í Danmörku með 
áratuga reynslu á þessu sviði, í vot-
vinnslu með 30.000 tonna afkastagetu 
á ári og sérstökum búnaði til að pressa 
vökva frá þurrefnishluta áburðarhrats-
ins sem eftir verður þegar vinnslu hins 
lífræna efnis er lokið. Verð Xergi í 50% 
afkastameiri stöð (votvinnsluhlutann) 
en gengið er út frá í skýrslu Mannvits 

eru tæpar 500 milljónir kr.“ Skýrsla 
Mannvits er stimpluð trúnaðarmál af 
hálfur Sorpu. Hins vegar var Sorpa 
skikkuð af Kærunefnd útboðsmála til 
að afhenda kærendum gögn í janúar 
á þessu ári. Skýrslan sýnir ítrekað að 
Sorpa hundsaði varnarorð í skýrslu 
sem samlagið léta vinna fyrir sig. 

Sorpa ósátt
„Þetta er niðurstaðan og þá verður 
maður bara að sætta sig við hana,“ 
segir Björn H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu. - Niðurstaðan 
er ekki mjög glæsileg fyrir Sorpu? „Það 
breytir eiginlega engu. Glæsileg og 
ekki glæsileg, við töldum okkur í rétti 
og við fengum okkur ráðgjöf um þetta 
mál. Við fengum meðal annars ráðgjöf 
frá innkaupaskrifstofu Reykjavíkur-
borgar, sem taldi þetta vera rétta leið, 
eða leið sem væri í lagi. Við töldum 
okkur vera í rétti allan tíman,“ svarar 
Björn. Um gagnrýni Environice segir 
Björn: „Þeir taka bara annan pól í 
hæðina en við.“ Björn benti á svör 
Sorpu við skýrslu Environice en bent 
á að svörin í því bréfi væru á þá leið 
að Enviconice hefði rangt fyrir sér en 
oft án rökstuðnings sagði hann það 
skoðun blaðamanns. Gagnrýni En-
vironice snýst um að ruslið sem tekið 
verði við sé ekki nægilega vel flokka. 
Það leiði til þess að moltan sem til 
verður við vinnsluna verði menguð, 
óafsakanlegt verði að nota hana utan 
urðunarstaða. Bent á þetta sagði Björn: 
„Afhverju eigum við að flokka þegar 

við getum búið til jarðvegsbæti sem 
er í lagi úr þessum úrgangi.“ - Það er 
auðvitað stefna sveitarfélagana sem 
eiga Sorpu að auka flokkun? „Nei að 
það sé aukin endurvinnsla,“ svarar 
Björn. „Það að flokka úrganginn í 
þrjá flokka breytir bara engu um 
magnið.“ - Það er sérstakt að heyra 
forstjóra Sorpu tala svona því þetta er 
stefna sveitarfélagana sem þú vinnur 
fyrir? „Það getur vel verið að það sé 
ákveðin stefna að minnka úrganginn. 
Tökum önnur lönd sem dæmi. Engu 
þeirra hefur tekist sð ‘koppla’ í burtu 
hagvöxt versus úrgang. Það að flokka 
úrganginn í marga flokka er ekki endi-
lega einhver einhlít ákvörðun um að 
minnka úrganginn.“ - Þú hlýtur samt 
að stafa í umboði kjörinna fulltrúa? 
„Ég starfa eftir stofnsamningi Sorpu, 
stefnu eigenda, eigendastefnu Sopru, 
það er það sem ég starfa eftir.“ - Þú 
telur aukna flokkun ekki vera hluta 
af þeirri stefnu? „Jú hún er það. Bláa 
tunnan sem sett var upp er meðal 
annars til að auka endurvinnslu. 
Það hlýtur að vera markmiðið ekki 
það hvort það er flokka í tuttugu eða 
þrjátíu flokka. Markmiðið hlýtur að 
vera að auka endurvinnslu.“ Markmið 
sveitarfélagana er að draga úr úrgangi 
fyrst og endurnýta númer tvö. Endur-
vinnsla er því þriðja markmiðið. „Við 
sitjum bara í þeim partinum sem er að 
auka endurvinnslu og minnka urðun.“

Að skrifa breytir engu
Kærunefnd gerir athugasemd við að 
Sorpa hafi ekki skilgreint þarfir sýnar 
nægilega vel. „Ég get alveg viðurkennt 
að kannski fellir það málið að okkar 
hálfu að við höfum sennilega ekki 
sett þetta nógu skilmerkilega á blað. 
Það breytir engu um að krafan er sú 
saman og áður. Það breyttist ekkert 
með samsetningu úrgangsins við þessa 
niðurstöðu“ - Breyttist stefna ykkar 
gagnvart þessu ekkert? „Það verður þá 
ekki nema eigendurnir segi okkur að 
gera eitthvað annað.“ - Þú telur þessa 
niðurstöðu kærunefndarinnar ekki til-
efni til að skoða kúltúrinn innan Sorpu? 
„Við leituðum okkar ráðgjafar. Við 
fengum ráðgjöf frá innkaupastofnun 
Reykjavíkurborgar. Það er ekki ein-
hver kúltúr innanhúss.“ 

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com
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Dr. Vilmundur Guðnason 
prófessor útnefndur Eldhugi 
Kópavogs 2015
Á fundi Rótarýklúbbs Kópavogs 
24. febrúar var dr. Dr. Vilmundur 
Guðnason prófessor útnefndur 
Eldhugi Kópavogs 2015. Þetta er 
í 20. skipti sem Rótarýklúbbur-
inn útnefnir Eldhuga Kópavogs. 
Fyrstur var Jónas Ingimundarson 
píanóleikari árið 1997. Vilmundur 
er Kópavogsbúi en kona hans er 
Guðrún Nielsen myndhöggvari og 
eiga þau þrjá uppkomna stráka. 
Faðir hans var Guðni Vilmundar-
son múrari og móðir Nína Odds-
dóttir húsmóðir. Vilmundur lauk 
embættisprófi í læknisfræði frá 
Háskóla Íslands árið 1985. Hann 
lauk doktorsgráðu PhD í erfðafræði 
frá University College London árið 
1995. Hann vann í níu ár sem senior 
research fellow á centre for Genetics 
of Cardiovascular Disorder á Uni-
versity College of London School 
of Medicine. Milli 1998 og 2003 
var hann Honorary Senior Lect-
urer á Center for Cardiovascular 
Genetics í Royal Free og University 
College of London og hefur verið 
Honorary Senior Visiting Fellow 
á Institute of Public Health and 
Primary Prevention í University of 
Cambridge í Englandi síðan 2002. 
Vilmundur er prófessor við Háskóla 
Íslands. 

Vilmundur setti á fót rannsóknar-
stofu Hjartaverndar í erfðafræði og 
síðar tók hann við sem forstöðulæknir 
Rannsóknarstöðvar Hjartaverndar 
og einnig forstjóri Hjartaverndar. 
Vilmundur hefur leitt vísindastarf 
Hjartaverndar og er m.a. aðalrann-
sakandi stórs samvinnuverkefnis 
milli Bandarísku heilbrigðisstofn-
unarinnar og Hjartaverndar, Öldr-
unarrannsókn Hjartaverndar (AGES 
Reykjavík Study). Öldrunarrannsókn 
Hjartaverndar er rannsókn á einstak-
lingum sem voru á lífi árið 2002 og 
höfðu tekið þátt í Reykjavíkurrannsókn 
Hjartaverndar sem hófst árið 1967. 
Öldrunarrannsóknin hófst árið 2002 
og er ein ítarlegasta og umfangsmesta 
rannsókn í heiminum á öldrun þar sem 
upplýsingar yfir allt æviskeið einstak-
linganna er tengt saman. Samhliða 
þessari rannsókn þá flutti Hjartavernd 
starfsemi sína í Holtasmára 1 í Kópa-
vogi þar sem meðal annars var sett upp 
öflug myndgreiningardeild í tengslum 
við Öldrunarrannsóknina til að rann-
saka líffærakerfi einstaklingsins með 
tillitit til breytinga áður en sjúkdómar 
gera vart við sig á yfirborði. Hjarta-
vernd hefur sett upp eina öflugustu 
úrvinnslumiðstöð í Evrópu á myndum 
í myndgreiningu. Hjartavernd er hér til 
staðar í næsta hús og er í raun ein af 
okkar helstu rannsóknarstofnunum á 
sviði heilbrigðisvísinda. 

Gögnum úr öldrunarrannsókninni 
er stillt saman í ópersónugreinalegan 
vísindagrunn sem er notaður til úr-
vinnslu. Nú og næstu áratugi verður 
unnið úr gögnum tengdum henni af 

vísindamönnum út um allan heim í 
samvinnu við vísindamenn Hjarta-
verndar. Vilmundur hefur leitt öfluga 
þjálfun og kennslu masters og dokt-
orsnema innan Hjartaverndar, en 
Rannsóknastöð Hjartaverndar hefur 
stundum verið kölluð Háskóli í Kópa-
vogi

Vilmundur hefur tekið virkan þátt 
í að setja á fót alþjóðlega vinnuhópa 
þar sem leiddar hafa verið saman 
rannsóknir frá mörgum löndum til 
að svara spurningum sem erfitt eða 
ómögulegt er að svara nema í stórum 
þýðum. Reykjavíkurrannsókn Hjarta-
verndar er ein af stofnrannsóknum í 
því sem kallast Emerging Risk Factors 
Collaboration og Öldrunarrannsókn 
Hjartaverndar er einn af stofnaðilum 
í því sem kallast Cohorts for Heart 
and Aging Reserach in Genomic Ep-
idemiology eða CHARGE. Fjölmargar 
merkar uppgötvanir hafa komið útúr 
þessari alþjóðlegu samvinnu. 

Úr rannsóknum á Íslendingum hafa 
fengist mikilvægar lýðheilsuupplýs-
ingar um Íslendinga sem hafa meðal 
annars nýst heilbrigðiskerfinu. Meðal 
mikilvægra rannsóknaniðurstaðna 
eru til dæmis íslenskur áhættureiknir 
fyrir líkur á hjartaáföllum sem byggja 
á niðurstöðum úr Reykjavíkurrann-
sókninni. Unnið er að áhættureikni 
fyrir fyrirbyggjanleg áföll hjá öldruðum 
þar sem niðurstöður úr Öldrunarrann-
sókninni eru nýttar. Áhættuþátta-
könnun Hjartaverndar á yngra fólki 
þar sem Vilmundur er aðalrannsakandi 
var gerð í þeim tilgangi að útbúa nýjan 
áhættureikni til að finna æðakölkun hjá 
einstaklingum sem reiknast í lágri eða 
miðlungsáhættu en hafa samt dulinn 
sjúkdóm. Þar fór upplýsingaöflunin 
meðal annars fram með myndgrein-
ingu. Núna er verið að sannreyna 
þennan áhættureikni í samvinnu við 
heilsugæsluna. Vilmundur hefur verið 
mjög virkur vísindamaður og eftir 
hann liggja hátt á fimmta hundrað 
vísindagreina sem margar hafa birst í 
virtustu vísindatímaritum heims. Alls 
eru um 30 þúsund tilvitnanir í greinar 
hans og á síðasta ári voru þær 6700 
talsins. Flestir vísindamenn ná ekki 

1000 tilvitnunum á lífsleiðinni. Hann 
er sá prófessor við Háskóla Íslands sem 
hefur birt flestar vísindagreinar í nafni 
Háskólans. 

Vilmundur er eftirsóttur fyrirlesari 
á alþjóðavettvangi og hefur m.a. hlotið 
hin virtu Nikkilä Memorial verðlaun 
frá Skandinavísku æðakölkunar rann-
sókna samtökunum (Scandinavian 
Society for Atherosclerosis Research). 
Vilmundur er einn einn mikilhæfasti 
vísindamaður landsins sem ötullega 
vinnur að bættri heilsu fólks og þetta 
starf fer að stórum hluta fram í Kópa-
vogi. 

Vilmundur var spurður af hverju 
konur greindust sjaldnar með með 
hjartasjúkdóma eða kransæðastíflu 
en karlmenn, afhverju þær væru ekki 
í eins háum áhættuhópi og karlmenn. 
Vilmundur segir að erfiðara sé að 
greina konur og þær eru ekki að fá 
hjartaáföll af sömu tíðni og karlmenn. 
„Íslendingar eru á mjög svipuðu stigi 
og aðrar Norðurlandaþjóðir hvað 
hjartaáföll varðar en tíðnin virðist þó 
vera lægst í Danmörku. Þeir sem koma 
í skoðun til Hjartaverndar og í ljós 
kemur að þurfa að komast undir lækn-
ishendur er vísað til heimilislæknis eða 
á sjúkrahús, Hjartavernd sendir þær 
upplýsingar á viðkomandi stað, einnig 
vegna þeirra sem ekkert reynist að. Við 
höfum enga slíka þjónustu, erum ekki 
að keppa þar við heilbrigðiskerfið. 
Viðkomandi einstaklingur fær einnig 
þær upplýsingar. Við erum einnig 
með ýmsar aðrar rannsóknir, t.d. hvað 
varðar öldrunarsjúkdóma. „

Hjá Hjartavernd er m.a. rannsakaðir 
hálsslagæðaskellir, sem er æðakölkun 
sem er uppsöfnun á frumum og fitu í 
æðaveggjum sem oft þrengir æðarnar. 
Þessi einkenni eru ekki sjáanleg ut-
anfrá, en sést með myndgreiningu. 
Þegar skellurnar stækka og samsetning 
þeirra er óhagstæð að einhverju leiti, 
t.d. vegna storkunar blóðsins, getur það 
valdið blóðtöppum, kransæðastíflu eða 
heilablóðfalli. 
- Er mikilvægt að borða rétta fæðu 
eða má borða hvað sem er? 

„Allt er best í hófi, “ segir dr. Vil-
mundur Guðnason. 

Dr. Vilmundur Guðnason með viðurkenninguna sem er glerlistaverk eftir Ingua 
Elínu glerlistamann. Með honum eru forseti Rótarýklúbbs Kópavogs, Helgi 
Sigurðsson og formaður virðurkenningarnefndar, Sveinn Hjörtur Hjartarson.
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Blómlegur atvinnurekstur í Kópavogi: 

Plankastrekkjari og grænar baunir
Fjölmörg fyrirtæki eru rekin í Kópa-

vogi og eiga þar sínar djúpu rætur. 
Sum hafa byrjað smátt og orðið 

risafyrirtæki á íslenskan mælikvarða og 
ná langt út fyrir bæjarmörk Kópavogs. En 
í bænum er líka að finna fjöldann allan 
af minni fyrirtækjum og líka yndislegar 
perlur líkt og fjölskyldufyrirtæki þar sem 
styttist í að þriðja kynslóðin taki við. 

Geturðu ekki …
„Geturðu ekki bjargað mér um 
plankastrekkjara vinur? “ Svona var 
spurt í einni þekktustu auglýsingu sem 
sýnd hefur verið í íslensku sjónvarpi. 
Sigurður Sigurjónsson lék smiðslærling 
í auglýsingunni frá Byko, þar sem 
honum tókst raunar, með aðferðum 
sjónvarpsins, að búa einn slíkan til. 

Byko var stofnað í Kópavogi árið 
1962. Guðmundur H. Jónsson og Hjalti 
Bjarnason settu þá á stofn bygginga-
vöruverslun við Kársnesbraut. Fyrst í 
stað versluðu þeir með grófa vöru en 
fljótlega opnuðu þeir smásöluverslun. 
Áratug síðar flutti Byko á Nýbýlaveginn 
og síðar í Breiddina. Á þessum ára-
tugum hefur fyrirtækið haft starfsemi 
á Suðurnesjum, Akureyri, Reyðarfirði, 
að ógleymdum flestum bæjarfélögum 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Í upphafi var verslun Byko á Kárs-
nesbrautinni í 135 fermetra húsnæði. 
Nú skiptir verslunarrými Byko í Kópa-
vogi og víðar tugum þúsunda fermetra. 

Og Byko. Jú nafnið er skammstöfun 
fyrir Byggingavöruverslun Kópavogs. 

Skammtöfun? 
Eitt elsta, ef ekki allra elsta fyrirtækið 
í Kópavogi, er Ora. Niðursuðuverk-
smiðjan var stofnuð árið 1952, eða 
áratug á undan Byko, og raunar áður 
en Kópavogur varð kaupstaður. Fyr-
irtækið er vitaskuld fyrir löngu lands-
þekkt fyrir framleiðsluvörur sínar og 
má taka sem dæmi að tæplega heldur 
íslensk fjölskylda jól án þess að grænar 
baunir frá Ora komi þar við sögu. 

En hvað merkir Ora? Á heimasíðu 

fyrirtækisins segir að margir haldi 
að nafnið sé einhvers konar skamm-
stöfun. En það mun ekki vera tilfellið. 
Ora var í upphafi stofnað til að selja 
niðursoðnar fiskafurðir. Nafn fyrir-
tækisins er nefnilega tilvísun í hafið. 
Ora er latneskt orð og merkir strönd 
eða strandlína. Rifjast þá upp að fyrir-
tækið framleiðir einnig fiskibollur og 
fiskbúðing, auk fjöldamargs annars. 

Alltaf nóg að gera
Gauti Torfason klippir hjá Herra-
mönnum í Neðstutröð. Þetta er elsta 
rakarastofan í Kópavogi, stofnuð árið 

1961 og hugsanlega eitt elsta starfandi 
fyrirtækið í Kópavoginum, þótt það sé 
nú yngra en niðursuðuverksmiðjan. 
Þetta er fjölskyldufyrirtæki, en Torfi 
Guðbjörnsson faðir Gauta stofnaði 
stofuna og Andri sonur Gauta hefur 
þegar klippt um árabil, en í allt hefur 
verið klippt við Neðstutröð í öll þessi 
53 ár. 

„Ég er ekki búinn að vera nema í 
36 ár. Svo er strákurinn minn yngri, 
hann er meistari, búinn að vera hérna 
í tíu ár. Hann er þriðji ættliðurinn svo 
þetta heldur bara áfram,“ segir Gauti 
Torfason. Hann er „alinn upp“ á rak-

arastofunni, en hann sjálfur er aðeins 
þremur árum eldri en stofan. 

Faðir hans er látinn fyrir tíu árum. 
Þá hafði hann staðið við stólinn í 56 
ár. „Hann lærði niðri í bæ og var lengi 
úti á Keflavíkurflugvelli, áður en hann 
kom hingað. Hér setti hann upp stof-
una 1961 og kollegar hans í bænum 
sögðu að þetta væri glapræði að ætla að 
setja upp rakarastofu í Kópavogi. Því 
það byggi einfaldlega enginn þar og 
það væru engin viðskipti. En það var 
mikið af börnum. Það var ekki mikið 
af fyrirtækjum hérna, en það var mikið 
af börnum hérna og pabbi naut góðs 
af því, þannig að það var alltaf nóg að 
gera hjá honum.“
- Og er enn nóg að gera? 

Gauti er snöggur til svars. „Jájá, við 
höfum feikinóg að gera.“
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kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Byko er löngu komið út fyrir Kópa-
vog. Hér er mynd af verslun á Selfossi.

Gauti klippir á rakarastofunni Herramönnum. Stofan er lítið yngri en bæjarfélagið, en niðursuðuverksmiðjan Ora er 
hugsanlega elsta fyrirtæki bæjarins.



Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16 
  Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Uppgefinn eyðsla í blönduðum akstri miðast við 1,6 BlueHDi dísilvél. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Skoðaðu citroen.is
Ný og glæsileg 

heimasíða

BÍLL 
SEM SVARAR 
SPURNINGUM 
DAGSINS Í DAG ?

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.

CITROËN C4 CACTUS FRUMSÝNDUR
Hvernig get ég eignast og rekið nýjan bíl? Hvers vegna er ekki framleiddur léttari og sparneytnari bíll? Er ekki hægt að vernda hurðirnar gegn rispum og skellum? 
Af hverju getur mælaborðið ekki verið notendavænna og stílhreinna? Öllum þessum spurningum er svarað með nýja Citroën C4 Cactus. Hugmyndafræðin að baki 
nýja C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svörin.

ÞARF MAÐUR AÐ 
SÆTTA SIG VIÐ 

SKELLUR OG RISPUR?

ER NAUÐSYNLEGT AÐ 
MÆLABORÐIÐ SÉ 

FULLT AF TÖKKUM?

ÞARF AÐ VERA 
SVONA DÝRT AÐ 

REKA BÍL?

Velkomin í reynsluakstur

3, 4 l/100 km

2CO 8 9 g/km



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs 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

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 timburverönd. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-6 Sjálandi í Garðabæ
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Naustavör 2-8
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúð-
irnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða 
stórri timburverönd. 

Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu 
í Kópavogi

bygg.is

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetn-
ing 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.

Lundur 2-6 Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Skoðið teikningar á bygg.is

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR


