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Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum
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Kópavogsfélag spyr um endurbætur á Hressingarhæli og Kópavogsbæ:

Tregða bæjaryfirvalda
Stjórn Kópavogsfélagsins lýsir „von-

brigðum með tregðu bæjaryfirvalda 
til að fylgja þeirri framkvæmdaá-

ætlun“ um endurbætur á Kópavogsbænum 
og Hressingarhælinu. 

Þetta kemur fram í ályktun sem stjórnin 

samþykkti fyrr í mánuðinum og er birt í 
heild hér í blaðinu. 

Þar kemur meðal annars fram að 
stjórnin skilaði tillögum sínum til bæj-
arstjórnar, fyrir tæpu ári, þar sem þær 
voru einróma samþykktar. Hins vegar 

er stjórn Kópavogsfélagsins ekki unnugt 
um að „bæjarstjóri hafi hafið undirbúning 
að starfseminni eins og bæjarstjórn fól 
honum þó með samþykkt sinni 10. júní 
2014.“ 

Sjá bls. 4. 

Listasmíð. Brynjar Karl Birgisson, 12 ára, er höfundur þessa stórvirkis sem verið hefur til sýnis í Smáralind undanfarið. Eftirmynd af 
risaskipinu Titanic úr 56 þúsund Lego-kubbum. Brynjar var heilt ár að smíða líkanið, sem eðlilega vekur athygli fólks á öllum aldri.
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Samningur við Gagnaveituna: 

Hraðara net? 
Kópavogsbær og Gagnaveita Reykja-

víkur undirrituðu í vikunni viljayf-
irlýsingu um aukinn uppbyggingarhraða 
Ljósleiðarans í bæjarfélaginu. Allir nýir 
viðskiptavinir Gagnaveitunnar eiga að 
fá búnað sem ræður við 1 Gb/s gagna-
hraða, að því er fram kemur í frétta-
tilkynningu frá Kópavogsbæ. Með 
þessu komi Gagnaveitan Kópavogsbæ 

í fremstu röð bæjarfélaga í fjarskiptum 
en 64% heimila í muni í lok árs hafa 
aðgengi að hraðasta Interneti á Íslandi. 
2017 eiga öll heimili í bænum að hafa 
fengið aðgang að ljósleiðaranum

„Þetta eru góð tíðindi á afmælisári 
bæjarins. Við erum ánægðir með að 
Gagnaveitan hafi komið til móts við 
óskir okkar í Kópavogsbæ um að hraða 
uppbyggingu ljósleiðara,“ er haft eftir 
Ármanni Kr. Ólafssyni í fréttatilkynn-
ingu bæjarins. 

Grímur Hákonarson sigraði í Cannes: 

Fékk neitun frá Kópavogsbæ
Kópavogsbær vildi ekki styrkja 

gerð myndarinnar Hrútar, 
sem á dögunum vann til 

virtra verðlauna á kvikmyndahá-
tíðinni í Cannes, þegar leikstjóri 
hennar og handritshöfundur sóttist 
eftir styrk, fyrir nokkrum misserum. 

„Ég fékk reyndar nei,“ segir Grímur 
Hákonarson, leikstjóri sem er inn-
fæddur Kópavogsbúi, þegar blaðið 
spurði hann út í þetta. En hann bætir 
við að hann hafi í gegnum tíðina notið 
mikillar velvildar hjá bænum og sér 

hefði aldrei dottið í hug að rifja þessa 
neitun upp. „Kópavogsbær hefur 
styrkt mig mjög vel í gegnum tíðina. 
Ég hef fengið styrki hjá bænum síðan 
ég var í menntaskóla,“ segir hann. 
Styrkir bæjarins í menningarmálum 
fari vafalaust ávallt á mikilvæga staði. 

Kvikmyndin Hrútar, kvikmynd 
sem kostaði um 150 milljóna króna 
að gera, hlaut fyrstu verðlaun í 
flokknum Un Certain Regard á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes, en 
verðlaunin eru veitt kvikmyndum 

þar sem hugrekki og frumleiki eru 
höfð að leiðarljósi.

Ítarlega er rætt við  
Grím Hákonarson á bls. 8.

Átak lögreglu gegn heimilisofbeldi: 

Sveitarfélög í samstarf
Forystumenn Kópavogs, 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar, 
auk lögreglustjórans á höfuð-

borgarsvæðinu skrifuðu á dögunum 
undir samstarsyfirlýsingu um átak 
gegn heimilisofbeldi. Frá og með 
mánudeginum taka velferðasvið 
sveitarfélaganna og lögreglan upp 
nýjar verklagsreglur sem tryggja eiga 
markvissari viðbrögð og úrræði gegn 
ofbeldi á heimilum. 

Markmið átaksins er að gefa skýr 

skilaboð um að heimilisofbeldi verði 
ekki liðið. Lög Þannig vinna lögreglan 
og félagsþjónusta sveitarfélaganna 
saman að því að aðstoða fjölskyldur á 
markvissan hátt, tryggja öryggi barna 
og veita þeim stuðning og leiðbeina. 
Þjónusta við þolendur heimilisof-
beldis er bætt til muna, málin eru 
rannsökuð betur og upplýsingar um 
úrræði og eftirfylgd með þolenda er 
aukin. Þá fá gerendur aðstoð í formi 
ráðgjafar og boð um meðferð. 

Óljós ábyrgðarkeðja 
byggðasamlaga
Margt er óljóst varðandi sam-

skipti milli byggðasamlaga 
og eigenda þeirra. Þetta kemur fram 
í stjórnsýsluúttekt sem unnin var á 
byggðasamlögunum Sorpu, Strætó 
og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
árið 2011. Á sama tíma og skýrslan 

kom út voru ný sveitarstjórnarlög sam-
þykkt á Alþingi. Nýleg dæmi sýna að 
þrátt fyrir tilraunir til úrbóta virðist 
flókin og óljós ábyrgðarkeðja ásamt 
skilningsleysi á hlutverkum enn vera 
byggðasamlögum til trafala. 

Sjá bls. 10–11. 

Ormadagar í Kópavogi
Ormadagar, barnamenn-

ingarhátíð Kópavogsbæjar, 
hófust í vikunni og lýkur með 

glæsilegri hátíð í menningarhúsum 
bæjarins og í Kópavogskirkju helgina 
30. og 31. maí. Yfir 2.000 leik- og 
grunnskólabörn í Kópavogi hafa 
boðað komu sína í menningarhús 
bæjarins í vikunni til að taka þátt í 
Ormadögum, en þeir hófust á skipu-
lögðum heimsóknum skólabarna. 
Þema hátíðarinnar í ár er: Gamalt og 
nýtt og er áhersla lögð á gamla útileiki 
og gömul leikföng. Allir eru velkomnir 
og ókeypis er inn á alla viðburði. 

Uppskeruhátíð Ormadaga er á 
morgun, laugardag, en þá verður 
hægt að fara í blöðrubolta, risakeilu 
og aðra leiki á leik- og útivistarsvæð-
inu við menningarhúsin. Þar verður 
einnig flugdrekanámskeið á vegum 
Bókasafns Kópavogs. Leikfangasýn-

ing með gömlu leikföngum frá Ár-
bæjarsafni verður á annarri og þriðju 
hæð bókasafnsins. 

Náttúrufræðistofa Kópavogs sýnir 
gestum og gangandi stóra og litla orma 
og í Salnum verða tónleikar með kór 
Kársnesskóla, þjóðlagahóp Tónlistar-
skóla Kópavogs og barnahóp Þjóð-
dansafélags Reykjavíkur. Í Gerðarsafni 
verður fjölskyldusmiðja og í Tónlist-
arsafni Íslands verður þjóðdans og 
leikir með yngsta hópi Þjóðdansafé-
lags Reykjavíkur. Ormadögum lýkur á 
sunnudag með barnamenningarmessu 
í Kópavogskirkju með kór Kársnes-
skóla og nemendum Tónlistarskóla 
Kópavogs. 

Listrænn stjórnandi hátíðarinna er 
Pamela De Sensi tónlistarkona. Há-
tíðin er haldin í samstarfi hennar og 
menningarhúsa bæjarins með styrk úr 
lista- og menningarsjóði. 

Dagskrá 
Ormadaga
Laugardagur 30. maí
12 til 18: Blöðrubolti, risakeilur, 
ringulreið og leikir fyrri tíma við 
menningarhúsin. 
13 til 13: 30: „Syngjum saman“. 
Kór Kárnesskóla syngur í Kópa-
vogskirkju. 
13 til 13: 45: Dönsum öll í hring með 
Elínu Svövu og Þjóðdansafélaginu í 
Tónlistarsafni Íslands. 
13 til 16: Flugdrekanámskeið í 
Bókasafni Kópavogs 1. hæð. 
13 til 17: Leikfangasýning frá Ár-
bæjarsafni á 2. og 3. hæð í Bókasafni 
Kópavogs. 
13 til 17: Ormasýning og fræðsla í 
Náttúrufræðistofu Kópavogs. 
13 til 17: Kaffi og kleinur í Tónlist-
arsafni Íslands. 
14 til 16: „Gneggjar, tístir og syngur“. 
Tónleikar í Salnum. Kór Kársnes-
skóla, Þjóðlagahópur Tónlistarskóla 
Kópavogs og barnahópur Þjóð-
dansafélags Reykjavíkur. 
15 til 16: „Birting“. Fjölskyldusmiðja 
í Gerðarsafni. 

Sunnudagur 31. maí
11 til 12: Barnamenningarmessa í 
Kópavogskirkju með kór Kársnes-
skóla og nemendum Tónlistarskóla 
Kópavogs. 
Aðgangur er ókeypis á alla viðburði 
Ormadaga. Blessuð litlu börnin leika sér með skel á hól, söng Hallbjörg Bjarnadóttir. Á 

Ormadögum verður þó heldur fjölbreyttara prógramm.

Kópavogskirkja þarf 12 milljónir: 

Gluggar Gerðar í hættu
Sóknarnefnd Kársnessóknar 

hefur beðið bæinn um fjár-
hagsaðstoð þar sem brýn þörf 

sé á viðhaldi og fjárhagsstaða safn-
aðarins sé erfið. 

Bæjarráð Kópavogs samþykkti að 

koma til móts við sóknnarnefndina 
í málinu. Í bréfi sóknarnefndar-
innar til bæjarins kemur fram að 
gera þurfi við steypu, þak og glugga. 
Einnig þurfi að mála. Þá segir í bréf-
inu: „Steindir gluggar Gerðar Helga-
dóttur liggja undir skemmdum.“

Sóknarnefndin áætlar að kostn-
aður við viðgerðirnar geti numið 
12 milljónum króna. Leitað verði 
til sóknarbarna og „annarra vel-
unnara“ um framlög, í formi fjár, 
vinnu eða annars. Óskað er að 
bærinn komi til móts við framlag 
annarra. 

Í bréfinu er bent á að Kópavogs-
kirkja standi á Borgarholti og blasi 
við öllum sem fari um bæinn eða 
hjá honum. Hún sé tákn bæjarins 
og notuð í merki bæjarins . Hún sé 
því ekki einkamál Kársnessóknar. 



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi

Skoðið teikningar á bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

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

www.bygg.is

www.bygg.is
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 
28-32 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. 
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.

Sjáland í Garðabæ

Langalína 28-32

Naustavör 2-12

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Naustavör 2-8 í Kópavogi. Íbúðirnar 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

Nýhöfn 2-4 Lundur 4
Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar. Ein 3ja herb. íbúð óseld,

137 fm með útipalli.
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Ályktun stjórnar Kópavogsfélagsins: 

Betur má ef duga 
skal á Kópavogstúni
Í samræmi við 8. gr. laga Kópa-

vogsfélagsins var félaginu slitið í 
dag, þann 11. maí 2015, á 60 ára 

afmælisdegi Kópavogskaupstaðar. 
Félagið var stofnað í mars 2013 sam-
kvæmt einróma samþykkt bæjar-
stjórnar Kópavogs 22. janúar sama 
ár og voru stofnfélagar um 80 talsins. 
Samhliða samþykkt um stofnun fé-
lagsins samþykkti bæjarstjórn þá jafn-
framt einróma framkvæmdaáætlun 
sem gerði ráð fyrir að endurbótum á 
Hressingarhælinu og Kópavogsbænum 
og umhverfi húsanna á Kópavogstúni 
yrði lokið og starfsemi hafin í þeim í 

dag, 11. maí 2015. Um leið og stjórn 
Kópavogsfélagsins fagnar þeim endur-
bótum sem þegar hafa verið gerðar á 
umræddum byggingum lýsir hún von-
brigðum með tregðu bæjaryfirvalda til 
að fylgja þeirri framkvæmdaáætlun 
sem samþykkt var í janúar 2013. 

Meginverkefni Kópavogsfélags-
ins var að ljúka hugmyndavinnu 
um starfsemi í Hressingarhælinu og 
Kópavogsbænum og er stjórn félags-
ins afar þakklát þeim fjölmörgu fé-
lagsmönnum og öðrum áhugasömum 
bæjarbúum sem tóku þátt í hug-
myndavinnunni. Stjórn Kópavogsfé-

lagsins skilaði tillögum sínum til bæj-
arstjórnar og voru þær samþykktar 
einróma í bæjarstjórn 10. júní 2014. 
Samþykkti bæjarstjórn þá að fela 
bæjarstjóra að hefja undirbúning 
að starfsemi í Hressingarhælinu og 
Kópavogsbænum. Starfsemin skyldi 
rekin sameiginlega undir heitinu 
Lista- og menningarsetrið á Kópa-
vogstúni. Samkvæmt fyrri samþykkt 
bæjarstjórnar átti þessi starfsemi að 
hefjast í dag, 11. maí 2015. Stjórn 
Kópavogsfélagsins er ekki kunnugt 
um að bæjarstjóri hafi hafið undir-
búning að starfseminni eins og bæj-
arstjórn fól honum þó með samþykkt 
sinni 10. júní 2014. 

Margt hefur áunnist í málefnum 
Kópavogstúns og hinna merku 

bygginga þar síðan starfshópur var 
stofnaður snemma árs 2012 til að 
huga að endurreisn bygginganna. 
Húsunum hefur verið bjargað frá 
glötun og raddir um að láta þau víkja 
heyrast ekki lengur. Fyrir liggur raun-
hæf áætlun um endurreisn bygging-
anna ásamt samþykkt bæjarstjórnar 
um starfsemi í þeim. 

En betur má ef duga skal. Stjórn 
Kópavogsfélagsins hvetur bæjaryfir-
völd til þess að finna hjá sér aukinn 
metnað til þess að fylgja samþykktum 
sínum eftir. Sjálft Kópavogstún er ein 
af perlum Kópavogs. Þar er að finna 
afar merkilegar minjar úr sögu bæj-
arins og þjóðarinnar. Kvenfélagið 
Hringurinn sýndi einstakan stórhug 
þegar það reisti Hressingarhælið fyrir 

berklasjúka 1926 og rak Kópavogs-
býlið af miklum myndarskap um 
árabil. Bærinn þar er einmitt vitnis-
burður um búsetu og búskaparhætti 
kynslóðanna. Það væri til marks um 
virðingu okkar sem nú lifum í garð 
fyrri kynslóða að sýna byggingunum 
og sögu þeirra þá virðingu að ljúka 
endurreisn þeirra og hefja þar starf-
semi hið fyrsta. 

Kópavogstúni, 11. maí 2015
Stjórn Kópavogsfélagsins

Margrét Björnsdóttir, formaður
Garðar H. Guðjónsson, varaformaður
Kristinn Dagur Gissurarson, gjaldkeri

Hrafn Andrés Harðarson, ritari
Valgerður Einarsdóttir, meðstjórnandi

Þorleifur Friðriksson, meðstjórnandi

Hinsegin fræðsla í Kópavogi
Á bæjarstjórnarfundi 12. 

maí samþykkti bæjarstjórn 
Kópavogs að farið verði 

í átak í eflingu hinseginfræðslu og 
ráðgjöf í grunnskólum Kópavogs. 
Menntasviði verður falið að vinna 
umsögn og koma með tillögur að út-
færslu ásamt kostnaðaráætlun. 

Það er mikið ánægjuefni að bæj-
arstjórn Kópavog standi einhuga að 
slíku framfaraskrefi í mannréttinda-
málum í bænum. Ljóst er að í skólum 

bæjarins eru fjölmargir unglingar ým-
ist samkynhneigðir, tvíkynhneigðir, 
transgender eða intersex. Önnur börn 
og unglingar eiga foreldra eða aðra 
aðstandendur sem teljast hinsegin og 
jafnvel á meðal kennara og starfsfólks 
skólanna er hinsegin fólk sem býr við 
ríkjandi heterósexisma í menningu 
skólanna og samskiptamunstri og 
upplifir sig sett skör lægra en aðrir 
nemendur og annað starfsfólk 

Fjölmargar rannsóknir, innlendar 

sem erlendar sýna að hinsegin 
unglingum líði illa og að samkyn-
hneigð ungmenni í 10. bekk eru 12 
sinnum líklegri til að hafa síendur-
teknar sjálfsvígshugsanir og einelti 
er stærðsti áhrifavaldur þess hvort 
samkynhneigðir unglingar hafi reynt 
sjálfsvíg. Brottfall hinsegin unglinga 
úr íþróttum er einnig mikið því 
menning íþróttafélaganna gerir ráð 
fyrir að allir séu gagnkynheigðir og 
félagslegur þrýstingur er oft of mik-
ill til að hinsegin ungmenni treysti 
sér til að standa ein í sinni innri og 
ytri baráttu. Þetta er áhyggjuefni sem 
forsvarsmenn skóla og íþróttafélaga 
ættu að taka alvarlega og bregðast við. 

Sýnikennsla í  
að vera hinsegin
Í umræðunni undanfarnar vikur 
hafa andstæðingar tillögunnar, sem 
upphaflega var borin upp af jafnað-

armönnum í Hafnarfirði, gert að því 
skóna að tillagan beri í sér að farið 
verði í sýnikennslu í skólum í því 
hvernig er að vera hinsegin. Hörð-
ustu andstæðingarnir ganga meira 
að segja svo langt að vara foreldra við 
hinsegin áróðri og vilja vernda börnin 
gegn áróðri samkynhneigðra. Það 
fyllir mig mikilli reiði þegar ósvífnir 
og illa gerðir menn reyna að bendla 
Samtökin 78 og önnur mannréttinda-
samtök hinsegin fólks við barnaníð 
eða annað ofbeldi gegn börnum. Til-
lagan er þvert á móti til að minnka 
vanlíðan barna og stuðla að því að út-
rýma einelti gegn minnihlutahópum. 
Börnin sem eiga hinsegin foreldra 
og unglingarnir sem eru að átta sig 
á því hverjir þeir eru og að hverjum 
þeir laðist finna fyrir einangrun og 
þau þurfa stuðnnig frá þeim sem 
þau treysta, skólayfirvöldum. Um 
er að ræða að mikil þörf er á náms-

gögnum, fræðslumyndböndum og 
öðru slíku efni sem byggir undir þá 
heimssýn að hér búi alls konar fólk 
með ólíka kynhneigð og kynvitund. 
T.d. þurfa gagnkynhneigð ungmenni 
jafningjafræðslu til að læra viðeig-
andi viðbrögð við fordómum og niðr-
andi tali og hvernig hægt er að sýna 
hinsegin skólafélögum samstöðu. 
Einnig þurfa hinsegin ungmenni 
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„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.“ Svo mæltist Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra 
í viðtali í síðasta tölublaði. Þetta eru metnaðarfull markmið. Þó er það svo að 
á þessu svæði er þegar og fyrir löngu kominn stór og öflugur verslunarkjarni. 
Ég var þarna á ferð á dögunum. Fór gangandi eftir Dalveginum, inn á Smáratorgið 
og svo í Smáralind, en ég átti erindi á báða staði. Þá varð mér aftur hugsað til 
orða Ármanns.
„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.“ 
Það fór ekkert framhjá mér að svo til allur umbúnaður og mannvirkjagerð á 
þessum bletti gengur út á einn samgöngumáta umfram aðra: Einkabílinn. Ég 
var ekkert að koma þarna í fyrsta sinn. Sannast sagna, þá er næstum vonlaust 
að vera á þessu svæði ef maður er ekki á bíl. Stundum er það orðað svo, og 
þá vísað á Smáratorgið, að varla sé hægt að fara á milli húsa, nema á bílnum. 
Áherslan á þessum stað hefur allan tímann verið á eina tegund samgangna. 
Þarna er ljómandi góður og fjölbreyttur verslunarkjarni og fjölmargt að sækja. 
Gangandi, hjólandi og fólk á strætó virðast ekki vera eins velkomin og aðrir.  
Vonandi mun það samt breytast.

Ingimar Karl Helgason 

201 Bílaborg?

LEIÐARI

Höfundur er
Kristín Sævarsdóttir,

varabæjarfulltrúi  
Samfylkingarinnar í Kópavogi

Frelsi, jafnrétti og  
réttlæti fyrir alla!
Samfylkingin hélt á dögunum 

upp á 15 ára afmæli sitt en 
það var þann 5. maí árið 2000 

að jafnaðarmenn á Íslandi samein-
uðust undir formerkjum Samfylk-
ingarinnar. Nú, 15 árum síðar, horfa 
eflaust margir stoltir um öxl enda 
hafa margir af draumum þeirra sem 
komu að stofnun flokksins orðið að 
veruleika. 

Samfylkingin var stofnuð sem um-
bótaafl fyrir íslenskt samfélag og á 
þeim 15 árum sem hún hefur verið 
til hefur hún svo sannarlega látið til 
sín taka og sett mark sitt á íslenskt 
samfélag. Fyrir okkur sem seinna 
höfum komið að borðinu og viljum 
leggja okkar að mörkunum til þess að 
tryggja að hér verði byggt samfélag 
réttlætis og jöfnuðar erum oft spurð 
af því afhverju við höfum valið Sam-
fylkinguna? 

Í raun er svarið einfalt og má finna 
í stefnulýsingu sem samþykkt var á 
stofnfundi flokksins fyrir 15 árum 
síðan: 

„Allir menn eru fæddir jafnir og 
eiga jafnan rétt til þess að öðlast 
þroska, hagsæld og lífshamingju. Það 
er grundvallarsjónarmið Samfylk-

ingarinnar að sérhverjum einstak-
lingi verði tryggð skilyrði til að rækta 
hæfileika sína og nýta í þágu eigin 
velferðar, samfélags síns og komandi 
kynslóða. Við viljum frelsi einstak-
lingsins sem frelsi allra einstaklinga, 
óháð kyni, kynþætti, trúar- og stjórn-
málaskoðunum, félagslegum uppruna 
eða öðrum mun manna.“

Þrátt fyrir farsæla sögu Samfylk-
ingarinnar er samfélag sem byggir 
á grunngildum jafnaðarmanna um 
frelsi, jafnrétti og réttlæti ennþá 
draumur. Samfélag þar sem grund-
vallar lífsgæði almennings eru tryggð, 
þar sem fólk getur lifað mannsæm-
andi lífi fyrir kaup sitt og samfélag 
sem byggist á réttlæti, umburðalyndi 
og velferð er fjarri raunveruleikanum, 
en mikilvægasta hlutverk þeirra sem 
fara með völd hverju sinni er auðvitað 
að tryggja stöðugleika í samfélaginu. 

Í dag einkennist íslenskt samfélag 
hins vegar af stefnuleysi, óstöðugleika 
og átökum. Síðustu ár hafa einkennst 
af mikilli ólgu og krafan um aukinn 
jöfnuð, réttlæti og samkennd verður 
háværari með hverjum deginum sem 
líður. 

Sjaldan eða aldrei hefur verið jafn 

mikil þörf fyrir sterkan jafnaðar-
mannaflokk á Íslandi og nú. Gildi 
jafnaðarstefnunnar hafa sjaldan átt 
meira erindi við Íslendinga en í dag 
og eitt helsta verkefnið framundan 
er að endurmóta íslenskt samfélag 
í anda hugsjóna jafnaðarmanna en 
fátt ræður fremur örlögum um fram-
tíð okkar og komandi kynslóða en 
hvernig staðið er að uppbyggingu í 
samfélaginu. 

Á 15 ára afmæli Samfylkingar-
innar er mikilvægt að minnast þess 
að það er í eðli jafnaðarstefnunnar 
að vera í stöðugri þróun, og einstak-
lingar koma og fara, en eitt er víst, 
að sama hvað, þá eru grunngildi 
jafnaðarmanna um baráttuna fyrir 
frelsi, jafnrétti og samstöðu, ávallt þau 
sömu, og það eru þau gildi sem munu 
á endanum tryggja okkur samfélag 
stöðugleika og sáttar. 

Höfundur er
Sema Erla Serdar

Formaður Samfylkingarinnar  
í Kópavogi

Framhald á bls. 12



Hvað er betra en að vakna upp
við angan af ilmandi bakkelsi?

Findus kanilsnúðar

... og nú fleiri nýjar tegundir... og nú fleiri nýjar tegundir
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SUMARHÚS OG FERÐALÖG

   Gas-kæliskápur 100 og 185 lítra

Gas-hellur

Sólarrafhlöður og fylgihlutir fyrir sumarhús 10 - 160 wött.

Gas-ofnar
Gas-vatnshitarar

11- 14 l/mín

Gas-eldavélar

Bíldshöfði 12 •110 Reykjavík • 577 1515 • skorri.is • Opið virka daga frá kl. 8.15 til 17.30

Gleðilegt sumar!

Led-ljós og perur = minni eyðsla Gas-hella niðurfeld

   Gas-kæliskápur 60 lítra

   Gas/12v/230v
kæliskápur 60 lítraTilboðspakkar fyrir húsbíla og fellihýsi 100 - 160 wött.

   Gas/12v/230v
kælibox 35 lítra

Skorri ehf • 

Nokkrar myndir úr sögu Kópavogsbæjar: 

Sextíu ár í myndum
Hér á síðunni má sjá nokkrar 

myndir úr sextíu ára sögu 
Kópavogusbæjar. Sérstök 

myndasýning var sett upp á tónleikum 
í tengslum við afmælishátíð bæjarins á 
dögunum og er aðgengileg á vef bæjarins. 

Myndirnar voru valdar af Gunnari 
Marel Hinrikssyni skjalaverði á Hér-
aðsskjalasafni Kópavogs og Helga 
Péturssyni tónlistarmanni sem var 
kynnir á afmælistónleikunum en sér-
legir ráðgjafar voru Valdimar F. Valdi-
marsson starfsmaður Kópavogsbæjar 
og Þórður Guðmundsson formaður 
Sögufélags Kópavogs. Blaðið fékk 
leyfi til að birta nokkrar myndanna af 
sýningunni hér en þær segja mikla og 
merkilega sögu hver um sig. 

Dönsk greifynja, vinkona fólksins í 
Fífuhvammi, á hestbaki á bæjarhlað-
inu. Kópavogsdalur í baksýn. Tvö hús 
sjást, f.v. Kópavogshæli og Tungufell 
(Víðihvammur 24). Um 1930. 
Óþekktur ljósmyndari, Fífuhvammur/Hér-

aðsskjalasafn Kópavogs

Skiptistöðin við Digranesveg. Ca. 1985. 
Mynd: Skúli Skúlason/Héraðsskjalasafn Kópavogs

Róið við ósa Kópavogslækjar. ca. 1965. 
Mynd: Herbert Guðmundsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs

Gatnamót auðbrekku og Hafnarfjarðarvegar. Fyrsta blokkin við Ásbraut í 
bakgrunni. ca. 1965.  Mynd: Herbert Guðmundsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs

Kópavogsstrætó á Kópavogsbraut á móts við Vallargerðisvöll, við Kallabrekku. 
ca. 1965.  Mynd: Herbert Guðmundsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs

BYKO og Blómaskálinn. Varðskýli lögreglunnar á Hafnarfjarðarvegi,  öðrum megin vegar en við nú eigum að venjast.. 
ca. 1965.  Mynd: Herbert Guðmundsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs

Horft yfir Hlíðargarð á 17. júní 1962. í bakgrunni eru tún frá Kópavogsbúinu 
þar sem íþróttasvæðið er nú.

Mynd: Magnús Bæringur Kristinsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs
Horft yfir Kópavogsháls, u.þ.b. 1965. 

Mynd: Óþekktur ljósmyndari/Héraðsskjalasafn Kópavogs
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VIÐTAL
Kópavogsbúinn Grímur Hákonarson kom sá og sigraði í Cannes og verður mikið á ferðinni á næstunni: 

„Verð væntanlega í ferðatösku“
„Þetta er í rauninni ótrúlegt. Við gerðum þessa mynd bara algjörlega á 
okkar eigin forsendum. Vorum bara að hugsa um að gera sveitamynd fyrir 
Íslendinga, lítil og einföld mynd um einhverja tvo bræður. En einhvern 
veginn virðist hún hitta í mark,“ segir Grímur Hákonarson, leikstjóri og 
Kópavogsbúi, sem fagnaði sigri á kvikmyndahátíðinni í Cannes í Frakklandi 
á dögunum. Þá hlaut mynd hans Hrútar fyrstu verðlaun í flokki nýliða, 
frumlegra og djarfra mynda. Þetta er þó ekki eina tengingin við Kópavog 
því Theódór Júlíusson, heiðurslistamaður bæjarins leikur í henni annað 
aðalhlutverkið á móti Sigurði Sigurjónssyni. 

Hrútar varð hlutskörpust nítján mynda 
sem tilnefndar voru í flokknum, en 
alls var sótt um fyrir fjögur þúsund 
kvikmyndir. 

Þetta er í fyrsta sinn í tæplega 70 ára 
sögu þessarar víðfrægu frönsku kvik-
myndahátíðar sem íslensk kvikmynd í 
fullri lengd vinnur til verðlauna. 

Blaðið náði tali af Grími skömmu 
eftir Íslandsfrumsýningu á myndinni, 
en sú fór fram í bíósalnum að Laugum, 
skammt frá Bárðardal þar sem myndin 
var tekin upp. 

Trúverðugur sveitaheimur
„Viðtökurnar voru mjög góðar,“ segir 
Grímur spurður um viðtökurnar en um 
150 heimamenn, bændur, sveitarstjórn, 
aðrir íbúar sem studdu framtakið og 
ekki síst krakkar úr sveitinni, allt 
niður í sex ára. „Það var mikið hlegið 
og klappað, og standandi lófaklapp á 
eftir,“ segir Grímur sem var að vonum 
ánægður með viðtökurnar. Hann 
nefnir sérstaklega ða bændum hafi 
fundist lýsingin á sveitinni trúverðug, 
og að það hafi gengið fullkomlega upp 
að Siggi Sigurjóns væri bóndi. 

„Við lögðum upp með að skapa trú-
verðugan sveitaheim,“ segir Grímur. 
Hann bætir því við að nokkur rann-
sóknarvinna hafi legið að baki. Bæði 
almennt um sveit og bændastörf, en 
ekki síður um viðbröð við riðuveiki. 
„Myndin fjallar að hluta til um hvað 
gerist þegar skera þarf niður fé vegna 
riðu,“ segir Grímur. „Ég kannski bjóst 
við að menn gætu eitthvað haft út á 
þetta að setja, en samt sem áður byggir 
myndin að miklu leyti á sönnum við-
burðum. Allt sem gerist í myndinni 
hefur í raun og veru gerst. Þannig að 
þó svo að margt virðist ótrúlegt, þá 
hefur svona í rauninni gerst.“

„Breytir lífi okkar allra“
- Þetta var mikil sigurför hjá þér og 
ykkur til Frakklands. Hvernig líður þér 
að hafa fengið þessa viðurkenningu? 

„Þetta var auðvitað alveg ofboðslega 
góð tilfinning, þegar Isabella Rossel-
ini tilkynnti um sigurvegarann,“ segir 
Grímur. „Þetta á svo eftir að hafa áhrif 
á framtíð manns. Bæði er þetta frábært 
fyrir myndina, en verðlaunin munu 
líka hafa mikil áhrif á alla sem koma að 
henni, og breytir í rauninni lífi okkar 
allra,“ segir Grímur. 

Myndin sé tvímælalaust komin 
á kortið. Fjallað hafi verið um hana 
í fjölmiðlum um allan heim. „Þetta 
gerir það að verkum að það verður auð-
veldara að fá fjármagn í næstu verkefni 
og býður upp á mikla möguleika fyrir í 
framhaldinu,“ segir leikstjórinn. Miklir 
möguleikar séu nú fyrir hendi erlendis, 
„þótt ég vilji helst vera á Íslandi að gera 
mína eigin myndir“. 

Endurgerð í vændum? 
„Það er strax farið að tala um að 
endurgera Hrúta, þótt ég sé ekki viss 
um að það sé sniðugt,“ segir Grímur 
og nefnir að áhugi sé á því í Sviss og 
jafnvel víðar. „En mér finnst Hrútar 
vera íslensk saga. Þessi sterka tenging 
við sauðkindina sem myndin fjallar um 
finnst mér vera séríslensk, og líka þessi 
brjálæðislega þrjóska, að talast ekki við 
í 40 ár, þrátt fyrir að búa hlið við hlið,“ 
bætir hann við. 

Margir útlendingar hafi spurt sig 
hvernig svona gæti gerist. „Eins skýr-
ingin sem ég hef, er eitthvert séríslenskt 
hugarfar. Það er einhver Bjartur í Sum-
arhúsum hér á ferðinni.“

Línudans
Svona verk er ekki hrist fram úr 
erminni. Bæjarblaðið Kópavogur 
ræddi við Grím fyrir tæpum tveimur 
árum. Þá var handritið skrifað og 
myndin komin langt í undirbúningi 
en tökurnar eftir. Nú hafa viðtökurnar 
við lokaarfurðinni verið stórkostlegar. 
En hvernig voru viðtökurnar við hug-
myndinni á sínum tíma? 

„Við fengum alltaf stuðning frá Kvik-
myndamiðstöð og þar á bæ var fólk 
hrifið af hugmyndinni. En kannski 
fannst mér sjálfum stundum þegar ég 
var að segja frá hugmyndinni, tveir 
bræður á sjötugsaldri í einhverjum 
afdal sem talast ekki við, að þetta 
gæti hljómað dálítið „boring“ en þó 
ekki. Það sem kemur okkur kannski 
mest á óvart er hvað mikið var hlegið. 
Hvað fólki finnst myndin skemmtileg 
og fyndin. Þetta er ekki bara eitthvert 
drama. Hún hefur skemmtanagildi.“

- Það hefur verið þannig að kvik-
myndaelítan þarna úti hefur ekki 
hlegið á vitlausum stöðum? 

„Gagnrýnendur segja að styrkur 
myndarinnar sé að hún dansi á þessari 
línu að vera bæði mjög fyndin og líka 
dramatísk,“ segir Grímur. Hún fari 
einmitt hvergi yfir strikið, hvorki í gríni 
né drama. Fólk bæði gráti og hlægi. 
„Svo finnst fólki myndin spennandi,“ 
bætir Grímur við. Hann vill eðlilega 
ekki láta uppi hvað gerist, „en atburð-
arrásin er spennudrifin,“ segir leik-
stjórinn leyndardómsfullur. 

En það var annað sem 
kom honum á óvart. 
„Ég bjóst kannski ekki alveg við því en 
krakkar, kannski alveg frá sex ára aldri 
hafa líka mjög gaman af myndinni. Það 
var kannski ekki alveg það sem ég lagði 
upp með í mynd um tvo bræður á sjö-
tugsaldri,“ segir Grímur og það heyrist 
í gegnum símann að stutt er í brosið. 

Cannes – Bárðardalur
Þegar blaðamaður ræðir við Grím 

hefur myndin verið sýnd á tveimur 
stöðum. Í Cannes innan um stjörnur 
og kvikmyndaelítu heimsins, og svo 
hjá heimafólki í Bárðardal. Var mik-
ill munur á viðtökunum? Já og nei, 
er svar leikstjórans. „Það er í raun 
og veru það alveg sama uppi á ten-
ingnum. Fólk hlær á réttum stöðum,“ 
segir hann og bætir við að bransafólkið 
ytra hafi kannski pælt svolítið í fræði-
legum eða tæknilegum hlutum, en svo 
hafi líka bóndi úr Bárðardalnum gert 
athugasemd við eitt hljóðklipp, svo 
kannski sé munurinn minni en ætla 
mætti í fyrstu. 

Flutt í ferðatöskuna
En hvað er þá framundan hjá Grími 
Hákonarsyni? Hann segist eiga gott 
sumarfrí, en ekki er annað að heyra 
en að það fari í vinnu. Til stendur að 

hefja vinnu við nýtt handrit. En síðan 
eru fleiri járn í eldinum. „Svo er ég að 
gera mynd um sósíalista á Neskaup-
stað sem ég er byrjaður að taka,“ segir 
Grímur. Myndin um „Litlu Moskvu“ 
hefur verið í vinnslu hjá honum um 
skeið en Grímur segir mjög áhuga-
vert að fjalla um bæinn fyrir austan 
sem stýrt var af sósíalistum í hálfa öld 
„meðal Ísland var allt helblátt,“ bætir 
hann við hlæjandi. 

Ljóst er hins vegar, að Hrútar munu 
eigna sér megið af tíma leikstjórans 
næstu mánuðina og jafnvel misserin. 
„Þegar líður á hausið þá fer hátíðar-
rúnturinn að byrja og ég verð vænt-
anlega í ferðatösku tvö árin,“ segir 
Grímur. Hann muni fylgja myndinni 
eftir á hátíðum og svo á frumsýningum 
vítt og breitt um heiminn á milli og 
eftir það. „Þannig að ég þarf kannski 

að venja mig á að geta bara unnið í 
flugvélum og svona.“

Hitti í mark
Spurður um fjárhagslegu hliðina og 
hvort krónurnar fari nú ekki að streyma 
í kassann, þá segir Grímur að framtíðin 
muni skera úr um það. Myndin hafi 
selst vel og verði sýnd um allan heim. 
Aðstandendur muni njóta góðs af því. 
En í verðlaunum felist ekki síst virðing. 
„Þetta er rós í hnappagatið og vekur jú 
athygli á mér sem leikstjóra en hefur 
vitaskuld líka markaðslegt gildi. 

„Þetta er í rauninni ótrúlegt. Við 
gerðum þessa mynd bara algjörlega 
á okkar eigin forsendum. Vorum bara 
að hugsa um að gera sveitamynd fyrir 
Íslendinga, lítil og einföld mynd um 
einhverja tvo bræður. En einhvern veg-
inn virðist hún hitta í mark.“ 

Kópavogs-
maður
Grímur Hákonarson kvikmynda-
gerðarmaður og leikstjóri er fæddur 
og uppalinn í Kópavogi og steig hér 
sín fyrstu skref í kvikmyndagerð. 
Hann hefur vakið mikla athygli fyrir 
myndir sínar Hvell, Hreint hjarta, 
og stuttmyndina Bræðrabyltu, svo 
dæmi séu tekin og nú ekki síst 
myndina Hrútar sem vann í Cannes. 
Núna er heimildarmyndin um Litlu-
-Moskvu í vinnslu en leikstjórinn sér 
fram á að búa í ferðatösku á næstu 
mánuðum og misserum.

Samstarfsfólkið
Grímur Hákonarson leikstýrir og 
skrifar handritið að Hrútum. Að-
alframleiðandi myndarinnar er 
Grímar Jónsson fyrir Netop Films og 
meðframleiðendur eru hin dönsku 
Ditte Milsted og Jacob Jarek fyrir 
Profile Pictures. Þórir Snær Sig-
urjónsson einn af framleiðendum 
myndarinnar. Framleiðslustjórn 
er í höndum Evu Sigurðardóttur. 
Með aðalhlutverk fara Sigurður Sig-
urjónsson og Theodór Júlíusson. 
Stjórn kvikmyndatöku er í höndum 

Norðmannsins Sturla Brandth 
Grøvlen og Kristján Loðmfjörð 
sér um klippingu. Tónlist myndar-
innar er samin af Atla Örvarssyni og 
hljóðhönnun er í höndum Huldars 
Freys Arnarssonar. Sölufyrirtæki 
myndarinnar á alþjóðavísu er New 
Europe Film Sales, að því er segir á 
vef Kvikmyndamiðstöðvar. Þar segir 
einnig að myndin hafi verið seld til 
yfir 20 landa nú þegar og búast megi 
við því að hún fari víðar á næstu 
misserum.

Hrútarnir
Hrútar fjallar um tvo sauðfjár-
bændur á sjötugsaldri, bræðurna 
Gumma og Kidda, sem búa hlið við 
hlið í afskekktum dal á Norðurlandi. 
Fjárstofn þeirra bræðra þykir einn 
sá besti á landinu og eru þeir marg-
verðlaunaðir fyrir hrútana sína. Þrátt 
fyrir að deila sama landi og lífsviður-
væri þá hafa bræðurnir ekki talast 
við í fjóra áratugi. Þegar riðuveiki 
kemur upp í dalnum grípur um sig 
mikil örvænting á meðal bændanna 
þar. Yfirvöld ákveða að skera niður 
allt sauðfé til þess að sporna við út-
breiðslu sjúkdómsins. Bræðurnir 
standa frammi fyrir því að missa 
það sem er þeim kærast og grípa til 
sinna ráða.

Íslendingar 
í Cannes
Íslenskar myndir sem hafa áður 
verið í Un Certain Regard eru Só-
dóma Reykjavík eftir Óskar Jón-
asson, 1993; Stormviðri eftir Sól-
veigu Anspach árið 2003, tekin upp 
að miklu leyti í Vestmannaeyjum, 
framleidd af Baltasar Kormáki í sam-
vinnu við Frakka; Voksne mennesker 
(e.Dark Horse) eftir Dag Kára árið 
2005, gerð af Dönum í samvinnu við 
ZikZak kvikmyndir hérlendis.

Mynd Kópavogsbúans Gríms Hákonarsonar, Hrútar, sló í gegn á kvikmynda-
hátíðinni í Cannes. Hún fjallar um tvo bræður í afdal sem ekki hafa talast við 
áratugum saman.

Myndin var sýnd á Laugum fyrir norðan í vikunni og voru viðtökur ekki síðri 
en í Cannes. Hér má sjá f.v. Jón Friðrik Benónýsson, Guðrún Sveinbjörnsdóttir, 
Teodór Júlíusson, Grímur Hákonarson, Sigurður Sigurjónsson og Grímar Jóns-
son fyrir utan Laugabíó.  Mynd: 641.is/Hermann Aðalsteinsson.
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Óljós ábyrgðarkeðja byggðasamlaga
Margt er óljóst varðandi samskipti milli byggðasamlaga og eigenda þeirra. 
Þetta kemur fram í stjórnsýsluúttekt sem unnin var á byggðasamlögunum 
Sorpu, Strætó og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins árið 2011. Á sama 
tíma og skýrslan kom út voru ný sveitarstjórnarlög samþykkt á Alþingi. 
Nýleg dæmi sýna að þrátt fyrir tilraunir til úrbóta virðist flókin og óljós 
ábyrgðarkeðja ásamt skilningsleysi á hlutverkum enn vera byggðasamlögum 
til trafala. 

Sorpa afturreka
Nýlega gerði kærunefnd útboðsmála 
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 uppbygingarin-
anr í heild var tæplega þrír milljarðar. 
Íbúar í Kópavogi hafa þegar tekið á sig 
hækkun sorphirðugjalda vegna fyrir-
hugaðrar uppbyggingu, eftir því sem 
næst verður komist. Ódýrari lausnir 
eru í boði en Sorpa kaus að leita ekki á 
þær slóðir. Á gögnum málsins má sjá að 
ekki stendur steinn yfir steini í verklagi 

Sorpu. Fyrirætluð uppbygging uppfyllti 
ekki stefnumótun sveitarfelagana sem 
eiga Sorpu. Þarfir voru ekki nægilega 
vel skilgreindar né voru þær skýrar 
og aðgengilegar. Ákvörðun um upp-
bygginguna var taldist ekki rétt birt Þá 
tókst Sorpu ekki að færa rök fyrir því 
hvers vegna fyrirtækið færi ekki í útboð 
vegna uppbyggingarinnar. 

Stefnumótun án eigenda
Fjallað er um fjarlægð sveitarstjórnar-
fulltrúa og stjórnenda byggðasamlaga 
í skýrslu innri endurskoðun Reykja-
víkur frá 2011. Innri endurskoðun 

tók viðtöl við kjörina fulltrúa, stjórn-
armenn og framkvæmdastjórnarfólk 
byggðasamlaga vegna úttektarinnar. 
„Flestir nefndu að ákveðið sambands-
leysi virtist vera á milli eigenda og 
stjórna byggðasamlaganna. Var það 
álit ýmissa viðmælenda að stjórnir 
byggðasamlaga hefðu á stundum 
farið út fyrir verk- og valdsvið sitt og 
jafnvel tekið veigamiklar ákvarðanir 
sem féllu ekki að væntingum eigend-
anna.“ Skýrsluhöfunar segjast um leið 
greina „ákveðið óöryggi viðmælenda 
um hlutverk sitt og stöðu í umhverfi 
byggðasamlaganna“. Nefnt er að: „Í 
sumum tilvikum hafa eigendur hafnað 
ákvörðunum stjórna, t.d. þegar stjórn 
Strætó bs. vildi hækka fargjöld.“ Þá er 
bent á tilvik þar sem stjórnir byggða-
samlaga hafi í raun farið út fyrir heim-
ildir sýnar. „Í því sambandi voru m.a. 
breytingar á leiðarkerfi Strætó nefndar 
og stefnumótun Sorpu. Þá var bent á 

að SHS hafi tekist á hendur verkefni á 
sviði almannavarna sem ekki er nógu 
skýrt hvernig skuli fjármögnuð. Svo 
virðist sem orðið hafi ákveðið rof eða 
bil á milli stefnu og áherslna eigenda 
og svo byggðasamlags.“

Alvarleg atvik
Á undanförnum mánuðum hafa komið 
upp alvarleg atvik sem varpa ljósi á 
botna ábyrgðakeðju byggðasamlaga 
gagnvart eigendum sínum sveitarfé-
lögunum; þar sem kjörnir fulltrúar 
starafa í umboði kjósenda. árið 2014 
vann ráðgjafastofan Environice minn-
isblað um fyrirhugaða uppbyggingu 
gasvinsslustöðvar Sorpu. Enironice 
bara saman fyrirætlanir Sorpu við 
stefnumörkun sveitarfélagana sem eiga 
byggðasamlagið. Meginniðurstaðan er 
að áform Sorpu séu vissulega í takt við 
áherslur í sameiginlegri svæðisáætlun 
sveitarfélaga á Suðurlandi, Suðvest-
urlandi og Vesturlandi. „Hins vegar 
virðast áformin, eins og þau eru kynnt, 
stangast á við áherslur í stefnumótun 
einstakra sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu, þar sem þau fela ekki í sér 
neinn hvata til að draga úr myndun úr-
gangs.“ Þrátt fyrir úttektina hélt Sorpa 
ótrauð áfram og sló gagnrýnina út af 
borðinu. Í samtali við Reykjavík viku-
blað vegna málsins sagði Björn H. Hall-
dórsson, framkvæmdastjóri Sorpu að: 
„Afhverju eigum við að flokka þegar 
við getum búið til jarðvegsbæti sem er 
í lagi úr þessum úrgangi.“ - Það er auð-
vitað 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.“ - 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.“ 
Björn taldi að markmið eigenda væri 
fyrst og fremst að auka endurvinnslu 
og gaf lítið fyrir það félagslega mark-
mið að auka flokkun og meðvitund. 
Markmið sveitarfélagana er þó að draga 
úr úrgangi fyrst og endurnýta númer 
tvö og endurvinna séu hin tvö mark-
miðin ekki fær. 

Strætó einkavæddur  
innanfrá
Innri endurskoðun Reykajvíkur bentir 
árið 2011 á að byggðasamlagsformið 

sé ef til vill ekki hentugt til reksturs 
á starfsemi á samkeppnismarkaði. 
„Byggðasamlagsformið hentar þegar 
um er að ræða lögbundin verkefni þar 
sem gilda eiga almennar stjórnsýslu-
reglur eins og hjá stofnunum sveitar-
félaga. Í þeim tilvikum sem starfsemi 
ber einkenni almenns einkareksturs á 
samkeppnisgrundvelli, eins og t.d. á við 
um ákveðna þætti í starfsemi Sorpu og 
Strætó, hentar að mati hópsins betur 
að nota annað félagsform.“ Þá kemur 
um leið fram að: „Greina þarf á milli 
stjórnsýsluhluta Strætó og reksturs 
vagnaþjónustu.“ Nú er það ekki op-
inber stefna að einkavæða Strætó en 
slíkt hefur ekki verið borið undir kjós-
endur með beinum hætti. Það hefur 
þó ekki stöðvar síaukinn framgang 
einkareksturs í fyrirtækinu. Um það 
bil 40% af akstrinum eru í höndum 
verktaka. Sú stefna var raunar mörkuð 
við stofnun byggðasamlagsins, jafnvel 
fyrr, og helgast meðal annars af því að 
önnur bæjarfélög en Reykjavík höfðu 
boðið út almenningssamgöngur. Sú 
hugmynd að færa Strætó í að vera í 
rauna aðeins umsýslufyrirtæki al-
menningsamgangna en ekki þann 
sem sinnir sjálfum akstrinum hefur 
því hægt og rólega skotið rótum og 
öðlast sjálfstætt líf en í raun ekki borin 
undir íbúa sveitarfélagsins. 

Starfsfólki hótað  
einkarekstri
Í febrúar fjallaði Reykjavík vikublað um 
hvernig starfsfólki Strætó var ítrekað 
hótað einkarekstri væri farið fram á 
bætt starfskjör. Reykjavík vikublað 
fékk staðfestingu hjá Starfsmannafé-
lgi Reykjavíkur á að hótanir um útboð 
væru reglulega nýtt þegar semja eigi 
um laun og almenn kjör fyrir félags-
menn félagsins. Þessi umræða kæmi 
þannig alltaf upp í kringum kjarasamn-
ingagerð. Fulltrúar Stætó bs. bentu 
þannig iðuleg á að hægt væri að bjóða 

Hvellur - G. Tómasson ehf.  •  Smiðjuvegi 30
200 Kópavogi  •  Sími 577 6400 
hvellur@hvellur.com  •  hvellur.com

FUJI FINEST 1.1 C
Þessi aðlagaða rúmfræði gerir hjólið skilvirkara og 
þægilegra fyrir flestar konur, sem oft hafa lengri 
fætur, styttri búk og grennri axlir en karlar.

Styttri stöng og grennri handföng 
eru grunnbreytingar á reiðjólum, 
sem hönnuð eru fyrir konur.

GÆÐAHJÓL Á 
GÆÐAVERÐI

ÚTTEKT

Kópavogsbær á 
fulltrúa í stjórnum 
byggðasamlaganna
Theódóra Þorsteinsdóttir situr í 
stjórn Strætó bs. fyrir hönd bæjar-
ins og Guðmundur Geirdal situr í 
stjórn Sorpu.

Hver er við stýrið? Stundum er eins og kjörnir fulltrúar séu viðs fjarri við 
stefnumótun byggðasamlaga.



 

 

Láttu draumagarðinn 
verða að veruleika
Pantaðu landslagsráðgjöf í dag!

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.

Hafðu samband og láttu sérfræðinga okkar 
aðstoða þig við að finna réttu lausnina.

4 400 400

Halla Pétursdóttir, landslagsarkitekt FILA, hjálpar þér
við að skipuleggja draumagarðinn þinn.

Pantaðu tíma og fáðu nánari upplýsingar hjá söludeild 
Steypustöðvarinnar í síma
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út allar ferðir byggðarsamlagsins taki 
verkalýðsfélagið of harkalega á í samn-
ingsgerðinni. Aðspurð hvort hún væri 
meðvituð um að einkarekstur þýddi 
verri starfskjör fyrir bílstjóra Strætó 
sagði Bryndís Haraldsdóttir, formaður 
stjóranr Strætó bs. , að einkarekstur 
væri til að auka hagræði. - Þú ert þá 
að segja að þið eruð meðvituð um það 
að hluti kostnaðarins við hægræðingu 
er borinn á herðum óbreyttra starfs-
manna Strætó í formi verri starfskjara? 
„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað 
gert þetta með hagkvæmari hætti en 
við.“ Það þarf vart að taka fram að 
enginn stjórnmálaflokkur á höfuð-
borgarsvæðinu bauð fram undir þeim 
merkjum að lækka ætti laun starfsfólks 
sveitarfélagana. 

Sjálfstætt líf
Strætó varð fyrir miklum álitshnekkjum 
vegna mistaka við innleiðingu á ferða-
þjónustu fatlaðra á árinu. Skipuð var 
neyðarstjórn yfir félaginu en Stjórn 
Strætó sá ekki ástæðu til að segja af sér 

þrátt fyrir mistökin. Snemma árs 2012 
varaði Hörður Gíslason, þá staðgeng-
ill framkvæmdastjóra Strætó bs. , við 
þeirri „óvissu og óróleika sem skapast 
geti við að nýr aðili taki við [ferða-
þjónustu fatlaðra]“ á fundi vinnuhóps 
Sambands sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu, um útboð á þjónustunar. 
Þetta gerði hann á fundi verkefnahóps 
sem vann að samstarfi sveitarfélaganna 
við rekstur ferðaþjónustu fatlaðra. Á 
fyrsta fundi vinnuhópsins í mars 2012 
lýsti byggðasamlagið Strætó sig óviljugt 
til að taka þátt í hugsanlegu útboði. 
Strætó var þannig utan allrar vinnu - að 
eigin vilja - allt frá mars 2012 til loka 
nóvember ársins 2013 þegar vinnu-
hópnum barst ósk frá Strætó um halda 
utan um útboð og umsýslu ferðaþjón-
ustunnar. Svo virðist sem fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Strætó, Reynir Jóns-
son, hafi einhliða, eða því sem næst, 
tekið þá ákvörðun. Innleyðingin tókst 
í einu orði sagt hörmulega og röð mis-
taka vakti mikla reyði í samfélaginu. 
Mál Ólafar Þorbjargar Pétursdóttur, 
átján ára þroskaskertrar og mállausrar 

stúlku, sem gleymdist klukkutímum 
saman í bíl á vegum Strætó varð til 
þess að gripið var til neyðarúrræða. 
Það vekur hins vegar athygli að þegar 
í nóvember í fyrra - skömmu fyrir inn-
leyðingu - hafði verið varað við að illa 
færi. Þá eins og áður segir var varað 
við því sama árið 2011. 

Ábyrgð Reykjavíkur
Málefni ferðaþjónustu fatlaðra er ef 
til vill skýrasta dæmið um þá flóknu 
ábyrgðarkeðju sem fylgir byggða-
samlögum. Reiðin beindist þannig 
mest að meirihlutanum í Reykjavík 
enda langsamlega stærsti aðili Strætó. 
Raunin er þó sú að Reykajvík á að-
eins einn aðila í stjórn og fer ekki með 
formannsstólinn. Í stjórn Strætó eru 
sex stjórnarmenn sem hver fer með 

atkvæðavægi í samræmi við íbúa-
fjölda þess sveitarfélags sem sá hinn 
sami starfar fyrir. Það segir þó ekki alla 
söguna. „Samþykki ¾ hluta atkvæði-
svægis í stjórn, þó aldrei færri en þriggja 
sveitarfélaga, þarf til að þær ákvarðanir 
öðlist gildi sem varðar rekstrarkostn-
aðarskiptingu, meiriháttar fjárfestingar, 
stofnun eða þátttöku í dótturfélögum, 
breytingar á gjaldskrá eða breytingar á 
þjónustustigi. Sama gildir um upptöku 
nýs leiðakerfis, að hluta eða í heild.“ 
Þetta þýðir að þótt enga ákvörðun sé 
hægt að taka án Reykjavíkurborgar þá 
er getur Reykjavíkurborg ekki tekið 
neina ákvörðun eitt. Raunin er þó sú að 
mestur pólitískur þrýstingur myndast á 
kjörna fulltrúa í Reykajvík enda flestir 
eigendur fyrirtækisins búsettir þar. 

Óljós ábyrgð
„Stærðarmunur sveitarfélaga er það 
sem flestir viðmælendur nefndu að 
ylli einna mestum vandræðum hvað 
varðar sameiginlega stefnumótun. 
Hann leiddi til þess að þau væru 
ósamstíga í stefnu sinni í mörgum 
málum, þar sem hagsmunir þeirra 
væru svo ólíkir,“ segir í skýrslu innri 
endurskoðunar um byggðasamlögin 
þrjú. „Í dag er stundum erfitt að þoka 
mikilvægum málum áleiðis og fari 
eitthvað úrskeiðis er ábyrgð ekki alltaf 
nægilega skýr.“ Ferðaþjónusta fatlaðra 
er ef til vill skýrasta dæmið um þetta. 

Þrátt fyrir að stjórnarformennska væri 
í höndum fulltrúa Mosfellsbæjar sem 
er kjörinn fulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokk 
þá gagnrýndi minnihlutinn í Reykja-
vík pólitíska andstæðinga sína. „Það 
er kjörinna fulltrúa að taka á málinu. 
Það eru þeir sem bera ábyrgð á þessu, 
að sjálfsögðu fyrst og fremst meirihlut-
inn í Reykjavík sem ber ábyrgð á þessu 
máli,“ sagði Halldór Halldórsson, odd-
viti Sjálfstæðisflokksins, í samtali við 
RÚV í miðjum stormi innleyðingar-
innar. Oddvitinn sá ekki ástæðu til að 
minnast á þá staðreynda að þrír af sex 
stjórnarmönnum Strætó, þar á meðal 
formaðurinn, eru flokksfélagar Hall-
dórs. Þá koma fimm af sex stjórnar-
mönnum úr meirihlutasamstarfi sjálf-
stæðismanna. 

Foreldrahlutverk  
Reykjavíkur
„Í viðtölum kom einnig fram að Reykja-
víkurborg hefur sett sig í eins konar for-
eldrahlutverk gagnvart hinum sveitar-
félögunum og jafnvel gert málamiðlanir 
á kostnað eigin hagsmuna,“ segir í 
úttekt innri endurskoðunar Reykja-
víkur. Í sömu skýrslu segir að margir 
telji fulla sameiningu sveitarfélagana 
myndi einfalda málin mikið. Kemur 
fram að Reykjavík telji sig stöðugt þurfa 
að gera málamiðlanir til að komast til 
móts við smærri sveitarfélögin. Þær 
málamiðlanir séu oft á kostnað borg-
arinnar og þvert á hagsmuni íbúa. Ít-
rekað kemur fram í skýrslunni að löng 
og óskýr ábyrgðarkeðja geri kjörnum 
fulltrúum og stjórnarmönnum erfitt 
fyrir. Óöryggi stjórnenda og skortur 
á formlegum samskiptaleiðum geri 
stjórnarmönnum og eigendum erfitt 
fyrir. Ljóst er að í skýrslunni er varað 
við hættu á að yfirmenn byggðasamlaga 
verði í raun einráðir og frá því greint 
að dæmi séu um að byggðasamlög fari 
jafnvel að sinna verkefnum sem þeim 
sé ekki ætlað að sinna. „Að sumra mati 
eru áhrif eigenda of lítil og byggða-
samlögin orðin of sjálfstæð. Aðrir 
telja að stjórnin hafi það hlutverk skv. 
samþykktum að móta stefnu fyrir sitt 
byggðasamlag og að sveitarfélögin eigi 
að treysta sínum fulltrúum í stjórnum 
til þess að meta hvenær sé þörf fyrir 
samráð við eigendur.“

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Guðmundur Geirdal situr í stjórn 
Sorpu fyrir Kópavog.

Bryndís Haraldsdóttir úr Mosfells-
bænum er stjórnarformaður Strætó.

Theódóra Þorsteinsdóttir er fulltrúi 
Kópavogs í stjórn Strætó.

Reynir Jónsson var framkvæmdastjóri 
Strætó þar til stjórnin lét hann fara, 
skömmu áður en stórbreytingar voru 
gerðar á ferðaþjónustu fatlaðra.

Björn Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Sorpu. Fyrirtækið var gert afturreka 
með áform um að byggja gas- og 
jarðgerðarstöð án útboðs.

Frá aðstöðu Sorpu í Álfsnesi. Þar eru framkvæmdir framundan og hefur verið 
samið um yfir 100 milljóna króna jarðvegsframkvæmdir (sjá. bls. 14).
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Þú færð alltaf fimm pizzur 
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Ást í meindýrum
Leikfélag Kópavogs sýnir leik-

dagskrána Ást í meindýrum á 
morgun, laugardag, klukkan 

20:00. Dagskráin verður flutt í Leik-
húsinu, Funalind 2. Þættirnir sem verða 
fluttir eru Ást í hraðbanka, Á veröndinni 
einn bjartan vormorgun, Bóksalinn, Líf-
lína og Meindýr. Níu leikarar undir stjórn 
þriggja leikstjóra taka þátt. Dagskráin var 
frumsýnd í gærkvöld, en aðeins stendur 
til að halda þessar tvær sýningar. Miða-
verð er kr. 1000,-. Miðapantanir sendist 
í netfangið midasala@kopleik.is, segir í 
tilkynningu frá leikhúsinu.

Höfundar þáttanna,  
leikarar og leikstjórar eru:

Ást í hraðbanka
e. Bjarna Guðmarsson
Leikarar:
Helgi Davíðsson
Sunneva Lind Ólafsdóttir
Leikstjórn: Hörður Sigurðarson

Á veröndinni einn bjartan vormorgun
eftir Alex Dremann
Leikarar:
Guðný Hrönn Sigmundsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir
Leikstjórn: Hörður Sigurðarson

Bóksalinn
eftir Örn Alexandersson
Leikarar:
Arnfinnur Daníelsson
Askur Kristjánsson
Leikstjórn: Stefán Bjarnarson

Líflína
eftir Douglas Craven
Leikari: Fjölnir Gíslason
Leikstjórn: Hörður Sigurðarson

Meindýr
eftir Bjarna Guðmarsson
Leikarar:
Elías Maggi Sigurðsson
Haukur Ingimarsson
Leikstjórn: Guðmundur L. Þorvaldsson

að fá ýmsa fræðslu sem tekur tillit til 
þeirra þegar fjallað er um kynþroska 
og það hvað gerist þegar einstak-
lingurinn verður fullorðinn og leitar 
að ástinni. Unglingarnir þurfa að fá 
þau skilaboð að að hægt er að laðast 
að sama kyni og að kynvitund fólks 
geti verið ólík. Yngri börnin þurfa 
námsefni sem kennir að sum börn eigi 
tvær mömmur og enn önnur jafnvel 
tvo pabba og það sé allt í lagi. Þessi 
fræðsla þarf að vera faglega unnin og 
í samstarfi við aðila sem þekkja til 
málaflokksins og hafa áratuga reynslu 
í fræðslu og ráðgjöf til hinsegin fólks 
og til samfélagsins allt. Vonandi bera 
bæjaryfirvöld gæfu til að leita til fag-
aðila í málaflokknum. Það er ekki 
nóg að fá einhvert hinsegin fólk til 
að koma inn í skólana og segja frá sínu 

lífi. Ekki frekar en við fáum bara ein-
hverja tvo pólverja til að endurspegla 
veruleika innflytjenda í Kópavogi. 

Það þarf fólk eins og þig
Mikið hefur áunnist í réttindabar-
áttu hinsegin fólks á undanförnum 
tuttugu árum. Það hefur ekki gerst af 
sjálfu sér og heldur er það afleiðing af 
miklu fræðslustarfi Samtakanna 78 og 
menningarstarfi grasrótarhreyfinga 
eins og Hinsegin daga í Reykjavík. 
Sú starfsemi byggir á að gleðjast 
yfir þeim áföngum sem við sannar-
lega höfum náð á Íslandi, stuðla að 
umfjöllun um menningu og sögu 
hinsegin fólks og síðast en ekki síst 
til að minna á þau réttindi sem ekki 
hafa enn náðst og þá fordóma sem 
enn viðgangast hér á landi og víðar. 

Sýnileikinn hefur verið eitt helsta 
verkfærið til að útrýma fordómum 
og auka þekkingu og umburðarlindi 
gagnvart fólki sem ekki fellur undir 
það að vera gagnkynhneigt. Það 
hefur einnig gerst vegna þess að 
gagnkynhneigðir stjórnmálamenn 
hafa ákveðið að ljá þessu málefni 
stuðning sinn í orði og í verki. Hér 
eru nokkur dæmi um fólk sem hefur 
lyft grettistaki í mannréttindabar-
áttu hinsegin fólks: Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, 
Davíð Oddsson, Rannveig Guð-
mundsdóttir, Árni Páll Árnason, Jón 
Gnarr, Eygló Harðardóttir og Dagur 
B. Eggertsson. Í þennan hóp geta nú 
bæsst Ármann Kr Ólafsson og félagar 
hans í bæjarstjórn Kópavogs. Væri 
það ekki frábært? 

Framhald af bls. 4

Auglýsingasíminn er 578 1190

Hér má sjá nokkrar svipmyndir úr verkum leikfélagsins.
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Hægt er að sjá blaðið á 
www.fotspor.is

Glerhreinsir • Gólfsápa • WC hreinsir

Rykmoppur og 
sápuþykkni frá 
Pioneer Eclipse 
sem eru hágæða 
amerískar hreinsi-
vörur.

Teppahreinsivörur 
frá HOST

Hágæða hreinsivörur – hagaeda.is og marpol.is – Sími: 660 1942

Frábærar þýskar 
ryksugur frá SEBO

Decitex er 
merki  

með allar 
hugsanlegar 

moppur og klúta í þrifin.

UNGER gluggaþvottavörur, 
allt sem þarf í gluggaþvottErum einnig með: 

Marpól er með 
mikið úrval af  
litlum frábærum 
gólfþvottavélum
Tilboð fyrir hótel og  
gistiheimili í apríl/maí!

Útskrift og  
verðlaunahafar
Föstudaginn 22. maí lauk 42. 

skólaári Menntaskólans í 
Kópavogi með skólaslitum og 

brautskráningu í Digraneskirkju kl. 
14: 00. Þá útskrifuðust 66 stúdentar 
og 43 iðnnemar. Þá brautskráðust 19 
ferðafræðinemar, 50 leiðsögumenn, 
24 nemar af skrifstofubraut, 23 mat-
sveinar, 21 úr meistaraskóla mat-
vælagreina, 3 úr hótelstjórnunar-
námi César Ritz og 2 af starfsbraut. 
Þannig að alls voru brautskráðir 251 
nemi frá Menntaskólanum í Kópa-
vogi á þessu vori. Greint er frá þessu 
á vef menntaskólans, þar sem út-
skriftarnemendum er þakkað fyrir 
samfylgdina í skólanum. 

Meðal þeirra sem brautskráðust 
í vor voru nokkrir afburða náms-
menn. Má þar nefna Davíð Örn 
Jensson dúx skólans í ár. Davíð 
fékk verðlaun frá Háskólanum 

í Reykjavík fyrir árangur sinn í 
raungreinum og einnig bókagjöf 
frá Íslenska stærðfræðifélaginu fyrir 
framúrskarandi árangur í stærð-
fræði. Þá hlaut hann viðurkenningu 
úr Viðurkenningarsjóði MK sem 
varaforseti bæjarstjórnar, Ólafur Þór 
Gunnarsson afhenti honum. Davíð 
hlaut einnig verðlaun frá MK fyrir 
árangur sinn í efnafræði og sögu 
og rótarýklúbbur Kópavogs veitti 
Davíð verðlaun fyrir góðan árangur 
í raungreinum. 

Nýsveinninn Íris Björk Óskars-
dóttir sem brautskráðist úr bakara-
iðn hlaut viðurkenningu fyrir góðan 
námsárangur í iðnnámi frá Rótarý-
klúbbnum Borgir í Kópavogi. Þá 
hlaut hún einnig viðurkenningu úr 
Viðurkenningarsjóði MK og bókar-
verðlaun fyrir árangur í bakaraiðn. 

Sara Dögg Sigurðardóttir hlaut 

bókagjöf frá deild erlendra tungu-
mála, bókmennta og málvísinda við 
Háskóla Íslands fyrir árangur sinn í 
tungumálanámi en Sara nam ensku, 
dönsku, þýsku, frönsku, spænsku og 
ítölsku hér við skólann. Hún hlaut 
einnig verðlaun fyrir þýsku. 

Fleiri nemendur voru verð-
launaðir fyrir námsárangur sinn í 
ýmsum námsgreinum. Má þar nefna 
Bryndísi Helgu Jónsdóttur sem 
hlaut verðlaun fyrir góðan árangur í 
félagsgreinum frá Rótarýklúbbnum 
Þinghóll. Steindór Steindórsson 
sem hlaut verðlaun fyrir árangur 
í frönsku og spænsku, Örnu Björk 
Óðinsdóttur sem hlaut verðlaun frá 
danska sendiráðinum fyrir dönsku, 
Bergrós Ýr Ólafsdóttur fyrir árangur 
í líffræði og Ingibjörg Hulda Guð-
mundsdóttir hlaut verðlaun frá Ís-
lenska stærðfræðifélaginu. 

Björn Hólm og Vignir 
Vatnar Íslandsmeist-
arar í skólaskák
Íslandsmótið í skólaskák fór fram 

helgina 1. -3. maí í Fischersetr-
inu á Selfossi. Mótið þótti afar 

spennandi og skemmtilegt. Svo fór 
að báðir titlarnir fóru til Kópavogs. 
Björn Hólm Birkisson, Smáraskóla, 
hampaði titlinum í eldri flokki og 
Vignir Vatnar Stefánsson, Hörðu-
vallaskóla, í þeim yngri. 

Eldri flokkur
Björn Hólm Birkisson hlaut 11 vinn-
inga í 12 skákum og var 1,5 vinn-
ingi fyrir ofan Akureyringinn Jón 
Kristinn Þorgeirsson og Hilmi Frey 
Heimisson frá Patreksfirði sem urðu í 
2. -3. sæti. Jón hlaut silfrið eftir stiga-
útreikning. 

Yngri flokkur
Vignir Vatnar Stefánsson Hörðuvalla-
skóla hlaut 10 vinninga í 11 skákum í 
yngri flokki. Róbert Luu, sem einnig 
er úr Kópavogi, nánar tekið Álfhóls-
skóla, varð annar með 9,5 vinning 
og Óskar Víkingur Davíðsson úr 
Ölduselsskóla í Reykjavík varð þriðji. 
Þessir þrír voru í nokkrum sérflokki. 

Árangur annara  
Kópavogskrakka
Í eldir flokki (8. -10. bekkur) áttu Kópa-
vogsbúar fjóra keppendur af þrettán 
á meðan Reykjavík átti tvo. Fimmti 
Kópavogsbúinn var svo Hilmir Freyr úr 
Salaskóla sem býr á núna á Patreksfirði 
og keppir fyrir Vestfirði!

4. sæti Dawid Kolka Álfhólsskóla
5. sæti Bárður Örn Bikisson (bróðir 

sigurvegarans!) Smáraskóla
6. sæti Felix Steinþórsson Álfhóls-

skóla 
Í yngri flokki áttu Kópavogsbúar fjóra 

keppendur af tólf en Reykjavík þrjá. 
4. sæti Halldór Atli Kristjánsson 

Álfhólsskóla
9. sæti Sindri Snær Kristófersson 

Salaskóla
Skákþjálfarar í Kópavogi sem eiga 

sinn þátt í þessum árangri Kópa-
vogskrakka eru: Tómas Rasmus Sala-
skóla, Lenka Ptachnikova Álfhólsskóla, 
Björn Karlsson Smáraskóla, Gunnar 
Finnsson Hörðuvallaskóla, Birkir Karl 
Sigurðsson Skákdeild Breiðabliks og 
Helgi Ólafsson Skákakademíu Kópa-
vogs. 

Björn Hólm, Hilmir Freyr og Jón Kristinn.

Róbert, Óskar Víkingur og Vignir Vatnar.

114 milljóna fram-
kvæmdir hjá Sorpu
Stjórn Sorpu, þar sem Kópavogs-

bær á fulltrúa, hefur samþykkt 
að semja við Kubb um jarðvinnu 

vegna fyrirhugaðrar gas- og jarðgerðar-
stöðvar í Álfsnesi. Tilboð bárust frá 
þremur aðilum. Íslenskir aðalverktakar 
buðu tæpar 160 milljónir og Suðurverk 
annað eins. Kubbur bauð hins vegar 
öllu lægra eða rúmar 114 milljónir. 

Kostnaðaráætlun hljóðar upp á tæplega 
167 milljónir króna. Þetta kemur fram 
í fundargerð síðasta fundar stjórnar 
byggðasamlagsins. 

Kubbur er ísfirskt fyrirtæki sem 
sérhæft sig í sorphirðu og endur-
vinnslu auk þess að reka steypustöð 
fyrir vestan. Fyrirtækið hefur meðal 
annars séð um sorphirðu í Hafnarfirði. 



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



STUNDUM VILL MAÐUR BARA KLASSÍK.
ÞÁ ER TÍMI FYRIR SÍGILT SÚKKULAÐI.
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