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Við erumá 2 stöðum í Kópavogi

Opið alla daga frá 10 - 21
Nettó Salavegi & Nettó Búðakór

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla

Höskuldur og Sóley
eru íþróttafólk Kópavogs 2022

Höskuldur Gunnlaugsson knattspyrnu-
maður úr Breiðabliki og Sóley Margrét
Jónsdóttir kraftlyftingakona úr Breiða-
bliki voru kjörin íþróttakarl og íþrótta-

kona Kópavogs fyrir árið 2022.

Kjörinu var lýst á íþróttahátíð Kópavogs í
Íþróttahúsi Smáranum sl. miðvikudag. Fengu
þau að launum farandbikar og eignarbikar

jafnframt því sem Ásdís Kristjánsdóttir bæjar-
stjóri Kópavogs afhenti þeim hvoru um sig
250 þúsund króna ávísun í viðurkenningar-
skyni frá Kópavogsbæ.

Höskuldur og Sóley Margrét voru valin úr
hópi 45 íþróttamanna sem fengu viðurkenn-
ingu íþróttaráðs eftir tilnefningar frá íþrótta-
félögunum í bænum. (Sjá frh. á bls. 8-11).

Íþróttakona Kópavogs, Sóley Margrét ásamt Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra og
Sverri Kára Karlssyni formanni íþróttaráðs, en Íþróttakarl Kópavogs, Höskuldur var í

keppnisferð með landsliði Íslands í knattspyrnu þegar hátíðin fór fram



Kópavogur og Garðabær hafa undan-
farna daga greint á um staðsetningu

fyrirhugaðs iðnaðarhverfis, eins og
bæjarfulltrúar í Kópavogi hafa nefnt

það, sem Garðabær hyggst reisa í
Rjúpnahlíð, sem er í útjaðri

Garðabæjar, nálægt hesthúsum
Spretts á Kjóavöllum, en er rétt við

landamörk Kópavogs þar sem
fjölmenn íbúðabyggð er til staðar.

Sitt sýnist hverjum í þessu máli en
bæjarfulltrúar í Kópavogi hafa verið dug-
legir að gagnrýna fyrirhugaða breytingu
á aðalskipulagi Garðabæjar í Rjúpna-
hlíðinni, eins og fram hefur komið í Kópa-
vogspóstinum, vefsíðunni kgp.is og
öðrum fjölmiðlum, sem gerir ráð fyrir
stækkun á vaxtamörkum svæðisins með
tilheyrandi iðnaðarsvæði, á meðan
Almar Guðmundsson bæjarstjóri í
Garðabæ segir fyrirhugaða uppbyggingu
í Rjúpnahlíð á byrjunarstigi og íbúar geti
enn skilað inn athugasemdum sem
verður tekið tillit til.

Heilmikill munur á athafna-
svæði og iðnaðarsvæði

Kópavogspósturinn hafði samband
við Almar og spurði af hverju Garða-
bær hefði áhuga að breyta gildandi
svæðaskipulagi og stækka vaxtar-
mörkin í Rjúpnahlíð? ,,Garðabær er
vaxandi sveitarfélag og á núorðið meira
af óbyggðum og miðlægum svæðum en
aðliggjandi sveitarfélög. En það er
ástæða til þess að leiðrétta það strax að
hér er ekki stefnt að iðnaðarsvæði
heldur athafnasvæði og það er heilmikill
munur á þeim skilgreiningum í aðal-
skipulagsáætlunum og raunveruleik-
anum. Á meðan iðnaðarsvæði gerir ráð
fyrir starfsemi sem getur haft mengun í
för með sér t.d. verksmiðjum, brennslu-
stöðvum, sorpvinnslu o.s.frv. þá gera
athafnasvæði ráð fyrir atvinnustarfsemi
þar sem lítil hætta er á mengun, s.s.
léttan iðnað, hreinleg verkstæði, lager-
húsnæði og starfsemi sem getur þarfn-
ast mikils rýmis innan húss og utan,”
segir Almar.

Snyrtileg starfsemi og tillit
tekið til umhverfislegra þátta

,,Á þessu stigi máls er hægt að setja
ákvæði sem varða eðli og umfang þeirra
atvinnustarfsemi sem þar getur átt sér
stað. Við horfum til þess að ákvæði í
skipulagi stuðli að því að hér verði um
snyrtilega starfsemi að ræða og að eins
mikið tillit verði tekið og unnt er til um-
hverfislegra þátta. Það er í anda þeirrar
stefnu sem Garðabær hefur unnið eftir

um árabil og menn sjá í Urriðaholti eða á
miðsvæði Álftaness,” segir hann og
heldur áfram: ,,Við viljum leggja okkar
að mörkum til uppbyggingar á atvinnu-
starfsemi á höfuðborgarsvæðinu og við
finnum fyrir því að mörg fyrirtæki, stór
og smá sýna því vaxandi áhuga að vera
staðsett í Garðabæ.

Talsverð fjarlægð milli íbúða-
hverfisins og athafnasvæðisins
En er þessi fyrirhugaða uppbygging
æskileg og sanngjörn gagnvart Kópa-
vogsbúum með það að leiðarljósi að
Kópavogsmegin er fjölmenn íbúða-
byggð og ekki var gert ráð fyrir þess-
ari uppbyggingu í landi Garðabæjar
samkvæmt núverandi aðalskipulagi?
,,Við sjáum fyrir okkur að það verði
talsverð fjarlægð milli íbúðahverfisins og
athafnasvæðisins. Við sýnum því auðvit-
að skilning að íbúar í jaðarbyggðum sjái
eftir opnum svæðum í nærumhverfi sínu
en bendum um leið á að Garðabær hefur
nú þegar deiliskipulagt stór útivistar-
svæði í Heiðmörk og Sandahlíð og í
friðlandi Vífilsstaðavatns. Unnið er að
deiliskipulagi fyrir útivistarskóg í Smala-
holti og golfvöll í Vetrarmýri og einnig að
útivistarsvæði í Urriðavatnsdölum. Öll
þessi svæði verða í nærumhverfi íbúa í
efri byggðum Kópavogs og þeir munu
njóta þeirra, nú sem endranær.”

Gott að fá viðbrögð það,
mun hafa áhrif á framhaldið

Skipulag svæðisins er í auglýsingu
og það er hægt að skila inn athugas-
emdum, en verður tekið tillit til þeir-
ra? ,,Fyrsta stig skipulagsferlis er að
samþykkja og kynna verkefnislýsingu
og kalla eftir athugasemdum. Við erum
við upphafsreitinn og því er gott að fá
viðbrögð, það mun hafa áhrif á fram-
haldið. Þá skiptir engu hvort það séu
íbúar utan eða innan Garðabæjar sem
leggja fram athugasemdir.”

En hafa Kópavogsbúar eitthvað um
málið að segja þar sem verið er að
tala um uppbyggingu í landi Garða-
bæjar? ,,Auðvitað hafa bæði íbúar og
yfirvöld í Kópavogi eitthvað um málið að
segja þar sem að hér er um uppbyggingu
við sveitarfélagsmörk að ræða.”

Bæjarfulltrúar í Kópavogi hafa mikið
talað um ,,Græna trefilinn“, sem er
sameiginlegt og samfellt útivistar-
svæði við efri jaðar byggðarinnar, en
hann liggur við vaxtarmörk byggð-
arinnar við Austurkór og Tröllakór í
Kópavogi og á landi Garðabæjar, við

lóðarmörk Kópavogs, að Garðabær sé
að reyna að breyta gildandi skipu-
lagi svæðaskipulagsins á höfuðborg-
arsvæðinu og áratuga löngu sam-
komulagi sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu um ,,Græna trefilinn“
sem þeir vilja meina að liggi við
landamörk sveitarfélaganna í Rjúpna-
hlíð, eruð þið að því? ,,Meginhugmynd
græna trefilsins er að tengja saman
útivistarsvæði og skógræktarsvæði ofan
og utan vaxtarmarka sem mynda kraga
eða trefil utan um byggðina. Mörk hans
hafa ekki verið dregin með skýrum eða
afgerandi hætti hvorki í gildandi né eldri
áætlunum. Garðabær hefur fylgt eftir
þeim markmiðum sem Græni trefillinn
stendur fyrir, m.a. með því að deiliskipu-
leggja útivistarsvæði og friðlýst svæði
sem minnst hefur verið á hér að framan.”

Leggjum okkur fram um
að halda samtalinu áfram

við Kópavog
En þykir ekki fullljóst að bæjarstjórn
Kópavogs muni hafna breytingum á
gildandi svæðiskipulagi Rjúpnahlíðar
og að þessar breytingar á svæða-
skipulaginu sem þið hafið áhuga á að
gera nái því ekki fram að ganga vegna
andstöðu bæjarstjórnar Kópavogs?
,,Við vonum svo sannarlega að til þess
komi ekki og við leggjum okkur fram um
að halda samtalinu áfram við Kópavog.”

Garðabær og Kópavogur hafa tekist
töluvert á á undanförnum vikum og
mánuðum hvað skipulagsmál varðar
því ekki er langt síðan að Kópavogs-
bær og íbúar í Þorrasölum og Þrym-
sölum í Kópavogi gagnrýndu fyrir-
hugaða uppbyggingu Garðabæjar í
Hnoðraholti, lagningu vegar við landa-
mörk Garðabæjar og Kópavogs og
hversu há byggðin ætti að vera í
Hnoðraholti, næst Þorrasölum og
Þrymsölum. Er búið að leysa það mál
og með hvaða hætti? ,,Samkomulag
náðist á milli Garðabæjar og Kópavogs
þegar deiliskipulag fyrir Hnoðraholt
norðurhluta var staðfest fyrir þremur
árum og gerir skipulagið ráð fyrir því að
vegtenging þessi (Vorbraut) verði lögð í
lokaðan stokk framan við hús við Þorra-
sali ellegar að fundin verði önnur lausn á
legu brautarinnar við deiliskipulagningu
golfvallarins sem nú er unnið að.”

Persónulega hefur mér
fundist það furðuleg ráðstöfun

Hefur Kópavogur skipulagt íbúðabyggð
sína í gegnum árin alltof nálægt landa-
mörkum Garðabæjar því áhugavert

er að íbúar í Öldu- og Örvasölum í
Kópavogi þurfa að keyra veg, sem
Kópavogur lagði í landi Garðabæjar,
til að komast heim til sín og þá var
frétt um það fyrir alls ekki löngu að
íbúi í Þrymsölum í Kópavogi hafi verið
búinn að taka landsvæði í Garðabæ
hálfgerðu ,,eignanámi“ með því að
stækka lóð sína inn á land Garða-
bæjar? ,,Það er rétt að lóðarmörk í
Salahverfi og Kórahverfi liggja sums

staðar alveg að sveitarfélagsmörkum og
hvorki gert ráð fyrir göngustígum eða
opnum svæðum meðfram þeim. Per-
sónulega hefur mér fundist það furðuleg
ráðstöfun,” segir Almar og bætir við:
,,Garðabær mun leggja sitt að mörkum
til að bæta um betur og gerir ráð fyrir
opnum svæðum meðfram sveitarfélag-
mörkum bæði í þeim skipulagsáætlun-
um sem hafa verið staðfestar og þeim
sem eru í mótun.”

Við viljum áfram eiga gott
samstarf við Kópavog, bæði

bæjaryfirvöld og íbúa
En áttu von á að deilan í Rjúpnahlíð
muni leysast á farsælan hátt fyrir
bæði bæjarfélögin eða eru þau komin
í hár saman? ,,Samstarf við Kópavog er
og hefur verið gott í gegnum árin og við
teljum okkur yfirleitt hafa sýnt þessum
góðu nágrönnum okkar skilning.
Við viljum áfram eiga gott samstarf við

Kópavog, bæði bæjaryfirvöld og íbúa.
Samtalið um áform okkar er rétt að
hefjast. Við munum vanda til verka, eins
og við höfum alltaf gert,” segir Almar að
lokum.

2Netfang: valdimar@kp.is - Vefsíða Kópavogspóstins - www.kgp.is - vertu vinur okkar á Facebook, Instagram eða Twitter - koma so!Kópavogspósturinn - kgp.is

Ekki stefnt að iðnaðarsvæði heldur athafnasvæði
- segir Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ um fyrihugaða uppbyggingu í Rjúpnahlíð rétt við Austurkór

Gráa svæðið er nýtt athafnasvæði nálægt íbúðabyggðinni í Austurkór

Almar Guðmundsson
bæjarstjóri í Garðabæ

Íbúar í Öldu- og Örvasölum í Kópavogi þurfa að keyra veg innan landamarka
Garðabæjar til að komast heim til sín. Landamörkin eru hvíta punktalínan
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Félagsstarf eldri borgara í Kópavogi er
miklum blóma um þessar mundir enda
mörg fjölbreytt námskeið í boði í félags-

miðstöðvunum þremur, Boðanum,
Gjábakka og Gullsmára í vetur og vor.

Tinna Rós Finnbogadóttir er umsjónarmaður
félagsstarfs eldri borgara í Kópavogi og
Kópavogspósturinn forvitnaðist nánar um
starfið.

Og það er ágætt að byrja að spyrja Tinnu
Rós að því hvernig starfið hafa gengið
fyrir áramót? ,,Haustið fór af stað af
miklum krafti enda fyrsta haustið í langan
tíma án samkomutakmarkana. Það hefur
skilað sér í góðri mætingu og öflugu starfi.
Starfið hefur verið gefandi, mikið af nýjum
andlitum og frábært listafólk sem hefur
gefið mikið af sér og fengið lof fyrir sitt
framlag þetta haustið,” segir Tinna Rós og
bætir við: ,,Það er eitthvað sérstakt við að
finna kraftinn koma aftur sem fylgir aukinni
aðsókn fólks á stöðvarnar.”

En fyrir hverja er starfið sem þú heldur
utan um og mega allir taka þátt?
,,Félagsmiðstöðvarnar eru þrjár í Kópavogi
og mikilvægt að halda úti öflugu félags-
starfi í nærumhverfi íbúa bæjarins. Starfið
sem fer fram er fyrir alla þó áhersla sé
lögð á þarfir eldri borgara. Það ber þó að
hafa í huga að eldri borgarar eru stór fjöl-
breyttur hópur með ólíkar þarfir og áhuga-
mál, því er mikilvægt að starfið sé fjöl-
breytt svo það nái að uppfylla þarfir og
áhugmál sem flestra.”

Þannig að í boði er fullt af fjölbreyttum
námskeiðum? ,,Já, líkt og áður segir eru
eldri borgarar ekki einsleitur hópur og því
er fjölbreytileiki ávalt að leiðarljósi þegar
starfið er skipulagt, eins eru áhugamál
sífellt að breytast þó að fastir tímalausir
liðir breytast seint. Mest sótta starfið er
spilamennskan, hreyfingin, handavinnan
s.s prjónahópar, tréútskurður, postulín og
fleira. Svo er hin óformlega dagskrá í mat
og kaffi alltaf vel sótt þar sem tíminn er
nýttur til að eiga spjall í notalegu umhverfi.
Það verður seint of oft kveðið að hvetja
nýtt fólk til að líta við þó ekki sé nema til
að sýna sig og sjá aðra. Ófá vinasamönd
hafa myndast yfir kaffispjalli á félagsmið-
stöðvunum.”

Hver eru svo vinsælustu námskeiðin ár
hvert, breytist það ekkert á milli ára?
,,Við í Kópavogi erum óhrædd að prófa
nýja hluti, sumt virkar, annað ekki. Nýlega

hefur Qigong slegið í gegn, en enn er mest
sótta starfið bundið í tímalaus áhugamál
líkt og í spilakvöldum, prjónahópum og
hreyfingu.”

En þurfa þátttakendur sem taka þátt á
námskeiðum að vera með einhverja
þekkingu t.d.ef þeir velja glernámskeið,
listmálun eða trésmíði eða er kennt al-

veg frá grunni? ,,Flest námskeið sem
byrja að hausti taka tillit til reynsluminni
aðila og því um að gera að prófa nýja hluti
þó þekking eða reynsla sé ekki mikil. Það
er engu að tapa og svo margt að græða,
ekki síst góðan félagsskap.”

Og svo hef ég heyrt af góðri stemmnin-
gu spilahópunum, bæði verið að spila
bridge, félagsvist, skák og fleira? ,,Þessi
hópar eru alltaf vel skipaðir góðu fólki og
stemningin eftir því. Við hvetjum þó ávallt
áhugasama að kynna sér þessa hópa og
skoða möguleikann að slást í hópinn.”

Svo er fjölbreytt íþróttastarf í boði, gott
fyrir alla að hreyfa sig? ,,Hreyfing vitum

við öll hvað getur gert okkur gott, bæði
líkamlega og andlega. Æfingarnar eru allt-
af til þess fallnar að vera við hæfi allra og
því ætti enginn að láta framhjá sér fara að
mæta í jóga, línudans, Qigong eða leikfimi.”

En hvað þarf að gera til að mæta og
vera með? ,,Númer eitt, tvö og þrjú er að
mæta á staðinn, á hverri stöð er starfandi
frístundaleiðbeinandi sem getur kynnt
starfið, dagskrána og hjálpað öllum að fin-
na eitthvað við sitt hæfi.”

Og svo eru félagsmiðstöðvarnar alltaf
opnar síðdegis og þangað geta allir
mætt bara til að spjalla og fá sér kaffi-
bolla og meðlæti? ,,Kaffið hressir, bætir
og kætir, þar er fjölbreyttur hópur sem
mætir reglulega og alltaf má sjá ný og ný
andlit bætast við. Það er því ein öruggasta
leiðin að brjóta ísinn og kanna aðstæður
að mæta í kaffið, njóta samveru við það
frábæra fólk sem þar má finna en ekki
síður til að fá sér kaffimeðlæti gegn vægu
gjaldi sem stelpurnar í eldhúsinu galdra
fram af sinni alkunnu snilld,” segir Tinna
Rós og bætir við: ,,Ég vil nýta þetta tækifæri
til að þakka öllum fyrir samstarfið á sl. ári,
en um leið viljum við bjóða öllum áhuga-
sömum velkomna í félagsmiðstöðvarnar á
nýju ári.”

Útgefandi: Kópavogspósturinn ehf. Sími: 555 6101
Netfang: valdimar@kp.is Ritstjóri: Valdimar Tryggvi Kristófersson,

sími: 697 4020. Vefsíða: kgp.is Umbrot: Kópavogspósturinn ehf.
Prentun: Landsprent ehf Dreifing: Póstdreifing

Kópavogspósturinn kemur næst út 25. janúar
Síðasti skiladagur er föstudaginn 20. janúar

valdimar@kp.is - Sími 697 4020
Vefsíða Kópavogspóstsins, kgp.is

Kópavogspósturinn er á: Facebook, Twitter og Instagram
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Það er eitthvað sérstakt við að
finna kraftinn koma aftur

- segir Tinna Rós Finnbogadóttir umsjónarmaður félagsstarfs eldri borgara í Kópavogi
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Menning á miðvikudögum á Bókasafni
Kópavogs. Árni Matthíasson leiðir
samtal um jólabókaflóðið 2022 í

hádegiserindi á Bókasafni Kópavogs.

Rýnt verður í strauma og stefnur, nýja-
brum og mögulega hápunkta. Erindið
hefst kl. 12.15 og verður haldið í fjölnota-
salnum á 1. hæð aðalsafns. Öll hjartan-
lega velkomin á meðan húsrúm leyfir og
aðgangur ókeypis.

Árni Matthíasson hefur starfað sem blaða-
maður um áratugaskeið. Hann er ástríðu-
fullur bókmenntaunnandi auk þess að
vera einn atorkusamasti tónlistarskríbent
landsins.

Menning á miðvikudögum er styrkt af
lista- og menningarráði Kópavogsbæjar.

Árni leiðir samtal um jólabókaflóðið 2022
Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Árni mun rýna í strauma og stefnur, nýja
brum og mögulega hápunkta í erindi sínu

Tinna Rós t.v. ásamt forseta Íslands,
Guðni Th. Jóhannessyni og Amöndu K.
Ólafsdóttur deildarstjóri frístunda-
deildar hjá Kópavogsbæ er Guðni

heimsótti félagsmiðstöðina Gjábakka

Félagsstarf eldri borgara í Kópavogi býður upp á fjölbreytt námskeið
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Bóndadagurinn er 20. janúar nk. og
Kópavogspósturinn fékk snillingana

í Kjötkompaní til að deila góðum
eldunarleiðbeiningum fyrir

Chateaubriand, en steikin er tekin úr
besta parti nautalundarinnar og ætti
því að hitta í mark hjá bóndanum á

sjálfan bóndadaginn.

Chateaubriand steikin er tekin úr besta
parti nautalundarinnar, miðjunni. Grillið/
steikið lundina í 3 mín á hvorri hlið á
háum hita.

Eftir 1,5 mín er gott að snúa steikinni
aðeins á sömu hlið til að fá fallegar grill-
rendur. Klárið eldun á ca 80 til 90°c
þangað til steikin nær 52° í kjarnhita.

Rauðvínssósa Kjötkompaní
1 ltr nautasoð
1 dl rauðvín
2 dl rjómi
20 gr nautakraftur
3 gr salt
1 gr svartur pipar
1 gr timian
30 gr íslenskt smjör
Smjörbolla, hveiti og brætt smjörlíki

Aðferð
Nautasoð, rauðvín og krydd sett í pott og
hitað upp að suðumarki. Rjóma og
smjörbollu bætt út í og látið sjóða í ca
20 – 30 mínútur. Að því loknu er smjöri
bætt í sósuna og hrært vel saman.

Meðlæti
Fondant kartöflur með trufflukartöflu-
mús frá Kjötkompaní.

Bóndadagurinn 20. janúar.

Chateaubriand steikin er tekin
úr besta parti nautalundarinnar

Safarík og bragðgóð Chateau-
briand steik frá Kjötkompaní

Í desember í fyrra lagði Bergljótu
Kristinsdóttur bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar fram fyrirspurn um íbúðir
í félagslegu húsnæðiskerfi Kópavogs
og lagði Ingólfur Arnars fjármála- og

hagsýslustjóri fram svar við
fyrirspurn Bergljótar á fundi

bæjarráðs í síðustu viku.

Bergljót spurði m.a. hversu mörgum
íbúðum hafi verið bætt inn í félagslega
húsnæðiskerfið (nettó) frá 2015 eftir
árum og hversu margar eru þær í dag.

Í svari fjármála- og hagsýslustjóra kom
fram að frá 1. janúar 2015 sé búið að
kaupa eða byggja 53 íbúðir og eru þá
meðtaldar 4 leiguíbúðir fyrir fatlaða við
Austurkór (ekki sambýlið sem kom
2014) og íbúakjarna með 7 íbúðum fyrir
fatlaða við Fossvogsbrún. ,,Inn í þessum
tölum er heldur ekki áfangaheimilið Dal-
brekka 27, en þar geta 8 búið. Einnig er
búið að kaupa 4 almennar íbúðir sem
verða afhentar á árinu 2023.

Búið að selja 17 íbúðir
Á sama tíma er búið að selja 17 íbúðir,
langflestar til íbúa sem áttu rétt að kaupa
samkvæmt reglum, en svo voru 6 íbúðir
endurseldar til Sunnuhlíðar á árinu
2022, en bærinn er með leigusamning
um þær íbúðir og þær því hluti af útleigu-
safni bæjarins.

Fjöldi íbúðareininga
í eigu bæjarins 462

Bærinn hefur einnig gert samning við
Brynju, hússjóð Öryrkjabandalagsins um
stofnframlög. Þessir samningar taka
einnig til þess, að þessum íbúðum Brynju
er úthlutað í samráði eða samvinnu með

velferðarsviði Kópavogs, þannig að
Kópavogsbúar á báðum listum hafa
ákveðinn forgang. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Umhverfissviði, þá er fjöldi
íbúðareininga í eigu bæjarins 462 auk
þeirra íbúða sem verða afhentar á árinu
2023 og áfangaheimilið Dalbrekku 27
ekki talið með,” segir í svarinu.

Bergljót óskaði einnig eftir svari við hver
fjöldi íbúða í fjölbýli sé í bæjarfélaginu í
dag?

1.380 íbúðir
í réttum stærðarflokki

,,Samkvæmt mælaborði Húsnæðis- og
mannvirkjastofnunar eru, þann 11.
janúar 2023, um 11 þúsund fullbúnar
íbúðir í fjölbýlishúsum í Kópavogi, þar af
eru 1.380 í þeim stærðarflokki sem
félagslega íbúðarkerfi Kópavogsbæjar er
að leita eftir,” segir í svari fjármála og
hagsýslustjóra Kópavogsbæjar við fyrir-
spurn Bergljóta.

Búið að kaupa eða
byggja 53 í búðir frá 2015

Bergljót Kristinsdóttir

Langar þig til að skrifa sögu, ljóð eða
minningarbrot en vantar hvatningu
til að hefja skrifin? Boðið er upp á

ritsmiðju í Geðræktarhúsi Kópavogs-
bæjar í tvö skipti, tvær klukkustundir
í senn. Tímarnir verða fimmtudaginn

19 janúar og þriðjudaginn
24. janúar kl 13-15.

Í ritsmiðjunni verða framkvæmdar
æfingar með reyndum aðferðum til þess

að auðvelda þátttakendum að skrifa stutta
texta. Unnið verður meðal annars með
hugleiðslu og ljósmyndir þar sem stuttar
ritæfingar verða gerðar í kjölfarið. Gerðar
verða tilraunir með ritun smáverka af
ýmsu tagi; örsögur, smásögur og ljóð-
sögur. Skálduð og sannsöguleg verk
verða kynnt ásamt ritstjórnarferlinu.

Hægt er að skrá sig á heimasíðu Kópa-
vogsbæjar á link í fréttinni.

Ritsmiðja í
Geðræktarhúsinu

Aðalfundur FEBK - Félags eldri borgara í
Kópavogi - verður haldinn í mars n.k. –

dagsetning og tími auglýst síðar.

Ný stjórn verður þá kosin. Nokkrir stjórnarmanna, þar á meðal
formaður, gefa ekki kost á sér til endurkjörs.

Stjórn félagsins óskar eftir ábendingum félaga í FEBK um fólk sem
líklegt er að vilji leggja félaginu lið með setu í stjórn þess og nefndum.

Vinsamlegast sendið félaginu ábendingar á netfang félagsins
febk@febk.is eða komið þeim á skrifstofuna fyrir 22. febrúar.

Skrifstofan í Gullsmára 9 er opin á mánu- og miðvikudögum 10.00 -11:30.

Stjórn FEBK hefur farið yfir lög félagsins og leggur til að þau verði
uppfærð. Skv. gildandi lögum FEBK ber að kynna lagabreytingar í
aðdraganda aðalfundar og eru því tillögur stjórnar til skoðunar á

skrifstofu félagsins.

Kópavogi 12. janúar,
Stjórn FEBK.
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Íþróttakarl Kópavogs árið 2022 er
Höskuldur Gunnlaugsson

knattspyrnumaður úr Breiðabliki.

Höskuldur var fyrirliði meistaraflokks
Breiðabliks í knattspyrnu karla sem varð
íslandsmeistari með miklum yfirburðum
árið 2022. Hann spilaði allar mínútur
mótsins fyrir utan korter, skoraði 6 mörk
og lagði upp á annan tug marka. Hann
var jafnframt valinn í lið ársins í Bestu
Deilda karla 2022. Höskuldur hefur verið
lykilmaður og frábær leiðtogi í Breiða-
bliksliðinu undanfarin ár bæði innan
vallar sem utan. Liðið náði frábærum
árangri í Evrópukeppni félagsliða. Undir
lok tímabils bættist svo enn ein rósin í
hnappagat Höskuldar þegar hann bar
fyrirliðaband íslenska A landsliðsins í
leik gegn Suður-Kóreu. Nokkrum dögum
áður hafði hann einnig spilað heilan leik
gegn Sádi-Arabíu. Hann er góð fyrirmynd
fyrir yngri iðkendur félagsins, bæði hvað
varðar ástundun en ekki síður hvernig
hann kemur fram fyrir hönd félagsins.

Þú ert væntanlega ánægður með út-
nefninguna Íþróttakarl Kópavogs
fyrir árið 2022? ,,Ég er auðvitað þakk-
látur og ánægður með útnefninguna.
Þetta er mikil viðurkenning fyrir sjálfan
mig og eins fyrir meistaraflokk Breiða-
bliks í knattspyrnu,” segir Höskuldur
sem var staddur á Algarve með íslenska
landsliðinu í knattspyrnu þegar Kópa-
vogspósturinn tók hann tali.

Breiðablik náði frábrærum árangri sl.
tímabil, þið hreinlega rúlluðu upp
Bestu-deildinni og stóðuð ykkur vel í
Evrópukeppninni. Áttir þú von á að
þið gætuð átt svona framúrskarandi
tímabil með þessummiklu yfirburðum
í Bestu-deildinni og var eitthvað sem
breyttist fyrir tímabilið í fyrra? ,,Já, í
hreinskilni sagt hafði ég mikli trú á því
að við myndum sigra Íslandsmótið og
spila jafn vel og við gerðum. Maður
sækir sjálfstraustið í vinnuna sem

maður er búinn að leggja inn, og við vor-
um heldur betur búnir að æfa vel og
mikið á undirbúningstímabilinu,” segir
Hösuldur og klárar að svara spurningunni:
,,Í raun og veru breyttist ekki mikið nei.
Við héldum áftam að spila líkt og við
gerðum seinni hluta tímabilsins 2021.
Helsta breytingin var náttúrulega sú að
við byrjuðum mótið af krafti, en það var
slök byrjun sem felldi okkur árið áður.”

Og þú áttir frábært keppnistímabil í
fyrra, fórst fyrir liðinu þínu bæði sem
leikmaður og fyrirliði liðsins. Það er
kannski erfitt að tala um eigin fram-
mistöðu, en varstu að toppa sjálfan
þig í sumar, þitt besta tímabil á ferlin-
um? ,,Já ég átti flott tímabil og er
ánægður með það. Ég myndi segja að
síðustu tvö tímabil hafi verið nokkuð
svipuð hjá mér, en mér fannst ég einnig
spila vel 2021. Tímabilið í fyrra var samt
auðvitað eftirminnilegra og skemmtilegra
þar sem við unnum Íslandsmeistaratitil-
inn með miklum yfirburðum. Eins hvað

varðar mína persónulegu frammistöðu
þá skilaði maður tölfræðilega séð betri
afrakstri. Tvö góð tímabil í röð hjá mér
persónulega er náttúrulega bara afleið-
ing af því að vera í frábæru liði, með topp-
þjálfara og gott fólk í og í kringum
klúbbinn.”

Og svo var náttúrulega rjóminn ofan
á kökuna valið í íslenska landsliðið í
haust þar sem þú barst m.a. annars
fyrirliðabandið – það hefur væntanlega
verið eftirminnileg stund? ,,Það var
náttúrulega mikill heiður og ég er stoltur
af því að hafa fengið að leiða Íslenska
A-landsliðið núna í tveimur leikjum.
Þessi móment eru og verða auðvitað
eftirminnileg fyrir mann.”

Og þú gast ekki verið viðstaddur
íþróttahátíð Kópavogs og tekið á móti
viðurkenningunni sem Íþróttakarl
Kópavogs þar sem þú varst staddur á
Algarve með íslenska landsliðinu.
Fjölmiðlar segja að þú hafir spilað vel

með liðinu og gerir tilkall til að þess
að vera valinn í næsta landsliðsverk-
efni, sem er leikir í undankeppni EM
2024 núna í mars. Það er væntanlega
markmiðið þitt að tryggja þér sæti í
hópnum og varstu ánægður með eigin
frammistöðu á Algarve? ,,Já, ég geng
bara sáttur frá borði með mína frammi-
stöðu í þessu verkefni. Ég spilaði seinni
leikinn, á móti Svíþjóð, þar sem við átt-
um flotta frammistöðu og vorum hárs-
breidd frá því að vinna sanngjarnan
sigur. Eins þá, að undanskildum 10-15
mínútum, spilaði liðið vel á móti Eistlandi,
þannig þetta var lærdómsrík og jákvæð
ferð sem gefur góð fyrirheit um fram-
haldið.
Ég stefni að sjálfsögðu á að taka þátt og
leggja mitt af mörkum í undankeppninni
fyrir EM2024, sem verður öll spiluð í ár.
Ég einbeiti mér núna bara að því að vera í
góðu standi og vera klár ef kallið kemur.”

Þú lékst sem atvinnumaður með
Halmstad BK í Svíþjóð, en komst
heim að nýju eftir tvö ár. Þú ert 28 ára
og átt nóg eftir, leitar hugurinn í at-
vinnumennskuna aftur eða heillar
það þig ekki lengur eftir tímann þinn
í Svíþjóð? ,,Ég spilaði í tvö ár í Halmstad,
2017-2019, og naut mín vel innan sem
utan vallar. Ég meiðist illa á undirbún-
ingstímabilinu undir lokin í Halmstad og
fer því á láni í Breiðablik yfir sumarið til
þess að koma mér aftur í gang. Planið
var að fara aftur út til Halmstad, þar sem
ég var ennþá á samning, en svo var frá-
fall í fjölskyldunni sem varð til þess að
ég ákvað að halda mér heima, í ein-
hvern tíma allavega.
Eins og ég hef áður sagt að þá langar

mig að fara í sterkari deild og í sterkara
lið, en ég er ekki að rembast að fara út
bara til þess að fara út.“

En hvernig er annars að vera í Breiða-
blik í dag, hefur öll aðstaða og umgjörð
breytst til mikillar muna hjá Breiða-
blik og kannski bara almennt hjá

mörgum félögum í Bestu-deildinni?
,,Það er yndislegt að vera í Breiðablik þar
sem maður er partur af stórri fjölskyldu.
Ráin hefur verið hækkuð á síðustu árum
en við eigum klárlega ennþá inni. Allt er
þetta samt að þróast í rétta átt og það er
metnaður hjá öllum í klúbbnum að hækka
standardinn og kröfurnar. Fyrst og
fremst búum við í Breiðablik að því að
hafa frábært fólk í klúbbnum og í kring-
um hann.
Já, mér finnst að deildin heima sé að
verða sterkari og samkeppnishæfari við
deildirnar erlendis, við sjáum það til dæmis
bara á góðum árangri í Evrópukeppni
undanfarin tímabil.”

Nú er undirbúningur fyrir næsta tíma-
bil í Bestu-deildinni hafið, enda hefst
Íslandsmótið 10. apríl nk. og það með
nágrannaslag við HK á Kópavogsvelli.
Áttu von á að þið getið bætt ykkur
enn meira frá síðasta tímabili eða
verður þetta mikil áskorun fyrir ykkur
að halda sama dampi og stöðugleika?
,,Já, það er heldur betur farið að styttast
í að mótið byrji aftur. Það kemur ekkert
annað til greina hjá okkur en að gera
enn betur í ár. Eins og ég hef talað um
þá höfum við tileinkað okkur ákveðinn
frammistöðukúltúr og það beinir athygl-
inni á að ná bætingum. Þannig við stefn-
um á bætingar frá síðasta tímabili og ég
hef auðvitað trú á því að við getum gert
það. Vissulega hafa verið breytingar og
góðir leikmenn farið, en sömuleiðis eru
komnir inn spennandi leikmenn sem
lofa góðu.”

En svona aðeins um Íþróttakarl
Kópavogs, hvað er hann að gera
annað en að æfa knattspyrnu og á
hvaða stefnir þú framtíðinni? ,,Ég er í
framhaldsnámi við Háskólann í Reykja-
vík og eins rek ég lítið heildsölubakarí
að nafni Gamli Bakstur. Ég stefni í raun
bara á að eiga gott og innihaldsríkt líf,
helst með nóg að gera, þá er ég sáttur.”

Og svona að lokum fyrir ungu kyn-
slóðina, hvað þarf í raun að gera til að
komast á þennan stað sem þú ert í
dag? ,,Það er svo sem ekkert flókið sem
þarf að gera. Tileinka sér þrautseigju-
hugarfar, ekki óska sér að hlutirnir væru
auðveldari heldur að þú sért betri og
hæfari,” segir Íþróttakarl Kópavogs.

Höskuldur Gunnlaugsson knattspyrnumaður úr Breiðabliki er Íþróttakarl Kópavogs 2022

Maður sækir sjálfstraustið í vinnuna
sem maður er búinn að leggja inn

Til hamingju með frábæran árangur árið 2022

FEBK
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Íþróttakona Kópavogs árið 2022 er
Sóley Margrét Jónsdóttir

kraftlyftingakona úr Breiðabliki.

Þrátt fyrir að vera enn í unglingaflokki
U23 ára þá sýndi Sóley Margrét að hún
er ein besta kraftlyftingakona sem
Ísland hefur alið. Sóley vann til silfur-
verðlauna í samanlögðu í +84 kg flokki
kvenna á Evrópumeistaramótinu í kraft-
lyftingum í Tékklandi. Á mótinu vann
hún jafnframt til gullverðlauna í hné-
beygju, brons í bekkpressu og silfur í
réttstöðulyftu. Hún endaði í 11. sæti á
stigum þvert á alla þyngdarflokka. Sóley
Margrét setti nýtt Norðurlandamet U23
ára í hnébeygju, 280 kg og í bekkpressu
með 185 kg, sem jafnframt er Íslands-
met í opnum flokki og U23 ára flokki. Á
Heimsmeistaramótinu í kraftlyftingum í
nóvember vann Sóley silfur í +84 kg flokki
kvenna í samanlögðu, gullverðlaun í hné-
beygju og bronsverðlaun í bekkpressu.
Sóley hefur sýnt og sannað á palli og
utan hans að hún er afburðaíþróttakona
í heimsklassa.

Þetta hlýtur að vera ánægjuleg og
góð viðurkenning á þín afrek að vera
valin Íþróttakona Kópavogs 2022?
,,Já, þetta kom mér mikið á óvart ef ég
á að segja eins og er, þar sem þetta er
íbúakosning og ég er bara einhver Akur-
eyringur og þekki voðalega fáa í Kópa-
voginum. En þetta er mikil viðurkenn-
ing og ég er virkilega ánægð með þetta,”
segir Sóley Margrét brosandi.

Og talandi um afrek á árinu 2022, þá
voru þau mörg og glæsileg eða bara
hreint mögnuð, en þú vannst til ótal
verðlauna á Evrópumeistara- og
Heimsmeistaramótinu árið 2022 í
+84 kg flokki. En eru einhver ein verð-
laun sem standa upp úr hjá þér hvað
þessa mót varðar? ,,Ég var ánægðust
með hvað hnébeygjan fékk að blómstra
hjá mér. Ég er búin að vinna mikið í
tækninni með hjálp Auðuns (Auðunn

Jónsson, yfirþjálfari Kraftlyftingasam-
bands Íslands) seinustu 2 ár svo það var
gaman hvað beygjan var kröftug og mér
leið öruggri undir stönginni. Þetta var
ágætt skólabókardæmi fyrir því að
tæknin er í raun algjört lykilatriði.
Einnig var góð viðurkenning að ná 2.

sæti á EM og HM og gullinu í hnébeygjunni
á móti konum sem eru mikið eldri og
reyndari í sportinu en ég. Markmið mitt
hefur verið, síðan ég byrjaði í þessu 14
ára, að nappa heimsmeistaratitlinum
svo það er spennandi að sjá það nálg-
ast.”

Og svo settir þú nýtt Norðurlandamet
í U23 ára flokki í hnébeygju, 280 kg
og í bekkpressu, 185 kg, sem er jafn-
framt Íslandsmet í opnum flokki og í
U23 að sjálfsögðu. Var það markmið
að bæta þessi met þitt áður en þú
fórst á mótið? ,,Ef ég á að vera alveg
hreinskilin þá hafði ég ekki hugmynd
um að ég hefði tekið þessi met fyrr en
löngu eftir á. Hafið liggur einhvern vegin
lengra fyrir mér og áherslan mín á þess-
um mótum var í raun að ná sem hæst-
um samanlögðum árangri (hnébeygja +
bekkpressa + réttstöðulyfta) til að ná
góðu sæti. En auðvitað var ég með

heimsmetin u23 í hnébeygjunni og
bekkpressunni á bak við eyrað ef tæki-
færi myndi gefast þar sem markmiðið
mitt, áður en ég klára u23, er að hækka
þau sem mest.”

Þú ert enn gjaldgeng í U23 ára flokki,
enda 21 árs. Miðað við ungan aldur,
telurðu þig eiga enn fullt af bæting-
um inni, getur þú enn bætt lóðum á
stöngina og hversu mikið telur þú þig
geta bætt þig á árinu? ,,Já, ekki
spurning. Það er nóg af bætingum inni. Í
þessu sporti er miðað við að maður sé
að toppa um 24-25 ára aldur svo ég er
bara rétt að byrja! Ég er samt sem áður
með bakmeiðsli til 7 ára sem ég þarf að
huga að og leyfa að gróa og það var ein-
mitt stefnan eftir HM í nóvember sl. að
taka nokkra mánuði í hvíld. En það hefur
verið virkilega erfitt og manni finnst í
raun vanta hluta af lífi sínu þegar maður
hættir tímabundið í því sem maður virki-
lega brennur fyrir. En þá þarf maður
bara að hlusta á skynsemina og vinna í
litlu hlutunum af því þetta er sport sem
ég ætla að vera í til langs tíma.”

Eru einhver met sem þú stefnir á að
slá á árinu? ,,Heimsmetin í bæði hné-

beygju (290kg) og bekkpressu (195kg).
Ef ekki í ár þá hef ég næsta ár til að ná
þeim því þá klára ég u23.”

En hvaðan kemur allur þessi styrkur
sem þú býrð yfir? Þú ert að lyfta
ótrúlegum þyngdum. Er þetta að hluta
til meðfætt eða eru þetta bara þrot-
lausar æfingar? ,,Ég hef verið stór og
sterkbyggð frá því ég man eftir mér svo
já ætli þetta sé ekki að einhverju leyti
meðfætt. Annars hef ég lagt mikla vinnu
og sett kraftlyftingarnar í algjöran for-
gang seinustu 6 árin bæði af því mér
finnst það skemmtilegt og ég ætla mér á
toppinn.”

Hvernig kom það annars til að þú
ákvaðst að grípa í lóðin og fara að
æfa kraftlyftingar? ,,Ég var í handbolta
í 10 ár og var farin að missa áhugann
seinustu árin og datt á þeim tíma bless-
unarlega séð inn á kraftlyftingaæfingu
og hef ekki litið um öxl síðan. Ég hafði
líka alltaf mikinn áhuga á styrktarþjálfun
þegar ég var yngri.”

Og hvernig er aðstaðan hjá Breiða-
bliki til að stunda kraftlyftingar og er
þessi íþrótt á uppleið? ,,Við vorum að
flytja aðstöðuna okkar í HK húsið í Digra-
nesi. Aðstaðan er mun betri og rýmri en
hún var og endalaust að bætast við
hópinn. Ég sé mig ekki fara neitt annað
þar sem æfingafélagarnir eru orðnir eins
og partur af fjölskyldunni og þau gera
æfingarnar skemmtilegri með hvatningu
og vinskap.”

Hvað þarf til að vera góður í kraftlyft-
ingum? ,,Fyrst og fremst að þú hafir
mikinn áhuga. Maður er aldrei að fara
að ná árangri í einhverju sem manni
finnst ekki skemmtilegt.
Ég æfi vanalega 4x í viku, en það er

breytilegt eftir tímabilum. Venjulegur
æfingatími er 2-3 klst., en getur farið
upp í 5-6 klst. þegar fer að nálgast stór-
mót. Það er svo margt annað sem þarf

að æfa heldur en bara þessar 3 greinar.
Ásamt þessu þarf góða upphitun, auka-
æfingar, styrktaræfingar, rúll og teygjur
svo eitthvað sé nefnt á móti góðri hvíld,
svefni og mataræði.”

En hvað gerir svo Íþróttakona Kópa-
vogs annað en að stunda kraftlyft-
ingar? ,,Ég vinn í heilbrigðisgeiranum
og er í sjúkraliðanámi.”

Og hefur þú tíma fyrir þetta allt saman,
að vera í námi, vinna og vera í fremstu
röð í kraftlyftingum í heimi – bara
ekkert mál eða hvað? ,,Það getur verið
mjög strembið að samræma 90% starf
og sinna náminu, samhliða æfingum.
Sérstaklega þegar æfingarnar eru í
lengri kantinum. En húsnæði og allt sem
kemur að manni borgar sig ekki sjálft.
Það er því miður lítið fjármagn í þessu
sporti, en ég er mjög þakklát fyrir þann
hlut sem ég fæ. Þetta kallar bara á gott
skipulag, en ég vona einn daginn að ég
geti lagt allan fókus og orku í kraftlyft-
ingarnar.”

Og hvað er svo framundan hjá þér á
árinu og hver eru markmiðin fyrir
árið? ,,Fyrri hluti árs er svolítið óljós hjá
mér eins og er, það er annaðhvort EM í
þrílyftu eða HM í bekkpressu í vor, en
stefnan er allavega 110% sett á HM í
nóvember. Síðan gætu önnur minni mót
bæst við,” segir Íþróttakona Kópavogs.

Og fyrir áhugasama þá eru bestu tölur
Sóleyjar Margrétar 280 kg í hnébeygju
190 kg bekkpressu og 220 kg rétt-
stöðulyftu. Úff, geri aðrir betur.

Frá árinu 1992 hefur Kópavogsbær heiðrað flokk ársins. Flokkur ársins er sá íþróttahópur sem að mati
íþróttaráðs hefur unnið mesta afrekið á árinu. Afrekið getur verið góður árangur flokksins í íþrótt sinni en
ekki síður er horft til þess, hversu flokkurinn er sterkur félagslega.

Íþróttaráð útnefndi Breiðablik, meistaraflokk karla í knattspyrnu flokk ársins 2022, en liðið
varð Íslandsmeistari í knattspyrnu árið 2022 með miklum yfirburðum.

Veittar voru viðurkenningar fyrir „Flokk ársins“. Að þessu sinni voru veittar viðurkenningar bæði fyrir
yngri og eldri flokk ársins líkt og gert var í fyrsta sinn árið 2019. Og viðurkenninguna fyrir yngri flokk fékk:

HK, 3. flokkur kvenna í handknattleik. Liðið varð Íslandsmeistari 2022 og tapaði einungis 2
leikjum allt tímabilið. Það sem gerir afrekið áhugavert er að stór hluti liðsins var á 1. ári í 3. flokki en
flokkurinn telur þrjú aldursár.

Sóley Margrét Jónsdóttir kraftlyftingarkona úr Breiðabliki er Íþróttakona Kópavogs 2022

Markmiðið mitt hefur verið, síðan ég byrjaði í
þessu 14 ára, að nappa heimsmeistaratitlinum

Eftirtektarverður árangur · HK, 3. flokkur kvenna í handknattleik Flokkur ársins · Breiðablik, meistaraflokkur karla í Breiðablik

Sóley Margrét hlaðin verðlaunum en hún setti m.a. nýtt Norðurlandamet í U23



Íþróttahátíð Kópavogs 2022

Bjarni Ísak Bjarnason
Taekwondomaður úr Breiðabliki

Viðurkenningar í aldursflokknum 13-16 ára

Eyrún Hulda Gestsdóttir
Körfuknattleikskona úr Breiðab.

Freyja Birkisdóttir
Sundkona úr Breiðabliki

Joycelina Banaya
Tenniskona úr TK

Grímur Arnarson
Dansari úr Hvönn

Karen Lind Stefánsdóttir
Golfkona GKG

Emilíana Ísis Káradóttir
Dansari úr Dansíþróttaf. Kópav.

Emil Diatlovic
Blakmaður úr HK

Hilmar Karlsson
Knattspyrnumaður úr Breiðabliki

Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir
Knattspyrnukona úr Breiðabliki

Hrafnhildur Tinna Brynjólfsd.
Fimleikakona úr Gerplu

Guðjón Erik Óskarsson
Dansari úr HK

Kacper Kogut
Sundmaður úr Breiðablik

Guðjón Frans Halldórsson
Golfmaður úr GKG

Birgir Gauti Kristjánsson
Karatemaður úr Breiðablik

Darian Adam Róbertsson
Borðtennismaður úr HK

Bjarney Hermansdóttir
Frjálsíþrótakona úr Breiðabliki

Ágúst Guðmundsson
Handknattleiksmaður HK

Karítas Svana Elfarsdóttir
Taekwondokona úr Breiðablik

Karl Ágúst Karlsson
Knattspyrnumaður út HK

Katrín Klara Ásgeirsdóttir
Dansari úr Hvönn

Herdís Björg Jóhannsdóttir
Hestaíþróttakona úr Spretti

Það er mikið af ungu og
efnilegu íþróttafólki í Kópavogi

og á Íþróttahátíð Kópavogs
fengu 35 iðkendur á aldrinum
13-16 ára viðurkenningu fyrir

framúrskarandi árangur.

Því miður komst Guðmundur
Halldór Ingvarsson, tennis-

maður úr Tennisfélagi Kópa-
vogs og Katrín Rósa Egilsdóttir
knattspyrnukona úr HK ekki á
hátíðina. Kópavogsbær og Kópa-
vogspósturinn vilja nota tæki-
færið og óska öllu þessu efni-
lega íþróttafólki í Kópavogi til
hamingju með frábæran ár-
angur árið 2022.

Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson
Hestamaður úr Spretti

Arey Amalía Sigþórsdóttir
McClure Karatek. úr Breiðabliki

Ragnar Smári Jónsson
Bogfimimaður úr Boganum

Rakel Dórothea Ágústsdóttir
Handknattleikskona úr HK

Samúel Örn Sigurvinsson
Frjálsíþróttamaður úr Breiðablik

Þórdís Unnur Bjarkardóttir
Bogfimikona úr Boganum

Jökull Otti Þorsteinsson
Körfuknattleiksk. úr Breiðabliki

Eva Karen Ólafsdóttir
Dansari úr HK

Helena Einarsdóttir
Blakkona úr HK

Birgir Hólm Þorsteinsson
Fimleikamaður úr Gerplu

Magnús Ingi Árnason
Dansari úr Dansíþróttaf. Kóp.

Til hamingju með frábæran árangur árið 2022

tölvu- og raflagnir
Akralind 6, 201 Kópavogi

Sími 517 6900



Til hamingju með frábæran árangur árið 2022

Íþróttahátíð Kópavogs 2022

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp,

S. 544 5750

www.hsbolstrun.is

Alþjóðlegir meistarar 2022
Kópavogsbær eignaðist alls 11 alþjóðlega
meistara á árinu, 2 Heimsmeistara, 4
Evrópumeistara og 5 Norðurlandameist-
ara – og koma þau úr alls 5 íþrótta-
greinum.

Norðurlandameistarar 2022
Thelma Aðalsteinsdóttir fimleikakona
úr Gerplu varð Norðurlandameistari á
jafnvægislá.
Þórdís Unnur Bjarkadóttir, bogfimi-
kona úr boganum varð Norðurlanda-
meistari í bogfimi í flokki U-16 ára.
Freyja Dís Benediktsdóttir, bogfimi-
kona úr boganum varð Norðurlanda-
meistari í bogfimi í flokki U-18 ára.
Vignir Vatnar Stefánsson, skákmaður
úr Skákdeild Breiðabliks varð Norður-
landameistari í skák

Evrópumeistarar 2022
HK átti danspar sem varð tvöfaldur
Evrópumeistari í dansi á árinu en það
eru þau: Aron Logi Hrannarsson og
Rósa Kristín Hafsteinsdóttir sem urðu
Evrópumeistarar í Latin dönsum í flokki
U19 ára og U 21 árs.

Heims- og Evrópumeistarar 2022
Tvær konur urðu bæði Evrópu- og
Heimsmeistarar á árinu og önnur þeirra
varð jafnframt Norðurlandameistari.
Koma þær báðar úr Kraftlyftingadeild
Breiðabliks, en þetta eru þær Alexandra

Með viðurkenningu Íþróttaráðs Kópa-
vogs vegna þátttöku í alþjóðlegum
meistaramótum þessari vill íþróttaráð
heiðra sérstaklega það íþróttafólk úr
Kópavogi sem etur kappi við þá bestu í
Evrópu sem og heiminum öllum hverju
sinni. Hér veitum við því öllum þeim
viðurkenningu sem hafa á árinu 2022
tekið þátt í keppnum í meistaraflokki
sem falla undir Evrópu- og Heimsmeist-
aramót eða mótum innan Ólympíuraða
og þá óháð aldri.

Keppendur sem tóku þátt í
Evrópumótum á árinu eru:

Bryndís Guðnadóttir Gerplu
Evrópumót í hópfimleikum
Klara Margrét Ívarsdóttir Gerplu
Evrópumót í hópfimleikum
Guðrún Edda Sigurðardóttir Gerplu
Evrópumót í hópfimleikum
Agnes Suto Gerplu
Evrópumót í áhaldafimleikum

Atli Snær Valgeirsson Gerplu
Evrópumót í áhaldafimleikum
Martin Bjarni Guðmundsson Gerplu
Evrópumót í áhaldafimleikum
Oliver Ormar Ingvarsson Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Astrid Daxböck Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Valgerður Einarsdóttir Hjaltested
Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Ewa Ploszaj Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Albert Ólafsson Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Sveinbjörg Rósa Sumarliðadóttir
Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Dagur Örn Fannarsson Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Marín Aníta Hilmarsdóttir Boginn
EM í bogfimi innan- og utanhúss
Guðmundur Örn Guðjónsson Boginn
Evrópumót í bogfimi innanhúss

Viðurkenning Íþróttaráðs Kópavogs
vegna þátttöku í alþjóðlegum meistaramótum

Keppendur sem tóku þátt bæði í
Evrópu- og Heimsmeistara-
mótum á árinu en það eru:

Valgarð Reinhardsson Gerplu
Evrópu- og Heimsmeistaramót
í áhaldafimleikum
Hildur Maja Guðmundsdóttir Gerplu
Evrópu- og Heimsmeistaramót
í áhaldafimleikum
Jónas Ingi Þórisson og Gerplu
Evrópu- og Heimsmeistaramót
í áhaldafimleikum
Thelma Aðalsteinsdóttir Gerplu
Evrópu- og Heimsmeistaramót
í áhaldafimleikum
Sóley Margrét Jónsdóttir Breiðabliki
Evrópu- og Heimsmeistaramót
í kraftlyftingum

Keppendur sem
tóku þátt í

Heimsmeistaramótum
á árinu eru:

Alexander Örn Kárason
Breiðabliki
HM í klassískum
kraftlyftingum
Birgit Rós Becker
Breiðabliki
HM í klassískum
kraftlyftingum

Guðfinnur Snær Magnússon
Breiðabliki. Evrópu- og Heimsmeistara-
mót í kraftlyftingum

Ingvar Ómarsson Breiðabliki
EM í fjallahjólreiðum og HM í tímatöku
og götuhjólreiðum

Norðurlandameistarar

Rán Guðnýjardóttir, sem varð Heims-,
Evrópu og Norðurlandameistari í 63 kg
flokki og Sóley Margrét Jónsdóttir
sem varð Heims- og Evrópumeistari í
hnébeygju í + 84 kg flokki.

Sóley Margrét Heims- og Evrópumeistari

Aron Logi Evrópumeistari í dansi
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Sunddeild Breiðabliks hefur átt
velgengni að fagna undanfarin ár,

og er nú eitt af þremur
sterkustu liðum landsins.

Í desember varð liðið í öðru sæti á Bikar-
meistaramóti Sundsambands Íslands í
fyrstu deild og í fyrra endaði kvennalið
Breiðabliks sem sigurvegari á sama
móti. Deildin hefur rakað inn Íslands-
meistaratitlum í einstaklingsgreinum
undanfarin ár, og þar æfa topp íþrótta-
menn eins og Freyja Birkisdóttir, sem
þrátt fyrir að vera aðeins 16 ára, hefur
tekið þátt í ýmsum landsliðsverkefnum
og tryggði sér í desember bronsverðlaun
á Norðurlandameistaramótinu í sundi í
Bergen í 800 metra skriðsundi.

Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir var nú á
dögunum valin þjálfari ársins í Breiðablik,

en það er mikil viðurkenning á hennar
starfi, sérstaklega þar sem ýmsar aðrar
deildir félagsins hafa einnig náð frábær-
um árangri á síðasta ári. Arna hefur
verið yfirþjálfari sunddeildarinnar í 10
ár, en hún og eiginmaður hennar Karl
Pálmason þjálfa elsta hóp sundmannanna.
Auk þess hefur Arna þjálfað marga yngri
hópana, og kennt á sundnámskeiðum
deildarinnar sem hafa skilað miklum
árangri og notið vinsælda. ,,Að hafa yfir-
þjálfara sem sinnir þjálfun á breiðu sviði
og puttann á púlsinum á heildarstarfinu

hefur reynst okkur vel,” segir Magnús
Konráðsson formaður, og bætir við að
þau hjónin hafa starfað með deildinni af
ástríðu. Auk þess er deildin með fleiri
hæfileikaríka og efnilega þjálfara á sín-
um snærum. Magnús bætir við að ekki
síður mikilvægur þáttur er hversu vin-
samlegt og hvetjandi andrúmsloft ríkir
milli iðkenda og félagsskapurinn er
aðdráttarafl á æfingar.

Arna Þórey tekur fram að það sé vissu-
lega áskorun að ná árangri í samkeppni

við öflug sundfélög sem hafa kjörað-
stæður til æfinga, en einn af lykilþátt-
unum í þjálfunaraðferðum Sunddeildar
Breiðabliks sé að markvisst forðast
álagsmeiðsli, sem hefur tekist vel.

Markmið starfsins eru margvísleg.
Magnús bendir á að vissulega sé æft
til að ná bætingum og sigrast á mark-
miðum. ,,Það er gjarnan eldsneytið í
starfinu, en önnur grunngildi séu jafnvel
í heildina enn mikilvægari. Þegar fyrr-
verandi sundmenn, jafnvel verðlaunar-

hafar á Ólympíuleikum séu spurðir að því
hvað sé það mikilvægasta sem íþróttin
hafi skilið eftir í lífinu, séu ekki endilega
mínúturnar á verðlaunapallinum taldar
til, heldur frekar félagskapurinn, þroska-
ferlið, og sá skóli lífsins sem sund-
íþróttin veitir.”

Í því samhengi leggur deildin áherslu á
þessa þætti í starfinu, og í bland við
æfingar og hefðbundin sundmót séu til
dæmis haldnir Blikaleikar, með óhefð-
bundnum greinum, þar sem áhersla er
lögð á leikgleði og samheldni meðal
iðkenda. Sundíþróttin er góður ferða-
félagi alla ævina. Foreldrar eru mikil-
vægar fyrirmyndir að minnsta kosti
yngri iðkenda, og áhugi foreldra á íþrótt-
inni er lykilatriði hvað varðar hugarfar og
hvatningu. Það er því nýnæmi hjá deild-

inni að bjóða upp á sundæfingar fyrir
fullorðna, sem miðast að því að henta
foreldrum að stunda æfingar samhliða
iðkendum.”

,,Það eru spennandi tímar framundan
hjá deildinni og stöðug uppbygging á
starfseminni í gangi. Nýlega gengu til
liðs við deildina tveir þjálfarar af pólsk-
um uppruna með góða menntun og
reynslu auk þess sem þeir eru til fyrir-
myndar sem íþróttamenn sjálfir. Sund-
samband Íslands valdi nýlega unga og

efnilega sundmenn frá öllu landinu í
Framtíðarhóp SSÍ, en þessum sund-
mönnum bjóðast ýmiss tækifæri á veg-
um sundsambandsins til að eflast innan
íþróttarinnar. Sunddeild Breiðabliks á
þar annan stæsta hópinn og útlitið bjart
framundan hjá deildinni,” segir Magnús.

Sundstarfið í Kópavogi með því öflugasta á landinu

Aðalfundur VG í Kópavogi fer fram fimmtudaginn
26. janúar klukkan 17. Staðsetning verður kynnt síðar á vg.is

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf og val landsfundar-
fulltrúa vegna landsfundar VG sem verður á Akureyri 17.-19.
mars 2023.

Stjórn mun einnig leggja til lagabreytingar, en þær tillögur má
sjá á vg.is

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, varaformaður VG og félags-
og vinnumarkaðsráðherra, verður gestur fundarins.

Öll velkomin!

Aðalfundur Vinstri
grænna í Kópavogi

Keppnishópur Sundblika í æfingaferð á Tenerife

Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir
þjálfari ársins hjá Breiðabliki

Boðsund með þjálfara í eftirdragi á Blikaleikum

Sundlaug
Kópavogs í

Blikaleikaskrúða

Eggjasund á Blikaleikum
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Fjölmargir heilsufarsþættir njóta góðs af
því ef einstaklingur stundar daglega
hreyfingu. Að ganga að minnsta kosti 30
mínútur á dag, fimm daga vikunnar,
getur haft gríðarlega jákvæð áhrif á ýmsa
heilsufarsþætti. Í þessari samantekt
verður komið inn á nokkra þessara þátta
auk þess sem ávinninginn má sjá á með-
fylgjandi mynd. Hér eru dregin fram áhrif
gönguferða á heilsuna en rétt er að geta
þess að öll önnur hreyfing, eins og að
synda, hjóla eða dansa, þar sem einstak-
lingur mæðist aðeins og hjartað slær
hraðar en í hvíld eða við dagleg störf,
getur haft þessi jákvæðu áhrif.

Styrkir hjarta og æðakerfið
Að ganga um 150–200 mínútur á viku,
5–7 daga vikunnar, getur dregið verulega
úr hættu á kransæðasjúkdómi eða um
20–30% að mati sérfræðinga. Ef við
lengjum göngutímann eða vegalengdina
getur áhættan minnkað enn frekar.
Nauðsynlegt er að breyta af og til um
gönguleið og einnig að ganga í mishæðóttu
landslagi sem kalla á aukna ákefð í stutt-
an tíma. Slík þjálfun reynir enn frekar á
hjarta- og æðakerfið og við mæðumst
meira.

Að bæta starfsemi ónæmiskerfis
Að ganga hratt og reglulega getur vernd-
að þig gegn kvefi, flensu eða öðrum
ónæmistengdum veikindum. Ástæðan er

að heilsurækt eins og ganga eykur magn
hvítra blóðkorna sem dreifast með blóð-
inu. Þessar frumur berjast gegn sýking-
um og öðrum sjúkdómum og eru hluti af
ónæmiskerfi líkamans.

Að stuðla að kjörþyngd
og auka orkueyðslu

Ganga, eins og önnur hreyfing, eykur
hjartsláttartíðni og stuðlar að aukinni
orkueyðslu. Hraði, tími og vegalengd
hefur svo áhrif á það hversu mikilli orku

þú eyðir. Undirlagið sem þú hreyfir þig á
og hver líkamsþyngdin er skiptir einnig
máli þegar horft er til orkueyðslu.

Í dag eru sérfræðingar að færa okkur nær
því að huga frekar að gæðum og samsetn-
ingu máltíða. Einnig að horfa á hvaða
æviskeiði við erum en að horfa einungis
til hitaeininga. Mikilvægara telst að fá
orku úr hreinni fæðu sem inniheldur góða
fitu, prótein, flókin kolvetni, trefjar, víta-
mín og steinefni. Vel samsett máltíð úr

öllum orkuflokkunum en vítamín og
steinefni eru nauðsynleg til að takast á
við athafnir daglegs lífs. Þó hitaeininga-
fjöldinn fari aðeins yfir áætlaða grunnorku-
þörf telst það vera til bóta ef horft er á
alhliða ávinning.

Hreyfing bætir heilastarfsemi,
verndar minnið og bætir

sköpunarhæfileika
Hreyfing eykur hjartsláttartíðni sem stuðlar
að auknu blóðflæði og súrefni til heilans.

Þannig örvast einnig framleiðsla hormóna
sem geta aukið vöxt heilafrumna. Reglu-
leg hreyfing er sérstaklega mikilvæg hjá
eldri aldurshópum þar sem öldrun getur
haft áhrif á upptöku súrefnis og bólgu-
myndanir sem stuðla að breytingum á
uppbyggingu og virkni heilans. Sýnt hefur
verið fram á að hreyfing getur dregið úr
breytingum í heila sem valda heilabilun
eins og Alzheimerssjúkdómi og geðklofa.

Ýmsir aðrir þættir njóta góðs af daglegri
hreyfingu en hún hjálpar til við að lækka
blóðsykurinn, bætir lífsgæði og eykur
lífslíkur. Hún eykur afkastagetu lungna
og almenna afkastagetu, bætir geðheilsu
og dregur úr lífsstílssjúkdómum eins og
offitu og sykursýki tvö.

Frekari umfjöllun um ávinning af daglegri
hreyfingu má finna í heilsupistli frá Janusi
heilsueflingu https://www.janusheilsu-
efling.is/heilsupistill-15-avinningur-dag-
legrar-hreyfingar/

Höfundar er starfsmenn Janusar heilsu-
eflingar, Janus er stofnandi fyrirtækis og
Sævar Þór heilsuþjálfari og hefur umsjón
með heilsueflingu þátttakenda í Félagi
eldri borgara í Kópavogi. Guðlaugur heilsu-
þjálfari hefur umsjón með Sporthúsinu í
Kópavogi

GANGI þér vel

Margvíslegur ávinningur af daglegri hreyfingu

Foreldrar og forráðamenn fimm til átján ára barna með lögheimili í Kópavogi fá 56.000 króna frístundastyrk á
árinu vegna þátttöku í skipulögðu frístundastarfi 2023.

Fimm ára börn fá ókeypis í eina íþrótta-/frístundgrein eða styrk allt að 85 þúsund.

Heimilt er að ráðstafa frístundastyrknum óháð fjölda greina og námskeiða. Frístundastyrkurinn flyst ekki á milli ára.
Athugið að ráðstöfun frístundastyrkja er núna rafræn. Ekki er lengur tekið á mótið kvittunum í Þjónustuveri
Kópavogs. Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is

kopavogur.is

56.000 króna
frístundastyrkur

Félag eldri borgarar í Kópavogi



Hröð og vönduð þjónusta. Fjölskyldufyrirtæki til 36 ára.
Persónuleg þjónusta og hagstætt verð.
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LÁTTU OKKUR SJÁ UM
HEIMILISÞVOTTINN ÞINN

Efnalaug Garðabæjar sérhæfir sig
einnig í hreinsun á fínni fatnaði.

Hreinsum og þvoum dún.



Allt fyrir
þorrablótið!

Safnaðu
inneign og
fáðu betra
verð á
matvöru með
Samkaupa-
appinu

Þorrabakki
Fyrir 4


