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Kynningarblað 

Mikil uppbygging hefur 
átt sér stað við Nýbýla-
veg undanfarið ár þar 

sem fyrirtækið Toyota hafði lengi 
aðsetur. Eftir f lutning fyrirtæk-
isins losnaði um mikið rými og 
hafa margar sérverslanir, smærri 
fyrir tæki og veitingastaðir verið 
opnuð við Nýbýlaveg 2-12. Meðal 
þeirra sem reka fyrirtæki við Ný-
býlaveg eru þær Svava Grímsdótt-
ir og Heiðrún Björk Jóhannsdótt-
ir sem reka saman hönnunarhús-
ið Ræmuna. Þær höfðu frumkvæði 
að því að setja á fót sérstaka Ný-
býlavegsgleði sem haldin verður á 
morgun, fimmtudag, enda fannst 
þeim upplagt að fagna góðum ár-
angri og vekja enn frekari athygli 
á þeim fjölda sem komið hefur sér 
fyrir á Nýbýlaveginum. „Verslan-
ir og þjónustufyrirtæki munu hafa 
opið til kl. 22 á morgun, fimmtu-
dag, og boðið verður upp á fjölda 
tilboða og afslátt af vörum og þjón-
ustu auk veitinga og tónlistar. Flest 
fyrir tækin hér hafa starfað í eitt ár 

og ný og spennandi fyrirtæki eru 
að bætast í hópinn. Í dag má finna 
hér verslanir, veitingastaði, bólstr-
ara, snyrtistofu, fasteignasölu og 
margt f leira. Við munum fagna 
hér fram á kvöld með skemmtilegri 
götustemningu og vonumst til þess 
að sjá sem flesta.“

Fyrirtæki þeirra, Ræman Ís-
lensk hönnun, mun bjóða upp á 
tískusýningu í Portinu þar sem 
sýnd verður ný hönnun frá vöru-
merkjunum Evuklæðum og Ísa-
fold. Auk þess verða Oroblu-sokka-
buxur kynntar og lokkandi tilboð 
verða á vörum í versluninni. Boðið 
verður upp á ljúfa tóna frá DJ Þuru 
Stínu sem er að þeirra sögn meðal 
flottustu ungu kvenplötusnúða á 
Íslandi í dag og kaffi og súkkulaði 
verður í boði Karls K. Karlssonar.

Margt í boði
Sérverslunin Fylgifiskar mun 
bjóða gestum að smakka á veit-
ingum auk þess sem hægt verð-
ur að kaupa gómsæta og guðdóm-

lega fiskrétti hjá þeim við Nýbýla-
veg 4. TOKYO SUSHI, sem er á 
Nýbýlavegi 4, býður upp á smakk 
á ýmsum ljúffengum réttum 
auk þess sem boðið verður upp á 
skemmtilega tilboðsbakka.

Líkamsræktarstöðin SPARTA  
er til húsa á efri hæð Nýbýlavegs 
6. Boðið verður upp á tilboð á eins 
og þriggja mánaða kortum, gestum 
verður boðið í blóðþrýstingsmæl-
ingu og hreyfigreiningu auk þess 
sem skorað verður á gesti að taka 
einnar mínútu hreyfiáskoruninni. 

Kaffihúsið Kaffitár býður upp á 
ilmandi kaffi og meðlæti fyrir eyru 
og bragðlauka. Dásamlegar eftir-
rétta „smá“-kökur verða í boði og 
veittur er 20% afsláttur af súrdeigs-
brauði. Níu heimar, skartgripa-
hönnuðir og þúsundþjalasmið-
ir, opna sína eigin skemmtilegu 
vinnustofu og bjóða einnig gest-
um upp á léttar veitingar.

Strákarnir í Bílasprautun Auð-
uns bjóða bíleigendum upp á 
tjónaskoðun og blómabúðin í Port-

inu býður frábær opnunartilboð og 
dásamlega stemningu. Verslunin 
Zo-on verður með vörur sínar á 
Factory Store-verði sem er sama 
verð og í „outlet“-verslun þeirra. 
Boðið verður upp á allt að 80% af-
slátt af eldri vörum. Leiðbeinendur 
frá Herbalife Center verða á ferð-
inni og bjóða heppnum gestum 
frítt lífsstílsmat.

Veit ingastaðurinn Serrano 
ætlar að vera með meistaramán-
aðartilboð og bjóða upp á fárán-
lega ferskt LKL-salat og hressandi 
Kristal á 1.300 krónur á Nýbýla-
vegi. Auk þess mun víetnamski 
veitingarstaðurinn Nam bjóða upp 
á bragðgóðan Bríó og níu „dump-
lings“ með bragðmiklum sósum á 
1.990 kr.

„Því ættu allir að finna eitthvað 
við sitt hæfi. Gatan mun iða af lífi 
og allt verður löðrandi í tilboðum. 
Matur, tíska, hönnun og heilsa! 
Hvað er hægt að biðja um meira? 
Nánari upplýsingar eru á Face book 
undir Götugleði á Nýbýlavegi.  

Spókaðu þig á Nýbýlavegi
Mikil gleði mun ríkja við Nýbýlaveg á morgun þegar verslanir og fyrirtæki sem þar eru staðsett halda upp á eins árs afmæli sitt. 
Boðið verður upp á veitingar og tónlist og fjölmörg tilboð og afslætti. Allar verslanir og fyrirtæki verða með opið til kl. 22.

Svava Grímsdóttir og Heiðrún Björnsdóttir 
áttu frumkvæðið að hátíðinni á morgun. 

MYND/VALLI

Uppbygging við Nýbýlaveg hefur verið blómleg undanfarið ár. Á morgun halda mörg fyrirtækjanna upp á eins árs afmæli sitt og opið er til til kl. 22. MYND/VIGNIR MÁR

ALLAR VERSLANIR OG FYRIRTÆKI VERÐA MEÐ OPIÐ TIL KL. 22 Á FIMMTUDAGSKVÖLD
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Guðbjörg Glóð Logadóttir, 
annar eigandi Fylgifiska, segir 
að viðskiptavinir á Nýbýla-

vegi komi víða að. „Við sjáum mikið 
af nýjum andlitum og erum mjög 
ánægð með staðsetninguna og mót-
tökurnar,“ segir hún. Boðið er upp á 
heitan mat, fisk og súpur í hádeginu 
sem margir nýta sér.

 „Í versluninni bjóðum við upp á 
ýmsa fiskrétti, ferskan fisk og marg-
víslegt meðlæti. Við erum með á 
bilinu tuttugu til þrjátíu tegundir 
af réttum á hverjum degi. Einstaka 
réttir hafa náð miklum vinsæld-
um og fólk kemur aftur og aftur til 
að kaupa þá. Ég get nefnt sem dæmi 
marok kó-löngu, sesambleikju, 
tandoori-steinbít og pistasíuþorsk. 
Bollurnar okkar eru líka mjög vin-
sælar. Fólki finnst þægilegt að koma 
við og kaupa mat sem er tilbúinn 
beint í ofninn. Ekki sakar að þetta 
eru hollir og bragðgóðir réttir. Sumir 
kaupa smávegis af nokkrum réttum 
til að smakka,“ segir Guðbjörg. 

Hún segir að lögð sé mikil áhersla 
á gæði vörunnar. „Fiskurinn er nýr 
og ferskur. Allt grænmeti og krydd 
sem við notum eru sömuleiðis 
gæðavörur sem við vöndum valið á. 
Allir réttirnir eru gerðir frá grunni 
hjá okkur. Við setjum allan fisk á 

ljósaborð til að tryggja að viðskipta-
vinir fái sem bestu vöru.“

Hjá Fylgifiskum er boðið upp á 
heitar tilbúnar súpur fyrir einstak-
linga og hópa. Guðbjörg segir að 
súpurnar hafi slegið í gegn. „Það 
er vinsælt að taka með sér tilbúna, 
góða súpu heim. Við erum með 
tvær tegundir af fiskisúpum, aust-
urlenska og ítalska. Einnig erum við 
með humarsúpu sem er rjómalöguð 
og koníaksbætt. Súpurnar eru seldar 
í eins lítra fötum fyrir einstaklinga 
en í stærri umbúðum fyrir hópa,“ 
segir Guðbjörg og bætir því við að 
undirbúningur fyrir jólin fari brátt 
að hefjast. Boðið verði upp á ýmis-
legt góðgæti eins og innbakaðan lax 

og síldarrétti. „Við verðum líka með 
aðventubakka sem fólk getur grip-
ið með sér en á þeim verður blanda 
af reyktum laxi, síldarréttum og 
fleiru,“ segir hún.

Opið er í Fylgifiskum alla virka 
daga til 18.30 en til kl. 14 á laugar-
dögum á Nýbýlavegi. Hægt er að 
skoða úrvalið á heimasíðunni fylgi-
fiskar.is og einnig á Facebook. 

Í tilefni götuhátíðar á Nýbýlaveg-
inum á morgun verður opið til kl. 
22 hjá Fylgifiskum og 10% afsláttur 
veittur á öllum fiskréttum, meðlæti 
og súpum. Að auki verður boðið upp 
á alls konar smakk, vínkynningu og 
lukkupott að ólgeymdri málverka-
sýningu Marteins Bjarnar.

Alls kyns góðgæti 
hjá Fylgifiskum
Ný verslun Fylgifiska var opnuð að Nýbýlavegi 4 í desember á síðasta ári. 
Versluninni var strax vel tekið og hún á marga fasta viðskiptavini. Mikil gleði 
verður hjá Fylgifiskum á morgun og hægt að smakka ýmislegt góðgæti.

Það verður mikið fjör hjá Fylgifiskum á morgun á Nýbýlaveginum. MYND/ERNIR

Domusnova Nýbýlavegi 8. 2. hæð Sími 527-1717
www.domusnova.is

Fyrir Kópavogsbúa.......

www.domusnova.is www.domusnova.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Nýbýlavegur er í mikilli nálægð við eina 
fjölförnustu stofnbraut höfuðborgar-
svæðisins og í raun má segja að gatan 

sé í miðju þess,“ segir Áshildur Bragadóttir, 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Kópavogs 
um gríðarlega uppbyggingu á Nýbýlavegi.

 Hún segir svæðið ekki bara þjóna Kópa-
vogsbúum heldur höfuðborgarbúum öllum. 
Eftir að Bónus opnaði verslun á Nýbýla-
vegi hafi önnur fyrirtæki beint sjónum að 
svæðinu og á rúmu ári hafi afar fjölbreytt 
og skemmtileg flóra fyrirtækja sprottið upp. 
Eftirspurn sé meiri en framboðið eftir 
húsnæði.

„Við á Markaðsstofunni fylgjumst vel með 
uppbyggingunni og höfum unnið að því 
með hagsmunaaðilum á svæðinu að laða að 
áhugaverð fyrirtæki,“ segir Áshildur.

„Öflug fyrirtæki eru nú staðsett við 
Nýbýlaveg, eins og Fylgifiskar, Lyfja og 
Kruðerí Kaffitárs og þá færði Zo-On sig 
framar á Nýbýlaveginn, en fyrirtækið hefur 
verið með rekstur um árabil á Nýbýlaveg-
inum. Þarna eru fjölmörg smærri fyrirtæki, 
blómabúð, bólstrari, vinnustofur hönnuða 
og þúsundþjalasmiða, auk líkamsræktar-
stöðvar, bílaverkstæðis og fasteignasölu. 
Að ógleymdum veitingastöðunum sem 
draga til sín stóran hóp viðskiptavina en 
við Nýbýlaveg eru til dæmis austurlenski 
veitingastaðurinn Nam, Serrano og Tokyo 
Sushi. Þá hefur eftirspurn eftir atvinnuhús-
næði í Auðbrekku snaraukist, eftir að ráð-
ist var í skipulagsbreytingar á svæðinu og á 
umferð frá Hafnarfjarðarveginn nú greiða 
leið inn á Nýbýlaveginn.“

Áframhaldandi uppbygging
Áshildur segir fjölmörg tækifæri til frekari 
uppbyggingar á svæðinu. „Við sjáum fyrir 
okkur að svæðið frá Nýbýlavegi og upp í 
Auðbrekku og Hamraborg muni eflast mikið 
á næstu misserum. Þarna eru tækifæri til 
uppbyggingar í tengslum við háskólasvæð-
ið en frá Nýbýlavegi er góð göngu- og hjóla-
leið í Háskólann í Reykjavík og stutt er í 
góðar almenningssamgöngur við Hamra-
borg. Þarna gætu tild dæmis risið glæsilegar 
námsmannaíbúðir og vel má hugsa sér upp-
byggingu Listaháskólans við Nýbýlaveg, í 
góðir tengingu við þriðju stærstu menning-
arstofnun landsins, Gerðarsafn, og ágæt-
is nálægt við háskólasvæðið í Vatnsmýrinni, 
Ferðamannastraumurinn er einnig alltaf að 
aukast hingað til lands og tel ég aðeins tíma-
spursmál hvenær fleiri gistirými byggjast 
upp á þessu svæði. Frá Nýbýlavegi er nálægð 
við útvistarsvæði, almenningssamgöng-
ur, sundlaug, menningarstofnanir og svo 
er öll þjónusta til staðar á svæðinu.  Héðan 
er heldur ekki lengi verið að hjóla niður í 
miðbæ Reykjavíkur, gegnum fallegt um-
hverfi. Það er því aðeins tímaspursmál hve-
nær þarna verður komin enn þéttari byggð 
verslunar og þjónustu og stefni í að Nýbýla-
vegurinn og nærumhverfi verði eitt öflug-
asta atvinnusvæði landsins.“

Spennandi uppbygging rétt að byrja
Gríðarleg uppbygging hefur átt sér stað á Nýbýlavegi í Kópavogi síðastliðið ár. Áshildur Bragadóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu 
Kópavogs segir Nýbýlaveg og svæðið þar í kring ekki aðeins þjóna íbúum Kópavogs heldur höfuðborgarbúum öllum. Fjölmörg 
tækifæri felist í frekari uppbyggingu á svæðinu sem liggur á miðju höfuðborgarsvæðisins.

Áshildur Bragadóttir, framkvæmdastjóri 
Markaðsstofu Kópavogs, segir spennandi tíma 

fram undan á Nýbýlavegi.
MYND/KÓPAVOGUR

Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson

Allar nánari upplýsingar  
veitir Sverrir og Einar  
í síma: 661-7000Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  // domusnova.is 

Lundur - Verslunar og þjónustukjarni

LUNDUR
FASTEIGNAFÉLAG

LLLLLuuuunnnnnddddduuuuurrrrr  ---- VVVVeeeerrrrssssslllluuuuunnnnaaarrrr oooggggg þþþþþjjjjjóóóóóónnnuuussssttttuuuuukkkkjjjjjaaaarrrrrnnnnniiiiigg þþjj j

Vantar þig húsnæði fyrir þinn rekstur?

Einstök staðsetning, næg bílastæði og greið aðkoma  
í ört vaxandi íbúðar, þjónustu og verslunarkjarna!
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Við opnuðum stórglæsilega 
verslun hér á Nýbýlavegi 6 
fyrir ári síðan. Vöruúrval-

ið er mjög gott en hér erum við að 
selja nýjar vörur í bland við eldri 
vörur á lækkuðu verði,“ segir Hall-
dór Örn Jónsson, framkvæmda-
stjóri ZO•ON.

„Aðal áhersla ZO•ON er að 
bjóða upp á vel hannaða gæða 
vöru. Við erum með golf- og úti-
vistarfatnað á sumrin en á veturna 
erum við með skíðafatnað og fatn-
að sem hentar vel á götuna.  Fötin 
frá ZO•ON eru í léttari kantinum 
en við erum með allt frá þykk-
um dúnúlpum til þynnri liprari 
úlpur, primaloft, þriggja laga fatn-
að og fleira. ZO•ON er með fatn-
að jafnt fyrir fullorðna og börn en 
við komum með nýja barnafatal-
ínu í haust á mjög góðu verði, snjó-
galla og úlpur, flíspeysur, flísbux-
ur, húfur og fleira.“ 

Nýr hönnuður
„Nýlega réðum finnska hönnuð-
inn Martti Kellokumpu sem yf-
irhönnuð ZO•ON. Martti er stórt 
nafn í bransanum en áður var 

hann yfirhönnuður hjá finnska 
merkinu Halti,“ segir Halldór og 
bætir við að búast megi við nýj-
ungum frá ZO•ON í framhaldinu.

„Með nýjum manni koma nýjar 
áherslur. Martti er þegar farinn 
að kynna fyrir okkur hönnun sína 
fyrir næsta vetur og það er óhætt 

að segja að það er von á mörgu 
nýju frá ZO•ON. Martti leggur 
mikla áherslu á smáatriðin  og er 
mjög framarlega í hönnun á úti-
vistarfatnaði.“

Á morgun verðu opið til klukk-
an 22 á Nýbýlavegi í tilefni dags-
ins og boðið upp á léttar veitingar.

Fjölbreytt vöruúrval
Útivistarfyrirtækið ZO•ON opnaði nýja verslun að Nýbýlavegi 6 fyrir ári með 
áherslu á breitt vöruúrval. Þá hefur ZO•ON ráðið nýjan hönnuð frá Finnlandi.

Glæsileg verslun Zo-on að Nýbýlavegi 6 var opnuð fyrir ári. Opið verður til klukkan 22 á morgun og léttar veitingar í boði.

Halldór Örn Jónsson, framkvæmdastjóri ZO•ON segir von á nýjungum frá fyrirtækinu en 
nýlega var finnski hönnuðurinn Martti Kellokumpu ráðinn til starfa. MYND/ERNIR

Ræman er lítil og spennandi búð á Nýbýlavegi sem enginn má láta 
fram hjá sér fara. „Við Svava Grímsdóttir, rekum saman lítið hönnunar-
verkstæði og verslunina Ræmuna sem býður upp á fallegan kven-
fatnað, töskur, hálsmen og fylgihluti úr leðri, selskinni og gæru,“ segir 
Heiðrún Björk Jóhannsdóttir, eða bara Heiða. Einnig er boðið upp á 
ljósakrónur og púða úr íslenskri gæru í Ræmunni en allt er hannað og 
saumað á staðnum og því um alíslenska hönnun og framleiðslu að 
ræða.

Svava hefur hannað fatnað undir merkinu Evuklæði í rúm tíu ár og 
Heiða undir nafninu Ísafold síðan 2009. „Hér er ekki fjöldaframleiðsla 
á ferð heldur eru flíkurnar framleiddar í fáum eintökum og sama 
má segja um flesta fylgihlutina. Heiða endurnýtir mikið leðurfatnað 
í töskur og skart og eru töskurnar margar gerðar úr leðurjökkum, 
pilsum og buxum og verða því oftast engar tvær töskur eins,“ segir 
Svava. 

Ræman – Evuklæði og Ísafold fagna nú í október eins árs afmæli 
sínu. „Af því tilefni ætlum við að hafa opið til klukkan tíu annað kvöld, 
fimmtudaginn 23. október. Þar munum við bjóða upp á afmælis-
tilboð, léttar veitingar, kynningu á Oroblu-sokkabuxum og svo ætlar 
Karl K. Karlsson að bjóða gestum og gangandi upp á ilmandi Lavazza-
kaffi og Lindor-súkkulaði í búðinni okkar, Ræmunni,“ segir Heiða. 
Svava bætir við að aðalatriðið sé samt tískusýningin. „Hún verður 
haldin í listagallerýinu í Portinu við Nýbýlaveg 8. Þar mun DJ Þura 
Stína spila undir með flottri tónlist og halda uppi stuðinu og hægt 
verður að sjá allt það besta sem við erum að bjóða upp á. 

Lítil og krúttleg búð full 
af góssi og gersemum

Allt í versluninni er hannað og saumað á staðnum.  MYND/GVA

Í versluninni fæst fallegur kvenfatnaður, töskur, hálsmen og fylgihlutir úr leðri, sel-
skinni og gæru. Sömuleiðis ljósakrónur og púðar úr íslenskri gæru.

Ræman
ÍSA FOLD

Nýbýlavegur 6 s: 552 1123





Blómabúðin í Portinu flutti nýverið á Nýbýlaveg 8 en hún var áður á 
Garðatorgi (Blómabúðin Sóleyjarkot). „Þar vorum við til húsa í tæp fimm 
ár,“ segir eigandinn og blómaskreytirinn Jóhanna Einarsdóttir. Hún hefur 
alla tíð átt heima í Kópavogi og kann afar vel við að vera komin heim.

„Hér verður ríkulegt úrval af blómum og hægt að fá allar gerðir 
skreytinga, svo sem fyrir útfarir, brúðkaup og svo framvegis. Við erum líka 
með sérvalda og fallega gjafavöru. Um þessar mundir eru jólavörurnar 
frá House Doctor einmitt að tínast inn og þá er nóvemberkaktusinn 
kominn í hús.“

Jóhanna segir áfram verða lagða áherslu á persónulega þjónustu og 
notalegt viðmót. Hún býður sína gömlu og góðu viðskiptavini í Garðabæ  
velkomna og segir blómabúðina nú í alfaraleið enda Nýbýlavegurinn vel 
staðsettur. „Það var á árum áður blómabúð hér á Nýbýlavegi en nú hefur 
aðgengi og umhverfi  breyst til hins betra.“  

Jóhanna býður alla velkomna í formlega opnun í dag, fimmtudag, 
23. október. Það verða spennandi tilboð og opið til klukkan 22.

Blómabúð í alfaraleið

Blómabúðin í Portinu var áður á Garðatorgi, hét Blómabúðin Sóleyjarkot en gekk 
ávallt undir nafninu Blómabúðin á Garðatorgi.

BESTA PIKKÖPP-LÍNAN

KYSSTU MIG

ÉG FÉKK MÉR
SERRANO

SERRANO ER GOTT FYRIR ÁSTINA

Verið velkomin á nýjan og glæsilegan  
veitingastað okkar á Nýbýlavegi 6-8.





Götupartý 
á Nýbýlavegi

15% afsláttur 
af öllum lausasölulyfjum
fimmtudaginn 23. október*

Við hlökkum til að sjá þig

*Tilboðið gildir aðeins í verslun Lyfju á Nýbýlavegi.
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Lyfja Nýbýlavegi 4, sími 527 2755.                                                                                                        
Opið alla virka daga frá kl. 10–18:30 
og laugardaga kl. 11–16.

www.lyfja.is

Kvöldopnun og kertaljós
á morgun

Nýbýlavegi 12, Kópavogi
facebook.com/kruderi

Fimmtudaginn 23. október 
verður opið til kl. 22.00 í Kruðeríi. 

20% afsláttur verður af 
súrdeigsbrauðum frá kl. 18.00 
sem og tilboð á kaffi og kruðeríi.

Njótið kertaljósa og huggulegra 
veitinga í Kruðeríi Kaffitárs.


