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Kristján

Andri

Vernharð
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Magnús
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Harpa

Jóhanna Kristín
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Driscolls
Jarðarber

899 kr.
800 g kassi
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Umhverfisviðurkenningar

Baugakór er gata ársins í Kópavogi

U

mhverfisviðurkenningar umhverfisog samgöngunefndar Kópavogsbæjar voru afhentar í Salnum á
fimmtudag.
Í Baugakór afhjúpaði Margrét Friðriksdóttir,
forseti bæjarstjórnar, viðurkenningakjöld
og flutti ávarp. Margrét, Ármann Kr. Ólafs-

son, bæjarstjóri, og Hjördís Ýr Johnson
formaður umhverfis- og samgöngunefndar
gróðursettu tré, íbúum götunnar til heiðurs.
Bæjarstjórn Kópavogs valdi götu ársins á
bæjarstjórnarfundi fyrr í sumar.
Baugakór er hringlaga gata þar sem markmiðið með hönnun götunnar var að sem

flestir íbúar hefðu útsýni og aðgengi að
hjarta götunnar; bæjargarði sem nýtist til
leikja og útiveru. Í umsögn segir meðal
annars: „Sérstaklega hafa íbúar fangað
anda hringsins með því að sinna nærumhverfi sínu með gróðri og efnisvali
bygginga.“ Auk götu ársins voru veittar
viðurkenningar fyrir hönnun, umhirðu
húss og lóðar, frágang húss og lóðar á
nýbyggingarsvæðum og umhirðu húss og
lóðar. Nánar er fjallað um umhverfisviðurkenningar Kópavogsbæjar á vef okkar,
www.kopavogsbladid.is.
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Netfang: audun@kopavogsbladid.is
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Kópavogsblaðinu
er dreift frítt í öll hús
í Kópavogi
Ritstjórnarstefnan er
eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill
stuðla að aukinni samheldni og
samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum
sérstakan áhuga á skemmtilegu
mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og
því sem gerir Kópavog að sérstökum
og jákvæðum bæ að búa í, starfa og
heimsækja.

Leiðari

Kársnes

É

g ólst upp í austurbænum og átti
ekki samskipti við Kársnesinga
lengi framan af. Nema þá þegar við
mættumst í fótbolta. Austurbæingarnir spiluðu með ÍK en Kársnesingarnir flestir í Breiðablik. Oft var hart
barist á Vallagerðisvelli og voru þetta
leikirnir sem allir hlökkuðu mest til.

Það var svo ekki fyrr en við
austurbæingarnir vorum
sendir í skólasund sem við
kynntumst Kársnesingum betur. Í seinni tíð hef
ég ekkert nema gott um
Kársnesinga og Kársnes að
segja.
Kópavogsblaðið að þessu
sinni er tileinkað Kársnesi
og því athafnar- og mannlífi sem þar er að finna. Á
fallegum gönguleiðum um

Auðun Georg
Ólafsson, ritstjóri.

Kársnes má meðal annars rekast á skilti sem
Sögufélag Kópavogs
hefur látið reisa. Saga
Kársness og náttúra er
um margt áhugaverð.
Og á ísbíltúrum er
hægt að uppgötva
ótrúlega fjölbreytta
flóru fyrirtækja og nýjar
íbúðir sem verið er að
byggja. Kópavogur er á
Kársnesi og Kársnes er í
Kópavogi.

Götuheiti

Nafnasamkeppni um
heiti gatna í Smiðjuhverfi

Gamla myndin

Hvað, hvar og hvenær?
Myndin í síðasta blaði sýndi fótboltaleik milli Breiðabliks og ÍA á
gervigrasvelli þar sem nú er Fífan,
líklega árið 1994. Frá vinstri: Birna
Aubertsdóttir, þá Helga Ósk Hannesdóttir í baráttu við Margréti
Ákadóttur og lengst til hægri er
Þjóðhildur Þórðardóttir.

Myndin núna hér að ofan er líka
fótboltatengd, en er ekki tekin
niðri í Kópavogsdal heldur úti á
Kársnesi. Hér sjást ungir drengir
að leik á Vallargerðisvelli laust eftir
1960 að öllum líkindum. Félagsheimili Kópavogs sést tróna við
himinn í bakgrunni, sem þá var
nýtilkomið með kvikmyndahúsi

og samkomusal. Völlurinn stendur
við Urðarbraut, á milli Vallargerðis
og Kópavogsbrautar, á móts við
Rútstún. Myndina tók Herbert
Guðmundsson, en þekkir einhver til drengjanna á myndinni,
eða hvert tilefnið kann að hafa
verið? Allar upplýsingar eru vel
þegnar, þær má senda á netfangið
gunnarmh@kopavogur.is, í síma
544-4711 eða með heimsókn á
Héraðsskjalasafn Kópavogs,
Digranesvegi 7 (gamla pósthúsið)
milli kl. 10 og 16 virka daga.

Kort af Smiðjuhverfi sem sýnir hvaða götur á að nefna.

K

ópavogsbær óskar eftir tillögum að nýjum
götunöfnum í Smiðjuhverfi en bærinn og Hagsmunasamtök fyrirtækja í Smiðjuhverfi
hafa tekið höndum saman og
efna nú til samkeppni um ný
götunöfn í Smiðjuhverfi, að því
er fram kemur í tilkynningu.
Þar segir einnig með þessu sé
verið að koma til móts við óskir
fyrirtækja í Smiðjuhverfi um að
endurskoða götuheiti í hverfinu
til að auðvelda viðskiptavinum
að rata um hverfið. Götuheitin
Smiðjuvegur og Skemmuvegur
halda sér en götur sem ganga
þvert á þær fá ný nöfn og verða
því ekki lengur kenndar við
liti eins og nú er. Leitað er eftir
nöfnum á 16 götur.
Ekki eru allir rekstraraðilar í
hverfinu sammála þessu.
Nokkrir hafa sett sig í samband

við Kópavogsblaðið og telja
breytingar á götuheitum vera
kostnaðarsama og flókna. Breyta
þurfi öllu markaðs- og kynningarefni þeirra þar sem fyrirtækin
verða að kynna sig á nýjum
götuheitum. Slíkt hafi eðlilega
aukin kostnað og fyrirhöfn í för
með sér.
Tillögum um ný nöfn má skila
inn frá 20. ágúst til 20. september á netfangið nafnakeppni@
kopavogur.is. Frjálst er að senda
inn fleiri en eina tillögu. Nöfnin
geta vísað til örnefna í
nágrenninu eða hvað annað sem
þátttakendum dettur í hug.
Nafnanefnd mun fara yfir
innsendar tillögur og leggja
áhugaverðustu tillögurnar
fyrir bæjaryfirvöld Kópavogs.
Kópavogsbær áskilur sér þann
rétt að hafna öllum tillögum.
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VETRARDAGSKRÁ TENNISHALLARINNAR 15/16
Fastir tímar í vetur

Opnir tímar

Í Tennishöllinni kjósa margir að festa sér tíma á sama tíma í hverri
viku yfir veturinn og geta þannig gengið að sínum tennistíma sem
vísum. Vetrartímabilið hefst 18. ágúst 2015 og stendur til 31. maí
2016. Hægt er að gera breytingar á tímum eða hætta um áramót.
Vinsamlegast staðfestið tímapantanir áður en tímabilið hefst. Verð
er 1.375 kr./klst á mann miðað við fjóra spilara á velli. Tímabilið til
áramóta kostar því frá 23.375 kr. - 27.500 kr. miðað við fjölda tíma
og að fjórir séu um völlinn.

Kvennatímar eru í hádeginu á mánudögum kl. 11:30-12:30. Opnir
tímar ITN stig 6-9 eru í hádeginu á miðvikudögum kl. 11:30-12:30
og opnir tímar ITN stig 1-7 eru á mánudögum kl. 12:30 og á
föstudögum kl. 11:30. Verðið er 1.500 kr. skiptið en ef þú ert með
árskort í tennis þá er frítt í þessa tíma.

Árskort í tennis
Með árskorti í tennis er korthafa frjálst að spila að vild frá kl. 6:0014:30 á virkum dögum. Árskortshafar greiða 9.400 kr. á mánuði á
mann fyrir slíkt kort en þeir sem eru einnig með fastan tíma fá
afslátt og greiða 7.400 kr. á mánuði.

Tennisnámskeið fyrir fullorðna
Í boði eru tennisnámskeið fyrir byrjendur og lengra komna. Um er að
ræða einn tíma á viku á hausttímabili og/eða vortímabili. Verð fyrir
10 tíma námskeið er 28.900 kr. en kr. 47.900 kr. fyrir 20 tíma námskeið. Miðað er við að fjórir til fimm séu á hverju námskeiði
með einum þjálfara. Boltar og spaðar eru á staðnum.

Stakir tímar &
10 tíma tenniskort

Tennisæfingar fyrir börn
og unglinga í vetur
Í Tennshöllinni æfa sex
tennisfélög. Það eru Tennisfélag Kópavogs, Tennisfélag
Garðabæjar, Tennisdeild BH
í Hafnarfirði, Tennisdeild Þróttar, Tennisdeild Fjölnis
og Tennisdeild Víkings.
Hægt er að fá upplýsingar
um æfingatíma félaganna
á www.tennishollin.is.

Boltavél
Árskortshafar og þeir sem eru með fasta eða staka tennistíma
geta fengið afnot af Playmate Volley boltavél á sínum tímum
með því að tala við starfsfólk í afgreiðslu.

Stakir tímar kosta 4.400 kr. Allir geta keypt 10 tíma kort fyrir staka
tíma á 40.000 kr.

Atburðir vetrarins

Einliðaleikstilboð 2 fyrir 1

•
•
•
•
•

Í vetur verður í boði tilboð til þeirra sem vilja spila einliðaleik á
föstum tímum á milli kl. 6-14:30 eða kl. 22:30 virka daga. Tveir
tímar fást á verði eins ef aðeins tveir spilarar nota völlinn.

Fjölskyldutilboð
Tennis er mikil fjölskylduíþrótt og tennistími fyrir alla fjölskylduna
einu sinni í viku er skemmtileg fjölskylduvenja og dýrmæt stund. Í
vetur býður Tennishöllin fjölskyldum (aðeins fyrir pör og börn 16 ára
og yngri) að fá sér fastan tennistíma um helgar með 25% afslætti af
verði fastra tíma.

Einkaþjálfun
Í Tennishöllinni starfa margir góðir tennisþjálfarar og hægt er að fá
einkakennslu. Ódýrara er fyrir börn og unglinga.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skemmtimót 26. september
Stórmót TSÍ 23.-26. október
Íslandsmótið í Rússa 14. nóvember
Stórmót TSÍ 17.-22. nóvember
Jólamót Tennishallarinnar og
Bikarmót TSÍ (börn) 18.-22. desember
Jólamót Tennishallarinnar og
Bikarmót TSÍ (fullorðnir) 27.-30. desember
Meistaramótið 2-6. janúar
Partýmótið 9. janúar
Stórmót TSÍ 12.-15. febrúar
Stórmót TSÍ 15.-19. mars
Evrópumót 14U og 16U 21.-27.mars
Íslandsmót fullorðna í Mini tennis skemmtimót. 9. apríl.
Íslandsmót innanhúss 21.-25. apríl
Evrópumót 14U 23.-29. maí
Evrópumót 14U 30.maí- 5. júní
Áskorendakeppni verður spiluð með nýju fyrirkomulagi á lausum tímum.
Tímasetningar á atburðum geta breyst.

Öll verð geta breyst um áramót í takti við vísitölu neysluverðs.

TENNISHÖLLIN KÓPAVOGI
Mánudaga til föstudaga 6.00 – 23.30 | Laugardaga 8.30 –21.30 | Sunnudaga 8.30 – 22.30
Dalsmára 13 | sími 564 4030 | tennis@tennishollin.is | tennishollin.is
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Stelpurnar okkar

Starfsmenn óskast
í aðhlynningu

Stutt í Íslandsmeistarabikarinn

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili í Kópavogi óskar eftir
starfsmönnum til starfa við aðhlynningu. Nánari
upplýsingar gefur Bryndís Gestsdóttir, deildarstjóri í
síma 5604164. Umsóknir skráist á sunnuhlid.is.

..

Leiklistarnámskeið
fyrir börn og unglinga

Meistaraflokkur Breiðabliks í knattspyrnu kvenna hefur verið á góðu skriði í sumar og er ansi nálægt Íslandsmeistaratitli.

Námskeið hefjast þriðjudaginn 8. sept.

Í

slandsmeistaratitill í knattspyrnu kvenna er rétt innan
seilingar hjá Blikum. Það er
reyndar stutt að fara til að ná í
bikarinn, því hann er geymdur svo
að segja í næsta húsi, í félagsheimili Stjörnunnar í Ásgarði í
Garðabæ, rétt í um kílómeters
fjarlægð frá Fífunni en Stjarnan
sigraði Pepsí-deildina í fyrra.
Blikastelpur standa afar vel að vígi
fyrir lokaleikinn gegn ÍBV sem
fram fer á Kópavogsvelli þann 12.
september. Ef allt gengur að
óskum í síðustu umferðum standa
þær uppi sem Íslandsmeistarar.
Blikar hafa ekki unnið Íslands-

Leiðbeinendur: Guðmundur L. Þorvaldsson,
Ástþór Ágústsson og Guðlaug Björk Eiríksdóttir.
Strandaglópar

2014

UNG I - 11-12 ára (6.-7. bekkur)
Þriðjudagar kl. 16.00–17.00.

Guðmundur

UNG II - 13-16 ára (8. bekkur og eldri)
Þriðjudagar kl. 17.15–19.15.

a
gja heim12
20
Milli tveg

Kynning og skráning

í Leikhúsinu, sun. 6. sept. kl. 16.00
Vertu úti

2011

Beðið eftir græna
kallinum
2010

Ástþór

Guðlaug

Barna- og unglinganámskeiðin falla undir
frístundastyrki Kópavogsbæjar.

Leikfélag Kópavogs

Það er stutt fyrir bikarinn að fara úr
Ásgarði yfir í Fífuna.

Blikar vilja bikarinn heim.

Söguskilti

Allar frekari upplýsingar á www.kopleik.is

Augl-leiklnámsk-99x100.indd 1

mótið í tíu ár, sem flestum þykir
allt of langur tími, enda er vagga
knattspyrnu kvenna í Kópavogi.

70 ár liðin frá því formlegt
skólahald hófst í Kópavogi

26.8.2015 10:07

Heilsubúð, netverslun og heildsala, með fyrsta flokks
bætiefni og matvöru allt lífrænt ræktað og fairtrade

30.000 króna
frístundastyrkur

PIPAR\TBWA · SÍA · 150194

Nýbýlavegi 30 - Dalbrekkumegin - 200 Kópavogur - Sími: 445 8828

Ljósm. GMH/Héraðsskjalasafn Kópavogs.

Guðrún Sveinsdóttir er líklega ein á lífi af þeim sem hófu störf í Kópavogsskóla
haustið 1948. Hún var gift Magnúsi Bæring Kristinssyni, skólastjóra. Hér afhjúpar
hún fróðleiksskiltið við Kópavogsskóla ásamt Þórði Guðmundssyni, formanni
Sögufélags Kópavogs og krökkum úr Kópavogsskóla.

S
Foreldrar og forráðamenn fimm til átján ára barna með
lögheimili í Kópavogi fá 30.000 króna frístundastyrk
á árinu vegna þátttöku í skipulögðu frístundastarfi 2015.
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 móti kvittunum
í Þjónustuverinu.
Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is.

kopavogur.is

ögufélag Kópavogs, Héraðsskjalasafnið og umhverfissvið Kópavogs afhjúpuðu
fróðleiksskilti við Kópavogsskóla
í vikunni, í tilefni af því að nú
eru liðin 70 ár frá því að formlegt skólahald hófst í Kópavogi.
Á fróðleiksskiltinu kemur fram
meðal annars að upphaf skólahalds í bænum árið 1945 megi
rekja til þess að árin á undan hafði
íbúum á Kópavogs- og Digraneshálsi fjölgað mjög án þess að þeirri
fólksfjölgun hefði fylgt þjónusta
sveitarfélagsins sem þá var
Seltjarnarneshreppur. Framfarafélagið Kópavogur, sem stofnað
var vorið 1945, taldi þetta ástand
óviðunandi. Eftir viðræður við
skólanefnd og hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps varð úr að húsið
á Hlíðarvegi 9 var leigt og hóf Guðmundur Eggertsson kennslu þar
1. október 1945 undir merkjum
Mýrarhúsaskóla. Þar fengu börn
10 ára og yngri kennslu, en eldri
börnin þurftu enn að sækja skóla
til Reykjavíkur. Húsið varð þekkt
sem Svartiskóli vegna tjöru-

pappaklæðningar. Veturinn eftir
var kennt í húsinu að Digranesvegi 2, kallað Græniskóli vegna
litar þaksins, en 1947 var kennt
í Marbakkaskóla, Kársnesbraut
32, þar sem Málning hf var síðar.
12. janúar 1949 var fyrsti áfangi

Kópavogsskóla við Digranesveg
tekinn í notkun. Það hús var
fyrsta opinbera byggingin sem hið
nýja sveitarfélag byggði og nýttist
jafnframt sem félagsheimili þar til
Félagsheimilið við Neðstutröð var
vígt árið 1959. Í skólahúsinu voru
því haldnir ýmsir fundir, meðal
annars fjörugir framboðsfundir
þegar hitinn var hvað mestur í
hrepps- og bæjarmálapólítikinni.
Skólahúsið var einnig vettvangur
fyrir menningarstarf; fyrstu tvær
sýningar Leikfélags Kópavogs voru
í skólanum, guðsþjónustur voru
haldnar þar áður en Kópavogskirkja kom til sögunnar árið 1962
auk þess sem dansleikir voru
haldnir. Í viðtali árið 1988 sagði
Hulda Jakobsdóttir, sem tók sæti
í skólanefnd Seltjarnarneshrepps
árið 1946 og varð bæjarstjóri
Kópavogs árið 1957: „Það var að
fá húsnæði undir skóla. […]
[L]engst af voru skólamálin
brýnustu verkefnin í þessum bæ,
sem var barnflesti bær landsins
og löngum talað um barnabæinn
Kópavog.“
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5. MÁNUÐI FYRIR SKÓLAFÓLK

4.965 KR Á
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MIÐAÐ VIÐ

VERTU MEÐ
FRÁ BYRJUN!

ÞEIR SEM TRYGGJA SÉR 12 MÁNAÐA
ÁSKRIFT 29. ÁGÚST FÁ VEGLEGAN KAUPAUKA!
· 10.000 KR GJAFABRÉF FRÁ GÁP FAXAFENI
· KYNNINGARPAKKI FRÁ FITNESS SPORT
· REEBOK FITNESS BRÚSI
KAUPAUKINN ER AÐEINS AFHENTUR Á TJARNARVÖLLUM

ÁSKRIFT GILDIR Í ALLAR STÖÐVAR REEBOK FITNESS OG AÐGANGUR Í ALLA HÓPTÍMA FYLGIR FRÍTT MEÐ

ENGIN BINDING!

REEBOKFITNESS.IS · HOLTAGARÐAR · URÐARHVARF · TJARNARVELLIR
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Kópavogsblaðið
„Í Menntaskóla Kópavogs,“ svarar
hún um hæl. ,,Þórhildur Þorleifsdóttir var þá að leikstýra
Hlaupvídd sex eftir Sigurð Pálsson
hjá leikfélagi skólans og ákvað að
það þyrfti söngkonu inn í leikritið
til að syngja lög sem Ari Einarsson
skólabróðir minn hafði samið fyrir
verkið. Söngkona var skrifuð inn
sem tók að sér hlutverk draumkenndrar fjallkonu og þar sem
ég gat sungið var ég beðin um að
vera með. Þarna kom ég fyrst fram
opinberlega sem söngkona og
fann að ég var komin á rétta hillu,“
segir hún og ljómar. Hún segir þetta hafa verið dýrmætan skóla að
vinna undir stjórn listamanns eins
og Þórhildar. „Svo uppgötvaði ég
hversu mikil rússibanareið svona
tjáningarform er því á frumsýningunni fannst mér ég vera búin að
leggja allt í allt í sölurnar og spennufallið var svo mikið að ég fór
bara að hágrenja,“ rifjar hún upp
og hlær. „Ég virtist þó hafa komist
skammlaust frá þessu því leikhópnum var síðan boðið að ganga í
Leikfélag Kópavogs og þá fylgdi ég
með.“

Lét draum rætast

Fékk útgáfuleyfi frá
Benny í ABBA
Á

gústa Sigrún Ágústsdóttir
er borinn og barnfæddur
Kópavogsbúi. Hún ólst upp
á Álftröðinni, er yngst þriggja systkina og hefur frá því hún man eftir
sér verið umvafin tónlist. Pabbi
hennar Ágúst Pétursson var
harmonikkuleikari og lagahöfundur og stóð Ágústa ásamt
fjölskyldu sinni fyrir því að gefa út
tónlistina hans fyrir um 14 árum
undir heitinu Hittumst heil. Í haust
kemur út nýr diskur með söng
Ágústu sem fengið hefur nafnið
Stjörnubjart.

Tónlistarbakgrunnurinn

Ágústa gekk í Tónlistarskóla
Kópavogs og viðurkennir að fljótlega hafi söngáhuginn komið fram.
Meðfram blokkflautunámi söng
hún í skólakór tónlistarskólans
en síðar hóf hún píanónám. Hún
hafði alltaf verið hrifin af þverflautu og sótti um að læra á hana
en var þá bent á að hún hefði ekki
nógu langa fingur til að ná yfir
þverflautuna „...svo ég fór í leyni
og prófaði þverflautu hjá einni
sem var að læra en fingurinir lengdust ekki,“ segir hún og skellihlær.
„Þannig að ég ákvað að reyna
að komast að í Skólahljómsveit
Kópavogs á þverflautu. Þar var
engin þverflauta á lausu þannig að
ég endaði á því að læra á klarinett

sem og ég gerði í nokkur ár þar til
píanóið tók aftur yfirhöndina.“
Hún segist oft hafa verið að skottast með pabba sínum þegar hann
var að spila á fjölskylduskemmtunum og jólaböllum, fékk stundum að syngja með honum þegar
svo bar undir og þar sem hann
þekkti Svavar Gests pressaði hún
á hann að biðja Svavar um að gefa
út plötu sem hún gæti sungið inn
á. „Að syngja inn á plötu var því
æskudraumurinn sem rættist ekki
fyrr en um 30 árum síðar þegar ég
gaf út plötuna Hittumst heil með
lögunum hans pabba,“ segir hún
glaðlega. „En þegar ég var 14 ára
og sá frétt í sjónvarpinu að til stæði
að setja upp óperu í Háskólabíói
linnti ég ekki látum fyrr en pabbi
samþykkti að fara með mig
þangað. Þetta var sýningin Il
Pagliacci og ég heillaðist algjörlega
af sýningunni og söngnum. Þarna
opnaðist fyrir mér nýr heimur um
möguleika tónlistar og leikhúss,“
útskýrir hún

Ágústa átti sitt annað heimili hjá
leikfélaginu í mörg ár upp frá
þessu þar sem hún sóttist eftir
hlutverkum til að þjálfa sönginn og
túlkunina og gekk í flest þau verk
sem þurfti til að halda félaginu
gangandi. Þarna eignaðist hún
líka stóran vinahóp sem hún hefur
haldið rækt við síðan.

Söngur og tjáning

Hún segist aldrei hafa tekið neina
ákvörðun um hvað hún ætlaði að
verða þegar hún yrði stór en tónlistin var alltaf ofarlega í huganum.
Hún byrjaði að læra söng við Söngskólann í Reykjavík á síðasta ári
í menntó. „Síðan leiddi bara eitt
af öðru og þegar maður er orðinn
þokkalega söngfær þá býðst manni
að ganga í Óperukórinn sem ég
þáði og söng í flestum uppfærslum
óperunnar upp frá því,“ útskýrir
hún. „Ég söng líka með Óperu-

Fyrsta söngverkefnið

Ágústa hefur fallega útgeislun og
þegar hún talar um tónlistina birtir
hreinlega yfir henni. Við spyrjum
hvenær hún fór að syngja og leika
opinberlega?

Smiðjuhverfi
Nöfn í stað lita
Ertu hugmyndasmiður?
Kópavogsbær og Hagsmunasamtök fyrirtækja
í Smiðjuhverfi hafa tekið höndum saman og
ákveðið að efna til hugmyndasamkeppni um ný
götunöfn í hverfinu. Er verið að koma til móts
við óskir fjölda fyrirtækja í Smiðjuhverfi um að
endurskoða götumerkingar, til þess m.a. að
auðvelda viðskiptavinum að rata um hverfið.
Götuheitin Smiðjuvegur og Skemmuvegur
munu halda sér en götur sem ganga þvert á
Smiðjuveg og Skemmuveg fá ný nöfn, alls 16
götur (sjá meðfylgjandi uppdrátt að hverfinu).
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Nafnanefndin er skipuð Axeli Eyjólfssyni
formanni Hagsmunasamtaka Smiðjuhverfis,
Áshildi
Bragadóttur
framkvæmdastjóra
Markaðsstofu Kópavogs, Birgi H. Sigurðssyni
skipulagsstjóra Kópavogs og Sigríði Björgu
Tómasdóttur almannatengli Kópavogsbæjar.

15

16

Rey

Tillögum skal skila fyrir 20. september á netfangið
nafnakeppni@kopavogur.is. Nafnanefnd mun fara
yfir innsendar tillögur og leggja áhugaverðustu
tillögurnar fyrir bæjaryfirvöld. Kópavogsbær
áskilur sér þann rétt að hafna öllum tillögum.
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Frjálst er að senda inn fleiri en eina tillögu.
Nöfnin geta vísað til örnefna í nágrenninu eða
hvað annað sem þátttakendum dettur í hug.
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Loftmynd af Smiðjuhverfi og götunum 16. Allar nánari
upplýsingar má nálgast á heimasíðu verkefnisins
http://www.kopavogur.is/nafnasamkeppni

kopavogur.is

Ágústa Sigrún Ágústsdóttir.

smiðjunni og Frú Emilíu, bara
allsstaðar þar sem ég gat komið
mér inn og söngur og leikræn
tjáning voru í boði.“ Hún segir
gaman að rifja það upp þegar hún
söng fyrir hlutverk þegar verið var
að leita að söngvurum í leikritið
Óperudrauginn eftir Ken Hill hjá
Leikfélagi Akureyrar sem frumsýnt
var 1994. Þar hafi hún landað hlutverki Madame Cherie og lék þá aftur undir stjórn Þórhildar Þorleifsdóttir og segir það hafa verið
algjört ævintýri.

Markþjálfun og útgáfustarfssemi

Í dag vinnur Ágústa sem markþjálfi
og segir hugmyndina að útgáfu
Stjörnubjarts hafa fengið vængi í
markþjálfunartíma. „Í markþjálfun
er maður alltaf að finna út hvar
einstaklingurinn nýtur sín best og
hvernig hann nær markmiðum
sínum,“ útskýrir hún. „Ég fer sjálf
reglulega til markþjálfa og þar sem
ég hef verið að koma hægt og rólega aftur inn í söngbransann
síðustu ár og er í góðu söngformi
komst ég að þeirri niðurstöðu
að nú væri lag að gefa út jóla- og
vetrartónlist í tilefni fimmtugsafmælis míns.“ Diskurinn kemur
út í nóvember og tileinkar hún
hann mömmu sinni, Guðrúnu D.
Kristjánsdóttur, sem hún segir vera
aðdáanda sinn númer eitt, tvö og
þrjú. „Alveg sama hvar maður hefur troðið upp í gegnum tíðina, alltaf hefur mamma mætt á staðinn
og staðið við bakið á mér og fannst
mér því ekki koma annað til greina
en að tileinka henni þennan disk,
svo á hún líka stórafmæli á árinu,
verður níræð,“ segir hún og brosir.
Hún segir tónlistina á disknum
Stjörnubjart tengjast vetri og jólum
því tónlist sé henni ætíð hugleikin
um jólin. Hún hefur sungið lengi
í kirkjukórum og upplifir jólin
ævinlega sem eina tónlistarhátíð.
„Eftir að ég gaf út diskinn hans
pabba þá hef ég haft bak við eyrað
að gefa út jóladisk. Það eru nokkur
lög sem ég syng á hverju ári um
jólaleytið og eru mér einstaklega
kær og ég er búin að láta gera
íslenska texta við þar sem dulúðleg
stemning, náttúra, kertaljós og
falleg lýsing á jólahaldi kemur við
sögu.“
Ágústa leitar í smiðju vina sinna
frá leikfélagstímanum við gerð
disksins. „Hörður Sigurðarson,
formaður Leikfélags Kópavogs,
hefur þýtt marga texta fyrir mig
alveg snilldalega. Bróðir hans,
Sváfnir, er með mér í dúett og á eitt
lag á disknum ásamt því að syngja
með mér og leika og svo hannar
Einar Samúelsson eigandi Hugsa

Þegar ég
var búin að
fá tvö nei
í gegnum útgáfufyrirtækin tók ég til
minna ráða og
skrifaði hjartnæmt
bréf.
sér, diskinn. Allt vinir mínir síðan
við vorum í Leikélaginu” útskýrir
hún.

ABBA kemur við sögu

Þegar Ágústa var búin að setja
öll uppáhaldslögin niður og raða
á diskinn, hóf hún að sækja um
réttinn á þeim. Hún fékk yfirleitt
jákvæð svör og segist því hafa
upplifað það sem blauta tusku
í andlitið þegar hún fékk nei við
tveimur þeirra. Í báðum tilfellum
var Benny Andersson úr ABBA
meðhöfundur laganna og lögin
henni sérlega kær. „Þegar ég var
búin að fá tvö nei í gegnum útgáfufyrirtækin tók ég til minna
ráða og skrifaði hjartnæmt bréf og
bað þá um að endurskoða afstöðu
sína. Lögin væru í miklu uppáhaldi hjá mér og ég ætti dásamlega
íslenska texta við þau. Síðan sendi
ég þetta og hafði Benny í ABBA í
cc,“ segir hún ákveðin. „Næsta sem
ég veit er að ég er beðin um frekari
upplýsingar, hvað ég hafi gert,
upptökur með mér, hvaða fleiri lög
yrðu á diskinum og svo framvegis.“
Ágústa gerði það og innan tveggja
vikna kom jákvætt svar með þeim
skilaboðum að þeir væru mög
glaðir að gefa henni leyfi til að nota
bæði lögin.

Fimmtugsafmælisgjöfin

Diskinn segist hún gefa sjálfri sér í
fimmtugsafmælisgjöf en þar sem
hann sé nú aðeins meira fyrirtæki
en venjubundin gjöf hafi hún leitað til Karolina Fund til að fjármagna hann og hafi því bent
vinum sínum og fjölskyld að ef þau
vilji gleðja sig vegna tímamótanna
þá geti þau gert það með framlagi.
„Það kostar alveg slatta að koma
þessu frá sér en ég hef líka í
hyggju að vera með útgáfu- og
afmælistónleika þann 7. nóvember
í Salnum svo betur má ef duga
skal,“ útskýrir hún og bætir við
„Ef einhver vill tryggja sér fallega
jólatónlist í tíma þá má sá hinn
sami forkaupa diskinn og styrkja
útgáfuna í leiðinni inn á www.
karolinafund.com” segir hún að
lokum og brosir.
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Kársnesið

Kópavogur er á
Kársnesi og Kársnes
er í Kópavogi
E

f þú hittir Kársnesing á förnum vegi skaltu forðast að tala illa um Kárnes og Breiðablik. Blótaðu frekar
bullinu í pólitíkusunum og taktu undir að það sé hvergi fegurri náttúra en einmitt á Kársnesi og að
þar sé best að búa. Kirkjan, sundlaugin, Gerðarsafn, Salurinn, Sunnuhlíð, bakaríið og fiskbúðin,
galleríin, Baader, Baltasar, smábátahöfnin, siglingaklúbburinn og sjálfur Kópavogur er á Kársnesi. Já,
Kópavogur er á Kársnesi og Kársnes er í Kópavogi. Það er gott að búa í Kópavogi, en best að búa á
Kársnesi, segja Kársnesingar. Fleiri og fleiri eru reyndar farnir að taka undir það.
Þegar síðast var talið, árið 2012, voru Kársnesingar 4.420 talsins sem gerði þá um 14% bæjarbúa. Kársnesið
byggðist upp að stærstum hluta á árunum 1950 - 70 en það afmarkast við Hafnarfjarðarveg að sjó í Fossvogi og Kópavogi. Á árunum 2003 - 2005 voru skipulögð ný íbúðarsvæði á Kársnesi; Bryggjuhverfið við
Fossvog og síðan Kópavogstún. Í síðasta aðalskipulagi Kópavogs sem gildir fyrir árin 2012 til 2024 er gert
ráð fyrir að hafnarsvæðið á Kársnesi verði aflagt og að hafnarstarfsemi víki með tímanum fyrir blandaðri
byggð íbúða, verslunar- og þjónustuhúsnæðis.
Atvinnulífið er fjölbreytt á Kársnesi. Þar er verið að smíða skip og kafbáta, gera við bíla, reka gistiheimili,
selja gæludýr og framleiða nammi og baunir, svo nokkuð sé nefnt. Kársnesingar státa af fallegum gönguog hjólastígum og einu fallegasta byggingarsvæði landsins svo kannski þeir hafa efni á að vera eins og þeir
eru; stoltir af uppruna sínum, sögu, náttúru og mannlífi.

Tímamót

40 ár frá því Þórunn Björnsdóttir
hóf að stýra barnakór Kársnes

Þórunn Björnsdóttir ásamt krökkum úr Kársneskórnum.

N

ú eru liðin nákvæmlega 40 ár síðan
Þórunn Björnsdóttir,
eða Tóta eins og kórkrakkar á
Kársnesinu kalla hana, byrjaði
með barnakór í Kársnesskóla.
Krakkarnir elska að knúsa
Tótu og hún krakkana sína á
móti. Það er augljóst að mikil
hlýja og kærleikur einkennir

kórstarfið á Kársnesinu eins og við
fengum stuttlega að kynnast þegar
við litum inn á æfingu um daginn.
Kór er á stundaskrá fyrir alla
nemendur í 3. - 7. bekk og er jafnt
fyrir stelpur og stráka. „Ég var í
námsleyfi í fyrra og finnst yndislegt
að koma aftur í skólann og hitta
krakkana og samstarfsfólkið mitt,“
segir Tóta. „Nú eru liðin nákvæm-

lega 40 ár síðan ég byrjaði með
barnakór í Kársnesskóla og vetrarstarfið mun einkennast af því.
Okkur langar að halda veglega
afmælistónleika næsta vor með
öllum kórum skólans. Við höfum nokkrum sinnum haldið
Maraþontónleika í Salnum þar
sem kórarnir skiptast á að syngja
allt frá klukkan 9 að morgni til
klukkan 17 og bæjarbúar hafa
fyllt húsið. Sumir koma og hlusta
í eina klukkustund en við eigum
líka trygga aðdáendur sem hafa
setið tónleikana frá upphafi til
enda. Foreldrar taka virkan þátt
og hafa bakað og séð um veitingar
þannig að það stefnir í glæsilega
afmælisveislu.“ En hvað er framundan hjá kór Kársnesskóla?
„Við erum svo lánsöm að vera
eftirsóttur kór og höfum fengið
óteljandi skemmtileg tækifæri til
að koma fram, bæði innanlands
og erlendis, og það gefur starfinu
gríðarlega mikið gildi,“ segir Tóta.
„Kórinn hefur ferðast víða, bæði í
Evrópu, Kanada og Japan og auk

Krakkarnir elska að knúsa Tótu.

þess höfum við farið í tónleikaferðir um allt land. Eldri krakkarnir
fara einnig í æfingabúðir þar sem
sungið er og æft frá morgni til
kvölds.“ Það fylgir því mikil skuldbinding að vera í Skólakór Kársness en þó að það sé oft strembið
þá er uppskeran gefandi enda eiga
allir jafnan þátt í velgengni kórsins,
útskýrir Tóta. „Mér er kunnugt um
að margir fyrrverandi kórfélagar
eiga sína bestu vini úr skólakórnum enda hafa krakkarnir upplifað
svo margt skemmtilegt saman.
Í kórnum læra þau ekki bara að
syngja heldur líka samvinnu,
samkennd og samheldni. Við
höfum gefið út marga geisladiska
og sungið með mörgum frábærum
tónlistarmönnum og tekið þátt í
óteljandi kóramótum. Kársnesið
er dásamlegur bæjarkjarni með
einn skóla, eina búð, eitt bakarí,
eina fiskbúð, sundlaug og kirkju
og maður þekkir nánast alla. Ég tel

mig þekkja því sem næst alla
krakkana í bænum og fyrrverandi nemendur hittir
maður reglulega í heitu pottunum í sundlauginni eða
þegar maður fer á Stelluróló
með barnabörnin. Ég ólst
reyndar upp í Austurbænum,
á Digranesveginum, og þá
voru bara hrekkjusvín og
stórhættulegt fólk á Kársnesinu. Þegar ég byrjaði svo
í Skólahljómsveit Kópavogs
tólf ára og varð að fara á
hljómsveitaræfingarnar í
Kársnesskóla þá komst ég
fljótlega að því að það var
ekkert hæft í þessum sögum.
Eftir að ég flutti á Kársnesið
hef ég hvergi annars staðar
viljað búa enda býr hér sómafólk sem á langbestu og
músíkölskustu börn landsins,“ segir Þórunn Björnsdóttir, kórstjóri á Kársnesi.
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Kársnesið
kynning

Höfuðstöðvar Hamars
eru á Kársnesi
stálsmíði, vélsmíði, rennismíði
og á ýmsum tæknilegum
úrlausnum,“ segir Davíð Þór
Sigurbjartarson, framkvæmdastjóri og annar
stofnandi fyrirtækisins.

LÓGÓ HAMAR - HREINTEIKNAÐ
ÞETTA SKJAL ER AÐEINS TIL VIÐMIÐUNAR OG Á EKKI AÐ NOTAST TIL FRAMLEIÐSLU

ORIGINAL MYND

H

VEKTOR TEIKNING ÁN SKUGGA OG GLAMPA

Hvers konar verkefni koma
inn á borðið til verkstæðisins
á Kársnesi?
„Starfsstöð okkar í Kópavogi er
með mestu breidd verkefna í stálsmíði, vélsmíði,
rennismíði og tæknivinnu af
öllum stærðargráðum. Hér er
tiltölulega einfalt að koma frá
okkur fullunninni vöru. Héðan
er jafn langt til allra hafna á höfuðborgarsvæðinu og við erum
mjög miðsvæðis á Kársnesi. Starfstöð okkar í Kópavogi
þjónustar mikið aðrar deildir á
landsbyggðini og héðan er rekið skrifstofuhald og tæknideild,“
segir Davíð.

VEKTOR TEIKNING MEÐ SKUGGA OG GLAMPA

amar ehf var stofnað árið
1998 af þeim Davíð Þór
Sigurbjartssyni og Kára
Pálssyni. Hjá fyrirtækinu starfa
117 manns. Helstu viðskiptavinir
þess eru stóriðjufyrirtæki í áliðnaði
og tengdum fyrirtækjum, erlend
og innlend útgerðarfélög ásamt
fyrirtækjum í matvælaiðnaði.
Hamar rekur fimm starfstöðvar á
landinu; í Kópavogi, Grundartanga, Akureyri, Þórshöfn og á
Eskifirði. „Þar sem skip kemur til
hafnar þarf það að geta gengið að
þjónustu og þar erum við tiltækir í
HREINTEIKNING: KRISTJÁN ÞÓR ÁRNASON / WWW.DAGSVERK.IS / DAGSVERK@DAGSVERK.IS / 770 6030

Hvernig er að vera á
Kársnesinu?
„Ég tek undir með Gunnari
Birgissyni: „Það er gott að vera
í Kópavogi!“ Höfuðstöðvar
fyrirtækisins eru í Kópavogi.
Hér á Kársnesinu má segja að
ævintýrið hafi byrjað, en árið
1999 fór fyrirtækið úr bílskúr í
Garðabæ í leiguhúsnæði að
Vesturvör 7. Þaðan fórum við í

eigið húsnæði að Hafnarbraut 13-15 árið 2001 og
byggðum svo húsið að
Vesturvör 36 þar sem við
erum enn i dag. Hér á Kársnesinu viljum við byggja
enn frekar undir fyrirtækið
og höfum við þegar rætt við
skipulagsyfirvöld um
stækkun verkstæðis,
lóðarmál og fleira og hefur
því verið vel tekið,“ segir
Davíð Þór.
Hvernig er samkeppnisumhverfi fyrirtækja eins
og ykkar?
„Hamar er eitt af þeim
fyrirtækjum sem ekki
hefur þurft á niðurfelingu
lána eða aðrar ívilnanir frá skattgreiðendum.
Við erum traust fyrirtæki
með sterkt eigið fé. Við
keppum um verkefni á almennum og opinberum
markaði við yfirskuldsett
og andvana fyrirtæki og
kennitöluflakkara sem hafa
kostað skattgreiðendur og
þjóðfélagið allt mikla fjármuni. Það skekkir samkepnisstöðu okkar mikið.
Við sem stöndum að Hamar,
alls 117 fjölskyldur, erum
afar stolt af vinnustað okkar
og höfum sterka stöðu á
markaði málmtækniiðnaðar
sem gefur okkur fulla ástæðu
til að brosa framan í lífið
um allt land og ekki síst á
Kársnesinu í Kópavogi,“ segir
Davíð Þór Sigurbjartarson,
framkvæmdastjóri Hamars.

kynning

Prenttækni er rótgróin
prentsmiðja á Kársnesi
sem enn er eigandi
prentsmiðjunnar
og Gunnari Magga
Árnasyni, sem fallinn er frá en dóttir
hans, Margrét, stýrir
fyrirtækinu frá degi til
dags. Fyrirtækið flutti
fljótt í Auðbrekkuna og
þaðan á Kársnesbraut
en hefur verið staðsett á
Vesturvör 11a frá árinu
2001. „Við rekum hér
alhliða prentsmiðju
og prentum allt frá
sérhæfðum lyfjaleiðMargrét Gunnarsdóttir og Viðar Erlingsson hjá Prentbeiningum til tímarita
tækni.
og bóka og allt þar á
milli. Tímaritið Man er prentað
að halda margir að við séum
hjá okkur og einnig Læknablaðið,
hjón eða systkyni, en við
tímarit Samtaka iðnaðarins og
erum það alls ekki þó við
námsgögn fyrir Menntastofnun, svo
vinnum náið saman,“ segir Margrét
nokkuð sé nefnt. Við erum nýbúin
Gunnarsdóttir, framkvæmdaað endurnýja allan tækjastjóri Prenttækni glettnislega um
kost; prentvélar, bókbandsvélar og
samstarfsfélag sinn til margra ára,
tölvukost þannig að við stöndum
Viðar Erlingsson, framleiðslu- og
mjög samkeppnishæf að vígi þegar
gæðastjóra. Saman stýra þau þessu
kemur að fagmennsku, gæðum
rótgróna fyrirtæki á Kársnesi af
og góðri þjónustu,“ segir Margrét
alúð og ljóst er að viðskiptavinir fá
Gunnarsdóttir hjá Prenttækni að
persónulega þjónustu. „Við
Vesturvör 11a á Kársnesi.
leggjum mikið upp úr persónulegum tengslum við okkar
viðskiptavini sem fá fljóta og góða
þjónustu á mjög samkeppnishæfum verðum og gæðum,“ segir
Viðar. Prenttækni var stofnuð árið
1975 af þeim Stefaníu Flosadóttur,

Þ

Njóttu lífsins
í sundlaugum Kópavogs
•

152381

kopavogur.is

SÍA

Sundlaugin Versölum
Versölum 3
Sími 570 0480

•

Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17–19
Sími 570 0470

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort sem þú vilt ná þér í holla
hreyfingu, slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi eða bara busla og
skemmta þér! Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin Versölum bjóða
frábæra aðstöðu, vatnsrennibrautir og heita potta. Komdu í sund!

PIPAR\TBWA

Opið
virka daga: 06.30–22.00
um helgar: 08.00–18.00 á veturna
08.00–20.00 á sumrin
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1

2

3

Opnunartímar:
Virkir dagar frá 8:30-23:00
Helgar: 10:00-23:00

Gisting BB 44

Borgarholtsbraut 19,
ská á móti sundlauginn.
200 Kópavogir
Sími: 571 7060

Borgarholtsbraut 44
200 Kópavogur
Sími: 554 4228
Netfang: info@bb44.is

4

5

10

6

Varahlutaþjónusta

Kársnesbraut 100,
200 Kópavogur
Sími: 554 0040
Sími: 554 6144

Vesturvör 23
200 Kópavogur
Sími 554 6000
scania@islandia.is

Borgarholtsbraut 20,
200 Kópavogi
Sími: 581 1191
Sími: 699 3344

6
7

9

5

3

11

8

10
12

2

4
1

Fyrirtæki og þjónusta,
í Kársnesinu
7

8

Loftræstivörur,
Bílskúrshurðir, Iðnaðarhurðir, Þakrennur,
Yleiningar, Límtré

Vesturvör 29
200 Kópavogur
Sími: 412 5300
www.limtrevirnet.is

Rafrós ehf.
Bakkabraut 12.
200 Kópavogi.
Sími 544-4099.
GSM. 893-5565.
rafros@rafros.is
Eyjólfur Björgmundsson
Löggiltur Rafverktaki

9

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

10

www.ismadurinn.is

11

12

Vesturvör 7
200 Kópavogi
Sími: 511 2055
www.logey.is

Bakkabraut 4
200 Kópavogi
Sími: 554 3233
www.hssk.is
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Kársnesið
HSSK

Öflug björgunarsveit
HSSK á Kársnesi

H

jálparsveit skáta í
Kópavogi hefur starfað
óslitið í hartnær 46 ár.
Frá upphafi hefur hjálparsveitin verið staðsett á Kársnesinu í sama húsnæðinu,
Hafnarskemmunni.
Björgunarmiðstöðin er enn
kölluð „Skemman” meðal
félaga í sveitinni þó húsnæðið
sé langt frá því að líkjast
skemmu í dag. Í gegnum árin
hefur hjálparsveitin eignast
stærri og stærri hlut í húsinu
og á hún núna allt húsið og er
með skráð lögheimili að
Bakkabraut 4.
Staðsetning Björgunar-

miðstöðvarinnar við Kópavogshöfn er einstaklega góð og hentar
sveitinni vel þar sem hún heldur
úti öflugum bátaflokki sem er í
fyrsta viðbragðshóp fyrir flugvöllinn. Auk bátaflokks starfa í
sveitinni tækjaflokkur, sleðaflokkur, undanfarar, leitarflokkur,
sjúkraflokkur, rústaflokkur og
bækistöðvarhópur. Auk þessara
flokka starfa hinar ýmsu nefndir og
ráð sem eru ekki síður mikilvægar
fyrir starfið. Má þar helst nefna
Þjálfunarráð sem heldur utan um
nýliða- og ungliðastarfið auk þess
að halda úti endurmenntun fyrir
fullgilda félaga.

Fullgildir meðlimir sveitarinnar
frá upphafi eru um 430 en virkir
félagar í dag eru um 150. Þar að
auki er öflugt bakland sveitarinnar skipað eldri félögum sem
hafa sterkar taugar til sveitarinnar
og eru margir hverjir rótgrónir
Kópavogsbúar. Félagsstarfið í
hjálparsveitinni er öflugt og mörg
vinasambönd hafa þar myndast til
langs tíma. Sveitin hefur í gegnum
tíðina fengið góðan stuðning frá
fyrirtækjum í Kópavogi og erum
við ævinlega þakklát fyrir það. Eins
hefur samstarf við bæjaryfirvöld
verið farsælt og von okkar í HSSK
að það eigi eftir að eflast enn
frekar.
Til að vera öflug björgunarsveit og vel tækjum búin þarfnast
sveitin reglulegrar endurnýjunar á tækjakosti og búnaði. Til
þess þarf vissulega peninga og
þá afla félagar í sveitinni helst
með fjáröflunum sem eru öllum
landsmönnum kunnar; flugeldaog neyðarkallasölu. Einnig tekur
sveitin að sér ýmis smærri fjáröflunarverkefni og félagar reyna
að gera allan rekstur eins hagstæðan og kostur er. Það er gaman
að segja frá því að uppskeran er í
nánd því búast má við jákvæðum
skrefum í tækjaflota okkar á næstu
mánuðum.
Haustin eru alltaf skemmtilegur
tími hjá hjálparsveitinni því þá fer
starfið af stað eftir sumardvala.

Flokkar gera starfsáætlanir fyrir
veturinn og síðast en ekki síst
bætast nýliðar í hópinn. Nýliðastarfið hefur alltaf verið vinsælt
og reiknum við ekki með að annað verði uppá teningnum þegar
blásið verður til nýliðakynningar
þann 2. september. Nýliðastarfið er fyrir fólk 18 ára og eldra
sem hefur áhuga á að starfa með
hjálparsveitinni að þeim störfum
sem hún tekur sér fyrir hendur.
Nýliðaþjálfunin stendur yfir í
tæp tvö ár og að henni lokinni er
nýliðinn orðinn fullgildur félagi.
Framundan eru spennandi tímar í
ungliðastarfinu sem er fyrir

unglinga í 10. bekk og á fyrsta
og öðru ári í menntaskóla. Í
vetur verðum við með nýja og
áhugasama ungliðaþjálfara
sem eru ásamt fleirum búnir
að leggja mikinn metnað í að
útbúa skemmtilegt og
spennandi starfsplan.
Einnig er gaman að segja frá
því að síðastliðið vor var
stofnuð slysavarnadeild
Kópavogs og hlökkum við
mikið til samstarfs við
slysavarnadeildina.
Fyrir hönd HSSK
Jónína Aðalsteinsdóttir

Hvað er Glóð?
Glóð er íþróttfélag fyrir alla sem vita að hreyfing og fæðuval er lykill að betri heilsu.
Hvað get ég gert í Glóð?
Í Glóð er hægt að æfa og/eða læra að spila Ringó, jóga, iðka austurlenskar æfingar eða dansa línudansa, keðjudansa eða salsa og síðast
en ekki síst eignast góða vini.
Hvar fæ ég upplýsingar um félagið?
Þú getur séð ýmsar upplýsingar um félagið á heimasíðu félagsins glod.is eða á Facebook. Tilkynningar um starfsemina eru á
Félagsstarfi MBL alla virka daga.
Einnig eru auglýsingar um starfsemina í Gjábakka, Gullsmára og Boðanum. Félagið hefur æfingaaðtöðu í Kópavogsskóla, Smáranum,
Digranesi og Gullsmára. Þjálfarar félagsins eru Óli Geir, Andrea, Ásta Sigrún, Anna Kristín auk gestaþjálfara. Dagskrá haustannar og
gjaldskrá liggja frammi í Gjáabakka, Gullsmára og Boðanum. Upplýsingar veitir sigurbjorgb@simnet.is

11

Kópavogsblaðið

Digranessöfnuður
Safnaðarstarf haustið 2015

Sunnudagar:

• Messa og sunnudagaskóli kl. 11
• Hádegisverður eftir messu og
sunnudagaskóla
• Fermingarfræðsla einu sinni í
mánuði
• Mánudagar: Starf fyrir 10 til 12
ára (5. – 7. bekk) kl. 17-18

Þriðjudagar:

• Leikfimi eldri borgara (ÍAK)
kl. 11-12
• Kirkjustarf aldraðra kl. 12-14:30
• Helgistund í kirkjunni kl. 12:30
• Kirkjustarf fyrir 6 til 9 ára
(1. – 4. bekk) kl. 16 til 17.
• MeMe- æskulýðsfélag fyrir
8. – 10. Bekk kl. 19.30

www.digraneskirkja.is

Fimmtudagar:

• Leikfimi eldri borgara (ÍAK)
kl. 11-12
• Bænastund í kirkjunni kl. 11:50
• Alfa námskeið hefst fimmtudaginn
1. október kl. 18
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Um hús og hugsjónir

Systkinafsláttur fyrir
öll börn í Kópavogi

M

vandalaust að skila til
ikil umræða
baka 1.4 milljónum í
var um leiksystkinaafslátt fyrir þá
skólagjöld og
sem minna mega sín í
afslætti nú í vor í kjölþjóðfélaginu eða hafa
far fésbókarfærslu frá
lent í áföllum.
foreldri í Kópavogi um
Tillaga Samfylkingarleikskólagjöld í kjölfar
innar í bæjarráði um að
fráfalls maka hennar
taka upp systkinaafslátt
og upphæð gjaldanna.
Pétur Hrafn
til einstæðra foreldra,
Þá kom í ljós að ekki er
Sigurðsson,
veittur systkinaafsláttur
bæjarfulltrúi Sam- námsmanna og öryrkja
fylkingarinnar.
frá og með 1. september
til einstæðra foreldra í
næstkomandi var ekki samþykkt
Kópavogi. Af þessu tilefni lagði
ég fram fyrirspurn í bæjarráði um af fulltrúum Bjartrar framtíðar
og Sjálfstæðisflokks. Í staðinn
hvað það kostaði bæjarfélagið á
var henni vísað til vinnu við gerð
ársgrundvelli að veita systkinafjárhagsáætlunar fyrir næsta
afslátt til einstæðra foreldra,
ár. Undirritaður mun fylgjast
námsmanna og öryrkja með 75%
grannt með hvernig þeirri vinnu
örorku ofan á þann afslátt sem
miðar og gerir sér vonir um að
þessir hópar njóta nú þegar. Svar
systkinaafsláttur fyrir einstæða
barst fyrir nokkru og er uppforeldra, námsmenn og öryrkja
hæðin 1,4 milljónir króna.
með 75% örorku verði tekinn upp
Breytingar verða gerðar nú í
á næsta ári.
haust í leikskólum KópavogsHér er um sanngirnismál að ræða
bæjar sem felast meðal annars
þannig að systkinaafsláttur virki í
í að fækka börnum á yfirfullum
raun fyrir öll börn í Kópavogi.
deildum til hagsbóta fyrir bæði
börnin og starfsfólk. Þessar
breytingar munu spara um 25
Pétur Hrafn Sigurðsson
milljónir króna í rekstri leikBæjarfulltrúi Samfylkingarinnar
skólanna. Það ætti því að vera

V

akandi og hraust fólk í
Kópavogi tók upp á því um
árið að byggja sér félagsheimili eða uppúr 1950. Hin ýmsu
félög í sveitarfélaginu sameinuðust
um markmiðið og leiðirnar, hugsjónin varð íbúunum sameiginleg.
Upp á ýmsu var tekið til fjáröflunar og mönnum fannst ekki mikið
mál að bæta við sig nokkrum
klukkutímum öðru hvoru til að
vinna að félagsheimilinu okkar.
Mestöll vinna sem lögð var til húsbyggingarinnar og undirbúnings
var án endurgjalds en slíkt er nær
óþekkt í dag. Það er því vert að rifja
þetta aðeins upp hér.
Félagasamtökin í bænum voru
einhuga um að koma upp þessu
húsi og síðar bættist sveitarfélagið
sjálft í þennan áhugasama og
metnaðargjarna hóp.
Sérstaka athygli ber að vekja á
hinni þverfélags- og pólitísku
samstöðu sem náðist um þetta
takmark, enda öllum augljóst að
hér var um málefni að ræða sem
nýst gæti öllum íbúum hreppsins
- síðar kaupstaðnum. Einnig kom
fljótlega upp hugmynd um að
skrifstofur bæjarins yrðu til húsa í
félagsheimilinu. Þetta var á þeim

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

Útfararog lögfræðiþjónusta
Önnumst alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Við þjónum allan sólarhringinn

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

kröfum og húsið varð nokkru
minna en upphaflega stóð til
en þótti þó ansi myndarlegt og
þjónaði bæjarbúum með margvíslegum hætti um árabil. En ekki
verður sú saga rakin hér.

Þóra Elfa Björnsson.

tíma meðan orðin „við“ og „fyrir
okkur“ voru sjálfsögð og höfð í
fyrirrúmi en ekki sóst eftir
einstaklingsbundnum gróða eins
og síðar varð og hefur jafnvel spillt
vænum drengjum í okkar bæjarfélagi.
Erfitt var að fá lán í banka og
brasklindir enn óþekktar svo hugmyndaflugið var tekið í gagnið,
menn gripu t.d. til þess ráðs að
byggja einbýlishús og halda um
það happdrætti. Svo heppilega
vildi til að vinningurinn kom á
óseldan miða svo húsið var selt og
peningarnir fóru beint til
byggingarinnar. Þannig lagði
gæfan þessu brasi lið með
óvæntum hætti.
Gæfan birtist ekki bara með þessu
móti heldur líka í umsýslu og umhyggju þeirra sem héldu utan um
fjármálin og gættu þess að helst
hver eyrir sem inn kom færi
óskertur til byggingarinnar.
Byggingabrasið stóð yfir í mörg ár
og gekk á ýmsu enda peningamálin oft einkennileg og verðbólga
og ýmsir aðrir fjármálasjúkdómar
gengu reglulega yfir landið.
Mikill metnaður var í að skipuleggja húsið en láta varð af ýmsum

Í ýmsum gögnum varðandi félagsheimilið má sjá að oft voru bæjaryfirvöld þung í taumi í samstarfi
um húsið, bæði á byggingartímanum og einnig síðar. Liklega má
fullyrða að skortur á framsýni hafi
valdið því að viðhaldi hússins var
afar áfátt um árabil og hafa þó oft
verið alþekktir byggingamenn
í bæjarstjórn Kópavogs. Árum
saman var þakklæðingarleysi
mikil ógn en þegar bærinn ákvað
að kaupa byggingarréttinn að 4.
hæðinni voru þau vandræði úr
sögunni. En eitthvað hefur verið
kastað höndum við þá byggingu
því nú er viðhaldsleysi, leka og
öðru umhyggjuleysi kennt um að
nú þurfi að flytja og selja húsið.
Með leyfi, mætti maður spyrja: Af
hverju sinna yfirvöld bæjarins ekki
viðhaldi á eignum hans?
Hvað á að taka við? Jú, þetta
nær skuldsettasta bæjarfélag
landins stefnir á að taka lán upp
á fjárhæðir sem enginn botnar
í til að kaupa annað skrifstofuhúsnæði. Fróðar konur og glöggir
karlar hafa kastað tölu á hve mikið
myndi kosta að rífa 4. hæðina og
byggja nýja og er sú upphæð einn
fimmti af því sem stendur til að
taka að láni.
Þarf ekki að skoða dæmið aðeins
betur? Gott þætti mér að vita hver
á félagsheimilið og líka væri gott
að vita hvort einhver með hugsjón
hafi verið í ráðum með hugmyndir um lántöku og flutning í nýtt
húsnæði. Hér virðist lágkúran ein
vera við stjórn.

Aðsent

Saga Valbjarnarvallar
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Á skólatíma
1. september til 1. maí

12 ára börn og yngri
mega lengst vera úti til kl. 20

13 – 16 ára börn mega
lengst vera úti til kl. 22

www.samanhopurinn.is

Foreldrar verum samtaka!

ista og menningarráð styrkti fyrir þónokkru gerð
mynd-disks um sögu Vallargerðisvallar. Þeir sem telja sig
til frumbyggja Kópavogs muna vel
eftir hversu mikilvægur þessi
völlur var ásamt ÍK vellinum á
Melaheiði, voru fyrir uppgang
og uppbyggingu knattspyrnu í
Kópavogi. Með smá tár í augum
tók ég við þessum frábæra disk
sem heitir Með sand í augum.
Hann fjallar á fallegan hátt um
hvað einstaklingsframtakið og
sjálfboðavinnan var mikilvægur
þáttur í að efla knattspyrnu í
Kópavogi og þá kannski sér í lagi
kvennaknattspyrnu. Þar er einnig
minnst á Valda vallarvörð sem
markaði djúp og varanleg spor í
sögu íþrótta í Kópavogi með krafti
sínum og áhuga á að efla æskuna
með hreyfingu. Við sem þekktum
Valda vitum hversu mikilvægt
hans framlag var, og því er það enn
ánægjulegra að segja frá að Lista
og menningarráð mun styrkja gerð
brjóstmyndar eða skúlptúrs af
Valda sem mun verða settur upp í
Smáranum á næstunni.
Titill mynddisksins er lýsandi fyrir
þær aðstæður sem voru fyrir um
nokkrum tuga ára. Það eru margar minningarnar sem fólk á um
blæðandi hné, sandfok og götótta
skó á mölinni. Mér er minnisstætt
hversu erfitt var að merkja línurnar með skeljasandi á vellinum
sem eðlilega hurfu við sparkið eða
einfaldlega sáust ekki í rigningunni þegar líða tók á leik. Nú hefur
Kópavogur fram að tefla knatthnúsum og íþróttaaðstöðu sem að öllum öðrum ólöstuðum ber af á öllu
landinu. Kópavogur getur verið og

Karen Elísabet Halldórsdóttir og
Heiðar Bergmann Heiðarsson.

er stoltur af því starfi og aðstöðu
sem bærinn hefur upp á að bjóða.
Við afhendingu þessa mynddisks
sköpuðust umræður um framtíð
Vallargerðisvölls. Vesturbæingar
hafa eðlilega skoðanir hvað megi
koma í stað vallarins og svo eru
enn aðrir sem vilja nánast friða
hann. Hann stendur núna þarna
nánast ónotaður ásamt skúrnum
góða sem man betri tíma. Það
er ljóst að ef fram á að ganga
uppbygging í vesturbæ Kópavogs
þarf bæjarfélagið að vera tilbúið til
að efla skóla og leikskóla og því má
ekki þrengja um of af menntastofnunum. Það þýðir þó ekki að mín
skoðun sé sú að við ættum ekki
að gera neitt á þessu svæði. Það er
ákveðin bílastæðavandi við fjölsótta sundlaugina sem mætti leysa
að hluta til með smá parti af þessu
svæði. Það er hins vegar alveg ljóst
að sama hvað verður gert eða ekki
gert, þá er útgáfa svona sögudisks
gerð til þess að framlag og tilvist
þeirra sem áttu sinn þátt í að efla
íþróttir á þessum velli gleymist
ekki og væri vel til fundið að setja
þarna upp söguskilti til þess að
ungmenni okkar dags geri sér
grein fyrir því að sú toppaðstaða
sem boðið er upp á í dag hófst
á grófum malarvelli með skýrri
framtíðarsýn.
Karen Elísabet Halldórsdóttir

Dale Carnegie námskeið

STÍGÐU
SKREFIÐ
S k r á ð u þ i g í ó ke y p i s k y n n i n g a r t í m a á d a l e . i s
Meira sjálfstrau st

Betri sam skipti

Ö r uggari framkoma

Leiðtogah æfni

Komdu í hóp með þeim sem ná árangri. Njóttu þín betur í mannlegum samskiptum og lærðu að
hafa góð áhrif á aðra. Á hverjum degi sérðu fólk sem skarar fram úr í athafnalífi, stjórnsýslu,
íþróttum, fjölmiðlum eða lista- og menningarlífi sem tilheyrir hópi þeirra 20.000 Íslendinga sem
njóta góðs af þjálfun Dale Carnegie. Fyrsta skrefið er að koma í kynningartíma, án skuldbindinga.

// Ókeypis kynningartímar

// Næstu námskeið

Kynningartímar í Reykjavík, Ármúla 11, 3. hæð

Dale Carnegie kvöldnámskeið

14. og 30. sept.

Fullorðnir

kl. 20.00 til 21.00

Dale Carnegie kvöldnámskeið

9. nóvember

Fullorðnir

7. sept.

kl. 20.00 til 21.00

Dale Carnegie morgunnámskeið

Fullorðnir

15. sept.

kl. 12.00 til 13.00

Dale Carnegie laugardagsnámskeið

Ungt fólk, 10 til 15 ára
Ungt fólk, 16 til 25 ára

6. október
10. október

Dale Carnegie 3ja daga námskeið

11. september

2. sept. kl. 19.00 til 20.00

Dale Carnegie 3ja daga námskeið

16. október

2. sept. kl. 20.00 til 21.00

Stjórnendaþjálfun

15. október

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur

12. október

Einnig verður kynningartími á Akureyri 23. sept.

Árangursrík sala

14. október

Skráning í alla kynningartíma á dale.is

Áhrifaríkar kynningar

8. okt. og 10. des.

Árangursrík framsögn

18. nóvember

Hvernig skapa á virkni

4. nóvember

Bókaðu þig í fagkynningartíma á www.dale.is/fyrirtaeki
Fleiri dagsetningar eru í boði á dale.is

S k r á n i n g á d a l e . i s N á n a r i u p p l ý s i n g a r í s í m a 5 5 5 70 8 0

Ármúla 11, 108 Reykjavík ı Sími 555 7080 ı www.dale.is
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Kópavogsblaðið

SKÓLAMÁL

Gerum
grunnskólann
gjaldfrjálsan
En hér er áskorun Barnaheilla í
heild:

Áskorun um gjaldfrjálsan
grunnskóla

Öll börn eiga rétt á grunnmenntun
án endurgjalds samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna,
sem Ísland hefur lögfest. Þar er
jafnframt kveðið á um að ekki megi
mismuna börnum sökum stöðu
þeirra eða foreldra þeirra, svo sem
vegna efnahags.

Gísli Baldvinsson.

M

eð hausti og fallandi laufi
byrjar allt skólastarf. Hér
í Kópavogi eru fyrstu þrjú
skólastigin, leik-grunn og framhaldsskóli. Á öllum skólastigum
er metnaðarfullt starf og mælast
skólar bæjarins í besta flokki í
alþjóðlegum samanburði.
Þó er eitt sem mætti bæta sem og
í öðrum sveitarfélögum. Það er að
nemendur fái öll námsgögn án
kostnaðar. Þessi grein er skrifuð
til að vekja athygli á áskorun
Barnaheilla en þar er vakin sérstaklega athygli á óskýrleika 31. gr.
grunnskólalaga um námsbúnað.

Löngum hefur það tíðkast að
grunnskólar á Íslandi senda út lista
til foreldra yfir gögn sem ætlast er
til að þeir útvegi vegna skólagöngu
barna sinna. Sá siður var orðinn að
hefð löngu áður en Ísland staðfesti
aðild að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1990 og hefur
ekki verið aflagður.
Í lögum um grunnskóla frá 2008
(nr. 91, 31. gr) kemur fram að
kennsla í skyldunámi í opinberum
grunnskólum skuli veitt nemendum þeim að kostnaðarlausu og er
óheimilt að krefja þá eða foreldra
þeirra um greiðslu fyrir kennslu,
þjónustu, námsgögn eða annað
efni sem nemendum er gert skylt
að nota í námi sínu.
Þó kemur fram í lögunum að
opinberum aðilum sé ekki skylt
að leggja nemendum til gögn til
persónulegra nota, svo sem ritföng
og pappír, án þess að í raun sé skil-

greint hvað persónuleg not þýðir.
Að mati Barnaheilla – Save the
Children á Íslandi eru öll gögn sem
nemandi þarf að nota til skólagöngu sinnar hluti af námsgögnum, en ekki persónuleg gögn.
Skólinn ætti því að útvega öll þau
gögn sem hann telur nauðsynlegt
að nemendur hafi tiltæk vegna
náms, hvort sem það eru ritföng,
pappír eða annað.
Barnaheill – Save the Children
á Íslandi vilja jafnframt leggja
áherslu á mikilvægi þess að öllum
börnum sé gert kleift að taka þátt
í öllu því starfi sem er á vegum
skóla, eða aðila tengdum skólanum svo sem foreldrafélaga eða
frístundaheimila, sama hvort
starfið er hluti af skyldunámi eða
ekki. Með gjaldtöku fyrir slíkt starf
eða viðburði er hætta á mismunun
barna vegna efnahagslegrar stöðu
foreldra þeirra. Barnaheill – Save
the Children á Íslandi leggja til að
31. gr. grunnskólalaga verði breytt
og tekið fyrir alla gjaldtöku, þannig
að grunnskólinn verði í raun gjaldfrjáls eins og kveðið er á um í
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Barnaheill vilja jafnframt
hvetja stjórnvöld, bæði ríki og
sveitarfélög að setja skýrar
reglur um að óheimilt sé að krefja
foreldra um innkaup á gögnum,
greiðslu fyrir gögn sem nota á
vegna skólagöngu barnanna eða
fyrir aðra starfsemi á vegum skóla. Leita þarf annarra leiða til að
uppfylla markmið aðalnámskrár
um menntun barnanna en að hluti
menntunarinnar sé kostaður beint
af foreldrum.

KYNNING

Dansinn
dunar

D

ansskóli Sigurðar Hákonarsonar hefur verið með
starfsemi í Kópavogi í 35
ár. Núna á haustönn hefjast mörg
námskeið. Yngstu nemendur skólans
eru þriggja ára gamlir. Boðið er upp
á námskeið fyrir byrjendur og framhald. Vinsælustu námskeiðin eru í
barnadönsum sem eru fyrir 3-5 ára
en þar er boðið upp á 20% afslátt af
námskeiðsgjaldi. Fyrir börn eldri
en 6 ára er boðið upp á námskeið í
samkvæmisdönsum. Dansskólinn er
búin að vera í nokkur ár í samstarfi
við nokkra grunnskóla í Kópavogi
um að bjóða upp á dans í Dægradvöl. Þetta samstarf hefur gengið
mjög vel og verður dansnámskeið í
vetur sem byggir á grunnþekkingu í
samkvæmisdönsum. Þessi námskeið
eru fyrir krakka í 1-4 bekk. Fyrir
fullorðna verður boðið upp á námskeið í samkvæmisdönsum. Dansskólinn er með fullt af framhaldshópum fyrir þá sem hafa verið áður,
en einnig eru byrjendanámskeiðin í
boði fyrir þá sem hafa aldrei dansað
áður. Skráning fer fram á heimasíðunni, www.dansari.is. Einnig er
hægt að hringja í síma 564-1111.

Það vekur sérstaka athygli mína
að nemendur grunnskólans þurfa
sjálfir að útvega iPad penna og
heyrnartól með þeim spjaldtölvum
sem bærinn útvegar. Því hlýtur að
vera kippt snarlega í liðinn.
Gísli Baldvinsson
(í skólanefnd Kópavogs fyrir Vinstri
græn og félagshyggju.)

Kvennakór kópavogs

Samstarf

Lind og
Breiðablik
í samstarf

Leikfélag kópavogs

Leiklistarnámskeið
fyrir börn
og unglinga

L

eikfélag Kópavogs stendur
nú fyrir leiklistarnámskeiðum fyrir börn og
unglinga. Námskeiðin eru
annarsvegar fyrir aldurinn 1112 ára (6. og 7. bekk) og hinsvegar fyrir unglinga á aldrinum
13-16 ára (8. bekk og eldri). Þau
hefjast 8. september og standa
til loka nóvember. Leiðbeinendur eru Guðmundur L. Þorvaldsson og Ástþór Ágústsson
og Guðlaug Björk Eiríksdóttir
verður þeim innan handar.
Námskeiðin verða vikulega á
þriðjudögum kl. 16.00-17.00
fyrir yngri hóp en kl. 17.1519.15 hjá eldri hópi. Þau munu
standa í 11 vikur til og með 17.
nóvember. Í lok námskeiðs
mun eldri hópur æfa upp og
sýna stutt frumsamið leikrit
og er gert ráð fyrir um tveggja
vikna vinnu eftir námskeiðið í
það. Kynningarfundur vegna
námskeiðanna verður haldinn
sunnudaginn 6. sept. kl. 16.00 í
Leikhúsinu Funalind 2. Hægt er
að skrá sig á námskeiðið með
því að senda póst á lk@kopleik.
is Námskeiðið kostar 15.000
kr. á mann en þátttakendur
með lögheimili í Kópavogi geta
fengið frístundastyrk á móti
sem nemur um 2/3 hlutum
þátttökugjalds.

Samkór

Samkór
Kópavogs hefur
vetrarstarf sitt

S

Nýtt söngár er að hefjast hjá Kvennakór Kópavogs. Í kórnum eru að jafnaði um 50 hressar konur, kórstjóri er John
Gear.Kórkonur eru að venju spenntar fyrir komandi vetri og vilja gjarnan fá fleiri söngkonur til liðs við hópinn.
Áhugasamar söngskvísur eru því velkomnar á opna æfingu hjá kórnum þriðjudagskvöldið 8. september kl. 19:15
í Snælandsskóla.

Hannes Steindórsson, löggiltur
fasteignasali og eigandi fasteignasölunnar og Eysteinn Pétur Lárusson framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks.

K

nattspyrnudeild Breiðabliks og Lind Fasteignasala
undirrituðu samstarfssamning nýverið. Meðal annars
felur samtarfið það með sér að allir
sem vilja geta skráð fasteignina
sína í sölu hjá Lind Fasteignasölu í
gegnum heimasíðuna
www.fastlind.is/breidablik. Þegar
eignin selst þá fær Breiðablik 50
þúsund króna styrk fyrir
hverja eign sem fer í gegnum þetta
samstarf. Með þessum hætti geta
Kópavogsbúar sem og aðrir fengið
góða þjónustu hjá fasteignasölu
í Kópavogi ásamt því að styrkja
Breiðablik.

amkór Kópavogs er nú að
hefja vetrarstarf sitt. Mikil
gróska er í starfi kórsins
nú eins og yfirleitt í gegnum
þau bráðum 50 ár sem hann
hefur starfað. Kórinn æfir nú í
góðri aðstöðu í Digraneskirkju
og þangað mæta söngglaðir
félagar á hverju mánudagskvöldi til að æfa og eiga saman
skemmtilega stund. Friðrik
S. Kristinsson sem þekktur er
af mörgu góðu, þar á meðal
að hafa stjórnað Karlakór
Reykjavíkur um árabil, tók
við stjórn Samkórsins haustið
2013. Óhætt að segja að kórinn
hafi tekið miklum framförum
undir stjórn Friðriks. Það eru
annasamir tímar framundan
hjá Samkórnum en á næsta
ári fagnar kórinn hálfrar aldar
afmæli sínu meðal annars með
söngferð til Kanada. Þar verður
kórinn í aðalhlutverki á hinni
árlegu Íslendingahátíð sem
haldin er í Gimli. Enn getur
kórinn bætt við góðu söngfólki,
sérstaklega karlmönnum í
tenór og bassa og ungum kvennröddum. Raddpróf fyrir
áhugasama verða í Digraneskirkju mánudaginn 31. ágúst
kl.19:00. Nánari upplýsingar
gefa Birna í síma 692-4133 og
Konráð í síma 862-1661.
samkor@samkor.is.
Heimasíða: www.samkor.is

18 ára afmælistilboð GYM heilsu
Gildir aðeins 29. ágúst – 2. sept.

Líkamsrækt og sund út
árið á aðeins kr. 18.000

(Eingreiðsla)

Eldri borgarar, öryrkjar og
grunnskólanemar greiða
aðeins kr. 12.000
(Eingreiðsla)

Kortin gilda til 1. janúar 2016

Íþróttamiðstöðin Versalir

GY
M

Sundlaug Kópavogs

heilsa

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs
og Íþróttamiðstöðinni Versölum.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.gymheilsa.is

Lind Fasteignasala er samstarfsaðili
Knattspyrnudeildar Breiðabliks
Knattspyrnudeild Breiðabliks og Lind Fasteignasala undirrituðu
samstarfssamning 23. júlí síðastliðinn.
Skráðu eignina þína í sölu hér: www.fastlind.is/breidablik

Fáðu góða þjónustu hjá rótgróinni fasteignasölu í Kópavogi og þú
styrkir Breiðablik um 50.000,- kr þegar eignin selst.
Á myndinni eru Hannes Steindórsson Löggiltur fasteignasali og
einn af eigendum fasteignasölunnar og
Eysteinn Pétur Lárusson framkvæmdastjóri
knattspyrnudeildar Breiðabliks.
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