Kópavogsblaðið
Kópavogsbær og GYM heilsa hafa gert með sér
nýjan samning til ársins 2021. Af því tilefni bjóðum við
tilboðsverð á kortum hjá okkur.

ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 39.990 KR. (EINGREIÐSLA)
Það gera aðeins 3.333 kr. á mánuði.

Öryrkjar og eldri borgarar greiða aðeins 23.990.-

Íþróttamiðstöðin Versalir

Sundlaug Kópavogs

Tilboðið gildir til 6. okt. 2015

GY
M

FRÍTT ER Í ALLA HÓPTÍMA FYRIR KORTHAFA

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
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Íþróttamiðstöðin Versalir
ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 39.990 KR. (EINGREIÐSLA)
Kæri íbúi.
Loksins loksins eru fyrstu orðin sem komu upp í hugann hjá
mér þegar við hjá GYM heilsu skrifuðum undir samning við
Kópavogsbæ í vikunni um áframhaldandi rekstur heilsurækta
í sundlaugarmannvirkjum bæjarins. Samningurinn gildir amk
til ársins 2021 þannig að óvissunni um rekstur heilsurækta í
sundlaugarmannvirkjum bæjarins hefur því verið eytt í bili.
Samningurinn er Kópavogsbúum virkilega hagstæður og tryggir þeim
áfram lágt verð á líkamsræktarkortum. Kópavogsbær fær einnig gríðarlegar,
öruggar tekjur af samstarfinu við GYM heilsu í gegnum leigu og sund/
þjónustugjöld.
Mjög mikilvægt er að allir átti sig á að um nýjan samning er að ræða sem
kallar á vissar breytingar hjá fyrirtækinu til að starfssemin hafi rekstrargrundvöll.
GYM heilsa hefur ávalt haft það lýðheilsumarkmið í gangi að allir þeir sem
vilja stunda líkamsrækt og sund eigi kost á því óháð efnahag. Fyrirtækið hefur
boðið verð á kortum sem aðrir bjóða ekki og hefur verðmunur á milli korta hjá
GYM heilsu og samkeppnisaðilum aukist verulega síðustu ár, GYM heilsu í
óhag. Við hjá GYM heilsu erum virkilega ánægð að geta boðið áfram frábært
verð á kortunum okkar og bjóðum alla velkomna til okkar í GYM heilsu.
Verið velkomin í GYM heilsu haustið 2015, við tökum vel á móti ykkur.

Kveðja, Kjartan Már Hallkelsson, rekstrarstjóri GYM heilsu á Íslandi.

7.-10. bekkur árskort 29.990.- | 1/2 árskort 19.990.Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM heilsu Kópavogi
samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. Nemendur 7. og 8. bekk mega
eingöngu æfa í fylgd fullorðinna/forráðamanna (eldri en 18 ára).

Allir fá tíma með þjálfara
Allir sem kaupa kort hjá GYM heilsu fá tíma með þjálfara sem setur upp
sérsniðna æfingaáætlun fyrir hvern og einn og kennir á tækin. Auðvelt er
að fá nýja æfingaáætlun eða læra á ný tæki því að þjálfarar eru yfirleitt

GY
M

alltaf til taks í salnum til að fylgjast með og rétta hjálparhönd.

heilsa

www.gymheilsa.is
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Margir
fundu hjá
sér þörf fyrir
að biðja fyrir mér á
þessum tíma, jafnvel
fólk sem ég þekkti
lítið

Vesturbæjarútibú
við Hagatorg
Hamraborg
8

Driscolls
Jarðarber

899 kr.
800 g kassi

Lindakirkja

Með Utangarðsmönnum í ellinni
Alþjóðlegur
hjartadagur
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Stuttmyndahátíð
í Smárabíó

Sr. Guðmundur Karl
Brynjarsson, prestur
í Lindakirkju.
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Stuttar fréttir

Hjartadagshlaupið

Alþjóðlegur hjartadagur
H

jartadagshlaupið og Hjartagangan, sem haldin eru í
tilefni alþjóðlega hjartadagsins
29. september, verða á morgun,
sunnudaginn 27. september.
Boðið er upp á 5 og 10km vegalengdir í hlaupinu og er þátttaka
ókeypis eins og áður. Hlaupið
hefst klukkan 10 og er ræst frá
bílaplaninu við Smáraskóla.
Hjartagangan hefst klukkan 10
og eiga þátttakendur að mæta á
hlaupabrautina á Kópavogsvelli,
gengið inn í gegnum stúkuna. Í
boði eru tvær göngur. Sú hægari
(2-3 km) í umsjón Friðriks
Baldurssonar, garðyrkjustjóra
Kópavogs, og sú hraðari (5-6 km)
í umsjón Kjartans Birgissonar frá
Hjartaheill. Gert er ráð fyrir að
göngur taki eina klukkustund og
er þátttaka ókeypis.
Alþjóðlegur hjartadagur er haldinn 29. september ár hvert en

það er Alþjóðahjartasambandið
(World Heart Federation) sem
hvetur aðildarfélög sín um allan
heim til að halda upp á Hjartadaginn. Á Íslandi sameinast Hjartavernd, Hjartaheill, Neistinn og
Heilaheill um að halda daginn.
Félögin hafa haldið upp á daginn með Hjartadagshlaupinu og
Hjartagöngunni um árabil í samvinnu við Kópavogsbæ sem hefur boðið þátttakendum í sund að
hlaupi loknu. Frjálsíþróttadeild
Breiðabliks sér um framkvæmd

hlaupsins en hlaupaleiðin liggur
um Kársnesið. Þema hjartadagsins í ár eru samfélagið og umhverfi einstaklingsins. Heilbrigður
lífsstíll er mikilvægasta forvörn gegn
hjarta- og æðasjúkdómum. Sérhver
hreyfing er mikilvæg fyrir heilsuna.
Ekki þarf alltaf mikið til. „Góður
daglegur göngutúr á þeim hraða
sem hverjum hentar skiptir máli
fyrir heilsuna,“ segir Vilmundur
Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar. „Lærum að nota það sem í
kringum okkur er.“

„Hjartadagshlaupið og gangan
eru gott tækifæri til að stunda
hressandi útivist í Kópavogi,
þar sem er fjöldi spennandi útivistarsvæða,“ segir Ármann Kr.
Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Félögin sem að hlaupinu
standa og Kópavogsbær hvetja
sem flesta til þess að taka þátt
í hlaupinu og Hjartagöngunni
og hvetja alla til að klæðast einhverju rauðu þennan dag.

Félagsheimilið
fór ekki allt á
haugana

V

ið sögðum frá því í vor að
öllum innréttingum úr
gamla Félagsheimilinu við
Fannborg, þar sem bæjarstjórnarsalurinn er nú, hefði verið hent á
haugana. Það er ekki rétt.
Stólunum var bjargað. Þeir hafa nú
fengið nýtt hlutverk og eru í Lindakirkju.

Vantar foreldra
í leikskólanefnd

E

kki hefur verið neinn fulltrúi foreldra í leikskólanefnd
í heilt ár. Nefndarmönnum
þykir þetta frekar dapurt þar sem
rödd foreldra þarf að heyrast á
fundum þegar rætt er um málefni leikskóla og annað tengt þeirri
þjónustu við bæjarbúa. Gunnlaugur Snær Ólafsson, varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í leikskólanefnd, segir mjög mikilvægt
að rödd foreldra heyrist þegar rætt
er um úthlutun skipulagsdaga og
ekki síst nú þegar til stendur að
gera breytingar á starfsreglum
nefndarinnar
hvað
varðar
öryggismál þegar úthlutuð eða
endurnýjuð eru starfsleyfi dagforeldra. „Ég vil hvetja foreldra sem
hafa áhuga á að starfa með nefndinni til þess að gefa sig fram þannig
að leikskólanefnd geti unnið sem
best að því að bæta þjónustu við
bæjarbúa,“ segir Gunnlaugur Snær.

Prestar í
Kópavogi bjóða
samstarf vegna
komu flóttafólks

P

restar í Kópavogi hafa sent
bæjarstjórn Kópavogs bréf
þar sem þeir fagna ályktun bæjarstjórnar um móttöku
flóttafólks og bjóða samstarf og
aðstoð. Í bréfi prestanna til bæjarstjórnar segir að innan kirkjunnar
sé víðtæk reynsla af félagsstarfi;
reynsla af stuðningi við innflytjendur sem þarfnast aðstoðar, þekking
á ólíkum kristnum kirkjudeildum,
á öðrum trúarbrögðum en kristnum og reynsla af þvertrúarlegu
samstarfi. Prestar í Kópavogi óska
eftir samtali við þau sem sinna
undirbúningi fyrir hönd bæjarins
til að sjá hvort og hvernig hægt sé
að styðja bæinn í að taka sem best
á móti flóttafólki.

Gamla myndin

Hvað, hvar og hvenær?

Þ

essi mynd rataði til okkar eftir
krókaleiðum en hún er tekin
við Melaheiði í kringum árið
1980. Ljósmyndarinn er óþekktur en okkur grunar að Magnús
Harðarson hafi smellt af þessari mynd.

Aðalfundur Bjartrar framtíðar í Kópavogi
verður haldinn fimmtudaginn 8. október
kl. 20:00 í sal Sálarrannsóknafélagsins
að Hamraborg 1, 3. hæð.
Sérstakur gestur fundarins er Óttarr Proppé, formaður Bjartrar framtíðar
Allir velkomnir!
Stjórnin

Björt framtíð Kópavogi

Hún sýnir, að við höldum nánast
örugglega, Arnþór Sigurðsson
koma í mark í ÍK-hlaupinu svo-

Útgefandi:
Kópavogsblaðið slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is
Umbrot: Guðmundur Árnason
Prentun: Landsprent
Dreifing: Póstdreifing

kallaða en á sumardaginn fyrsta
var hefð hjá ÍK-ingum að hlaupa
hring í kringum gamla Heiðarvöllinn. Til hliðar við Arnþór má glitta
í Sigurð Eyþórsson en fast á hæla
hans sýnist okkur vera Sigurjón
Friðriksson eða Silli eins og margir
þekkja hann. Nánari ábendingar
um þá sem kunna vera á myndinni má senda okkur á: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Myndagátan

Hvar er þessi mynd tekin? Svarið er
á blaðsíðu 10.

Næsta blað kemur út 10. október
kopavogsbladid@kopavogsbladid.is / sími: 899 3024

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.

Í KÓPAVOGI

KYNNTU ÞÉR DAGSKRÁNA OG TRYGGÐU ÞÉR
MIÐA Á WWW.RIFF.IS

EKKI MISSA AF SPENNANDI
VIÐBURÐUM Á RIFF Í KÓPAVOGI

BÓKASAFN VERÐUR BÍÓ

STUTTMYNDIR
KVIKMYND OG TÓNLEIKAR Í GJÁBAKKA

SUNDBÍÓ EINNAR MÍNÚTU MYNDIR
FRÍ KENNSLA HJÁ KVIKMYNDAKOMMÚNUNNI

DÁLEIÐARI Í GERÐARSAFNI

PÓLSKAR HREYFIMYNDIR
DJASS Í SALNUM
GRÍNHEIMILDARMYND Í MOLANUM
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík fer fram dagana 24. september til
4. október. RIFF í Kópavogi fer fram í Bókasafni Kópavogs (Hamraborg),
Gerðarsafni, Gjábakka, Molanum, Salnum og Sundlaug Kópavogs.

riff.is
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Sögufélagið

Laugardagsfundir
Sjálfstæðisfélag Kópavogs

Söguganga um Kópavog
Sögufélag Kópavogs og Héraðsskjalasafnið efndu til síðsumarsgöngu í síðustu viku. Gengið var austur Kópavogsdalinn undir leiðsögn
staðkunnugra en þetta svæði á mikla
sögu og áhugaverða náttúru. Endað
var við Dalveg þar sem nýjasta
fróðleiksskiltið var skoðað en það
greinir frá stofnun Framfarafélags
Kópavogs árið 1945. Myndirnar tók
Marteinn Sigurgeirsson.

Stjórn Sjálfstæðisfélagsins í Kópavogi minnir á
laugardagsfundi.
Ficia quas dolut rat volor am et estem aturendio

ex eteru
dolorpor
am
ex et omni 19
cusciatur
autkl. 10:00.
Þeir
haldnir
í Hlíðasmára
og hefjast
voluptur re hvers
volupictur
volut ariam
liquiae
Fundarefni
laugardags
má finna
á xdkop.is
sincium
velit
maio
illabo
am
alit
aut
utatquam
og á Facebook-síðu Sjálfstæðisfélags Kópavogs. es
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.

Allir velkomir – gott kaffi og veitingar á staðnum.

Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

Skrítið

Skemmdaverk á skilti
Sögufélagsins

Þ

Krílasálmar

Námskeið hefst í Hjallakirkju 14. október
Krílasálmar er tónlistarnámskeið í kirkjunni fyrir
börn 3ja – 18 mánaða
og foreldra þeirra. Markmið námskeiðsins er að
vekja sönggleði og gefa
foreldrum tækifæri til að
tengjast börnum sínum
í gegnum söng, leik og
tónlist. Sungnir eru sálmar
og lög kirkjunnar, þekkt
barnalög, íslensk þjóðlög
og kvæði. Leitast er við að
búa til notalegar stundir þar sem við syngjum, vöggum
börnunum, dönsum, hlustum á tónlist, leikum okkur og
njótum samverunnar.
Miðvikudaginn 14. október 2015 hefst sjö vikna námskeið í Hjallakirkju í umsjá Guðnýjar Einarsdóttur
organista. Námskeiðið verður á miðvikudögum
kl. 10:30 og kostar 3500 kr.
Nauðsynlegt er að skrá sig til þátttöku, en hámarksfjöldi er 10 börn á námskeið. Skráning á gudny@hjallakirkja.is. Frekari upplýsingar má finna á:
hjallakirkja.is/starfid/krilasalmar
www.hjallakirkja.is

að fékk ekki að
standa lengi,
fróðleiksskilti
Sögufélagsins sem
afhjúpað var nýlega við
Kópavogsskóla. Á
skiltinu kemur fram
ýmis fróðleikur um
skólahald í Kópavogi sem
heiðrar um leið að um
þessar mundir eru 70 ár
liðin frá því að skólahald
hófst í bænum. Skiltið
var brotið niður um
síðustu helgi en fannst
í undirgöngunum við
gömlu Skiptistöðina á þriðjudagsmorgun.

riff

Stuttmyndahátíð í Smárabíó

R

IFF alþjóðleg kvikmyndahátíð
bauð
grunnskólum í Kópavogi að taka þátt í gerð
stuttmynda sem verða
sýndar í Smárbíó 26. september klukkan 11. Krakkarnir höfðu eina viku til
að gera myndirnar og var
þeim boðið að koma á
fyrirlestra og sjá stuttmyndir í Molanum þrjá
morgna. Umsjón með
námskeiðinu hafði Börkur
Gunnarson leikstjóri en
Marteinn
Sigurgeirsson
sletti úr völdum köflum
úr reynslubanka sínum.
Nemendur úr flestum
skólum mættu en í boði
voru sæti fyrir þrjár stúlkur
og þrjá pilta í 6. bekk og
9. bekk.
Nemendur í Snælandsskól gerðu myndina Urður og Aron. Myndin fjallar um

28.
september
munu einelti með óvæntum endalokum.
krakkar í 5. bekk spreyta
sig á því að gera mynd sem er ein
Viktoría Guðnadóttir og þemað er
mínúta að lengd. Námskeiðið
mannréttindi. Mikilvægt er að styðer haldið í Kórnum, sal Bókaja við alla starfsemi af þessu tagi og
safns Kópavogs en umsjón hefur
nýta á skapandi hátt þau tól og tæki

Mynd: Marteinn Sigurgeirsson

sem skólarnir hafa boðið nemendum sínum til þess að vera
spegill á samfélagið og skapa umræður, öllum til góðs.
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Kynning

Hólf og gólf opnar
á ný í BYKO
-Allt sem heimilið þarfnast á einum stað

var Hólf og gólf staðsett í kjallara
eldri verslunarinnar í Breiddinni
þar sem nú er Leigumarkaður og
Lagnaverslun.
Ásta Sigurðardóttir, stílisti og ráðgjafi gólfefna hjá BYKO, segir að
vöruúrvalið hafi breikkað gífurlega. „Þarna er hægt að nálgast allt
á einum stað; flísar, blöndunartæki,
klósett, parkett, sturtuklefar, baðkör og fallega smávörur fyrir baðherbergi,“ segir Ásta. Meðal merkja í Hólf og gólf eru Gustavsberg,
Villeroy & Boch, Duravit, Svedbergs, og önnur gæðamerki sem
reynst hafa gríðarlega vel í gegnum
árin. „Vöruúrvalið nær yfir alla verðflokka og það er alltaf hægt að finna
eitthvað hjá okkur til þess að bæta
heimilið.“ Að auki má líka finna
mikið magn af lagervöru og einnig
er boðið upp á að leggja sérpantanir á fallegu gólfefni. „Við erum bæði
með mjög fallegar flísar og úrval af
harðparketti og bjóðum einnig upp
á sérpantanir. Lausnirnar eru hér,
í öllum verðflokkum, þegar þarf
að framkvæma breytingar á litlu
barnaherbergi eða á baðherbergi,“
segir Ásta.

Viðskiptavinir BYKO hafa aðgang að reynslumiklu starfsfólki sem leggur áherslu á
að veita góða og persónulega þjónustu.

Áralöng reynsla og ráðgjöf

Sýningarsalurinn í Hólf og gólf er
stór og glæsileguri sem hólfaður
hefur verið af frá öðrum deildum
í Breiddinni. Mikill metnaður er
lagður í góða þjónustu. „Starfsfólk
okkar býr yfir áralangri reynslu
um ráðgjöf til viðskiptavina. Auk
þess starfa hjá okkur stílistar sem
koma með góðar hugmyndir og
útfærslur. Heimsókn í Hólf og gólf
er eins og að fara aftur í gömlu
góðu stemninguna þar hægt er að
nálgast allt sem þarf á einum stað,“
segir Ásta Sigurðardóttir hjá BYKO.
Ásta Sigurðardóttir, stílisti og ráðgjafi gólfefna, veitir góð ráð fyrir heimilið.

N

ý deild gólfefna og hreinlætistækja hefur verið opnuð í BYKO Breiddinni sem
nefnist Hólf og gólf. Þetta nafn

hljómar kunnuglega í eyrum margra Kópavogsbúa enda hét fyrsta
deildin sem BYKO opnaði árið
1991 einmitt þessu sama nafni. Þá

Í tilefni opnunarinnar á Hólf og gólf
er boðið upp á frábær opnunartilboð í öllum verslunum BYKO.
Allar frekari upplýsingar má finna
á vefsíðunni byko.is
Í Hólf og gólf má finna allt fyrir baðherbergið.

HEIMSÓKNAVINIR
Rauða krossins

Gagnkvæm
virðing
Gagnkvæmt
traust
Sjálfboðaliðar Rauða krossins heimsækja
um 900 manns í viku hverri og draga með
þeim hætti úr félagslegri einangrun.
Ef þú hefur áhuga á að þiggja heimsókn
eða gerast heimsóknavinur getur þú
sett þig í samband við Rauða kross deildina
í þinni heimabyggð.
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Ég var frekar
andþjóðfélagslega þenkjandi
og leit á sjálfan mig sem
pönkara

Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson, prestur í Lindakirkju

Viðtalið

Með Utangarðsmönnum í ellinni

Þ

ú verður að mæta í messu
hjá okkur til að það sé eitthvað vit í þessu viðtali og
heyra í kór Lindakirkju,“ segir séra
Guðmundur Karl Brynjarsson þegar við hefjum spjall okkar. Tilefni
viðtalsins er að fræðast um hvað
sé eiginlega í gangi í Lindakirkju.
Guðsþjónustur hafa verið vel sóttar
og safnaðarstarfið er öflugt. Lindasókn var stofnuð árið 2002 og
kirkjan vígð árið 2008.
„Möguleikarnir á að bjóða upp á
fjölbreytt starf eru margfalt meiri
en þegar ég byrjaði að þjóna Lindasókn,“ segir Guðmundur. „Fyrst í
stað hafði ég ekki einu sinni skrifstofu, bara einn gemsa og fartölvu,
en fljótlega reis safnaðarheimili á
kirkjulóðinni, sem sumir kölluðu
„húsið á sléttunni.“ Þar voru allir 86
fermetrarnir nýttir til hins ítrasta,
enda fór allt safnaðarstarfið fram
þar utan sjálfra guðsþjónustanna,
sem við héldum í sal Lindaskóla
og síðar Salaskóla á sunnudögum.
Þetta voru skemmtileg ár og það
hefur alltaf verið mikill hugur í
sóknarbörnum í Lindasókn og
eldmóður í þeim sem komið hafa
að starfinu. Það skilar sér, því safnaðarstarfið hefur aukist og eflst
jafnt og þétt.“
Leit á sjálfan sig sem pönkara
Guðmundur sleit barnsskónum
í Keflavík en býr nú skammt frá
Lindakirkju ásamt konu sinni,
Kamillu Hildi Gísladóttur sem er
kennari við Klettaskóla. Börn þeirra
eru Kristín Gyða, sem er tvítug;
Felix Arnkell 19 ára og Brynjar Karl
12 ára. Guðmundur segist ekki
hafa verið sérlega trúaður sem
barn og á unglingsárum hafi verið vandræðagangur á honum. „Ég
var frekar andþjóðfélagslega þenkjandi, leit á sjálfan mig sem pönkara, drakk frekar mikið og fiktaði
við eitt og annað. Ég tilheyrði vinahópi sem var mjög skemmtilegur
og við vorum alltaf að bralla eitt-

Það hefur
alltaf verið
mikill hugur
í sóknarbörnum í
Lindasókn og eldmóður í þeim sem
komið hafa að starfinu

hvað skapandi. Þetta voru góð ár
að mörgu leyti. Ég held að það sé
eins með mig og marga aðra,
að tónlist unglingsárana fylgirmanni áfram.
Ég sé sjálfan mig alveg fyrir mér
á elliheimilinu með Utangarðsmenn í eyrunum,“ segir séra Guðmundur.
Þú fórst þá semsagt úr pönkinu í
prestinn?
„Ég veit það nú ekki,“ segir Guðmundur og hlær. „Þetta var ekki
alveg bein leið. Eins og ég nefndi áður þá var vesen á mér sem
ég var ekki sáttur við. Um tvítugt
áttaði ég mig á því að ég var að
missa tökin á lífinu. Ég efaðist
um tilvist Guðs en greip samt sem
áður til þess ráðs að biðja hann
um að hjálpa mér.
Síðar frétti ég að margir hefðu
fundið hjá sér þörf fyrir að biðja
fyrir mér á þessum tíma, jafnvel
fólk sem ég þekkti lítið. Þarna varð
umsnúningur á mínu lífi og ég
eignaðist trú á lífið og Guð. Ég vissi
lítið um Guð og biblíuna á þessum
tíma og það var auðvelt að reka mig
á gat. En ég fann að þetta var gott
og þarna vildi ég vera.“
Guðmundur fór einn vetur í
biblíuskóla í Noregi og hóf nám í
guðfræði við Háskóla Íslands árið
1990. Hann vígðist sem skólaprestur hjá Kristilegu skólahreyf-

ingunni árið 1996 og varð sóknarprestur á Skagaströnd tveimur
árum síðar. Þá lá leiðin í Hjallakirkju. Guðmundur hefur þjónað
Lindasókn frá því hún varð að
prestakalli 1. júlí 2002. „Þá má
segja að draumur minn hafi ræst,
því mig langaði að þjóna þar sem
hægt væri að móta starfið frá grunni og enginn segði: „Þetta hefur alltaf verið svona.“ Þegar Lindasókn var stofnuð var þetta um
4-5000 manna prestakall en hefur
nær þrefaldast.“
Guðsþjónusturnar í Lindakirkju eru á óvenjulegum tíma, kl.

20:00 á kvöldin og hefur það
hentað mörgum vel, að sögn Guðmundar sem segir að allt önnur nánd og stemning skapist þegar messað er á kvöldin. Tónlistin
í Lindakirkju er einnig af talsvert
öðrum toga en fólk á að venjast í
söfnuðum þjóðkirkjunnar. Þar er
sungin gospeltónlist og sálmar fá
á sig annan blæ. Tónlistarstjóri
Lindakirkju er Óskar Einarsson, en
hann hefur löngu getið sér orð sem
helsti gospelgúrú landsins. „Það er
óhætt að kalla það lúxusvandamál
að færri komast í kór Lindakirkju
en vilja, en hann telur milli 50 og
60 manns. Kórinn heldur nokkra

tónleika á vetri hverjum. Þeir hafa
verið afar vel sóttir og margir fastagestir þar. Í fyrrahaust gaf kórinn
út plötuna „Með fögnuði“ en þar
er að finna frumsamda tónlist úr
Lindakirkju,“ segir Guðmundur
sem spilar sjálfur á gítar og semur
lög. Lögin eru öll sungin í messum. Hann hefur gaman af söng og
hefur sungið með kór Lindakirkju
stöku sinnum, meðal annars þegar
kórinn söng á „Jesus Christ Superstar“ tónleikunum í Hörpu. Boðið
verður upp á slíka sýningu aftur
milli jóla og nýárs. „Ég hvet sem
flesta að leita að „kór Lindakirkju“
á Youtube og sjá þar meðal annars flutning Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur og kórsins á lögum
eftir hana sem heita „Hallelúja“ og
„Lead me on.“ Það eru dæmi um þá
tónlist sem við flytjum í messum,“
segir Guðmundur.
Messur færðar nær nútímanum
Að sögn þeirra sem til þekkja eru
messurnar í Lindakirkju færðar
nær nútímanum. „Þjóðkirkjan er
gríðarlega stórt trúfélag á landsvísu,
en milli 70 og 80% landsmanna eru
í henni. Í svo stóru trúfélagi ætti að
vera eðlilegt, að helgihald væri fjölbreytt og söfnuðir þjóðkirkjunnar ekki steyptir í sama mót. Við
erum að bæta fleiri blómum í flóru
helgihaldsins. Fólk mætir til okkar,
í Lindakirkju, af fúsum og frjálsum
vilja og sækir í fjölbreytt og jákvætt
starf. Sunnudagaskólinn er mjög
vel sóttur hjá okkur. Prjónaklúbburinn „Vinavoðir“ hittist á mánudagsmorgnum. Prjónuð eru bænasjöl sem gefin eru fólki sem stendur á ýmsum tímamótum í lífi
sínu. Alfa námskeið njóta mikilla vinsælda. Eftir áramót verður
hjónanámskeið í boði. Ekki má
gleyma barna- og unglingastarfinu,
fjölgreinastarfinu, súpusamverum
eldri borgara, foreldramorgnum,
krílasálmum og unglingagospelkórnum sem fyrrnefnd Áslaug
Helga stjórnar. Annars er best að
kynna sér safnaðarstarfið á heimasíðunni, lindakirkja.is,“ segir séra
Guðmundur og bætir því við að á
morgun, sunnudag, frá klukkan
11–13 verður í fyrsta sinn boðið
upp á „Kirkjubrall“ fyrir alla fjölskylduna. „Þar munum við koma
saman og eiga skemmtilega samveru, föndra og bralla ýmislegt í
kringum spennandi biblíusögu og
síðan fáum við okkur að borða
saman.“
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ónsalir
Bæjarlind 12
201 Kópavogur
Sími: 534 3700

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 544 2350

Föt fyrir konur á öllum aldri
Stærðir 36-56
Ríta Tískuverslun
Bæjarlind 6
201 Kópavogur
Sími: 554 7030
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Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 564 0035

Bæjarlind 16, 2. hæð
Sími: 537 7701
www.jonamaria.is
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Grunnkort: Loftmyndir ehf.

Fyrirtæki og þjónusta
í Bæjarlind

Vertu einstök
eins og þú ert
Smart –jólaföt,
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fyrir smart skvísur
12

11

stærðir 38-52
Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Enginn gildistími á kortum
Bæjarlind 1
Bæjarlind 2
Kæri nágranni,
og Egilshöll
201 Kópavogur
Sími: 544
Sími:
1717 ánægð með opnunina og
Við 2424
hjá Íslensku Flatbökunni
erum567
ótrúlega

mótttökurnar sem við höfum fengið frá ykkur.

Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 551 1100

Bæjarlind 1
201 Kópavogur
Sími: 544 5250

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 571 5464
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Kópavogsbúi mánaðarins

Anna Soffía
Grönholm

Breytt vinnubrögð við
gerð fjárhagsáætlunar

T

íu bæjarfulltrúar samþykktu
tillögu frá Samfylkingu, VG og
Framsókn um að allir bæjarfulltrúar komi að undirbúningi við
gerð fjárhagsáætlunar Kópavogs
fyrir árið 2016. Þetta eru ánægjuleg tíðindi í ljósi þess að þetta
þýðir breytt vinnubrögð í stjórnun
bæjarins og mun vonandi styrkja
fjárhagsáætlanagerðina.
Fjárhagsáætlunin er eitt mikilvægasta stjórntæki Kópavogsbæjar og
það er margt sem bendir til þess að
reksturinn verði erfiður á næsta ári.
Því er það hagur Kópavogsbæjar að nýta alla sem í bæjar-

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.

stjórn eru, óháð því í hvaða flokki
þeir eru til að vinna að þessu verkefni.

Kostnaður vegna starfsmanna og
launagreiðslna fer vaxandi.

Við sex mánaða uppgjör bæjarins
sem kynnt var fyrir nokkru kemur
í ljós að tap á rekstri A-hluta bæjarsjóðs er upp á rúmar 360 milljónir
króna. Skuldahlutfall bæjarins er of
hátt. Lífeyrisskuldbindingar hækka.

Það er því ljóst að verkefnin eru
fyrir hendi og því jákvætt að tillagan um að allir bæjarfulltrúar komi
saman að vinnu við fjárhagsáætlun
var samþykkt með yfirgnæfandi
meirihluta og aðeins einn bæjarfulltrúi sat hjá.

kórsins undanfarin ár. Auk kórsins
koma fram valinkunnir söngvarar
sem leggja góðu málefni lið en allir
sem að tónleikunum koma munu

gefa vinnu sína. Fleiri spennandi
verkefni eru á dagskrá kórsins. Bent
er á að að hægt er að fylgjast með
kórnum á Facebook síðu hans.

á veturinn, því alltaf má bæta við
þekkinguna. Allir eru velkomnir
í prjónaklúbbinn, bæði þeir sem

eru að byrja og þeir þaulvönu. Íris
Sverrisdóttir heldur utan um klúbbinn eins og undanfarin ár.

Tónlist

Kvennakór
Kópavogs

V

etrarstarf Kvennakórs Kópavogs er hafið af fullum krafti.
Yfir 20 nýjar konur mættu
á opna æfingu kórsins og síðan í
raddpróf en 12 af þeim bættust í
hópinn. Fyrsta verkefni vetrarins er
undirbúningur fyrir Hönd í hönd
tónleika kórsins og hefur verið
gengið til samstarfs við Lindakirkju
um að halda þá þar þann 5. nóvember n.k. og hefjast þeir kl. 20:00
Þetta eru góðgerðartónleikar sem
hafa verið fastur liður í starfi

Bókasafnið

Anna Soffía Grönholm náði þeim einstæða árangri á dögunum að verða fimmfaldur íslandsmeistari í tennis.

B

esti tennisleikari landsins
um þessar mundir er
Kópavogsbúinn Anna Soffía
Grönholm, sem leikur fyrir
Tennisfélag Kópavogs. Hún gerði
sér lítið fyrir og hampaði fimm
meistaratitlum á Íslandsmótinu
í tennis utanhúss sem haldið
var nýlega; í flokki 16 ára, 18 ára,
fullorðinsflokki, í 18 ára tvíliðaleik
og tvíliðaleik fullorðinna. Hún
verðskuldar því að sjálfsögðu
titil okkar um Kópavogsbúa
mánaðarins. Við fengum Önnu í
stutta yfirheyrslu:

Menntun: Stunda nám við
Menntaskólann við Hamrahlíð

Nafn: Anna Soffía Grönholm

Uppáhalds tónlistarmaður: Það
fer eftir dögum og aðstæðum

Fædd, hvar og hvenær: 7. júní
árið 1999 á Landsspítalanum í
Reykjavík.
Af hverju tennis: Pabbi minn
hefur lengi spilað tennis og við
erum með okkar eigin tennisvöll
upp í sumarbústað sem pabbi
gerði sjálfur. Ég fór á mitt fyrsta
tennisnámskeið fimm ára gömul.
Hvert er leyndarmálið að baki
velgengni þinni í tennis? Held
að það sé bara að setja sér markmið og æfa vel.

Atvinna: Tennisþjálfari
Áhugamál: Línuskautar, fallturnar og að ferðast um heiminn
í góðum félagsskap
Uppáhaldsmatur: Avókadósamloka frá Joe & the juce.
Uppáhaldsdrykkur: Vatn
Uppáhalds bók: Hungurleikarnir

Bestu kaupin: Ég keypti hestinn
minn þegar ég var níu ára gömul.
Verstu kaupin: Hef enn ekki
keypt neitt sem ég sé mikið eftir

Systkini: Ólöf Steinunnardóttir
(hálfsystir), Óskar Valentin
Grönholm.

Hvað er best í Kópavogi: Bíóið í
Smáralind og sundlaugarnar.

Heimili: Grundarhvarf 27,
Kópavogi

Bæjarlífið

Mesta afrek í lífinu: Á þessu
ári hef ég unnið samtals átta
Íslandsmeistaratitla bæði innan
og utanhús.

Uppáhalds staður í Kópavogi:
Heimilið mitt

Hjúskaparstaða: Einhleyp

Á

Bókasafni Kópavogs er alltaf mikið að gerast. Nú er að
fara af stað prjónaklúbbur sem hefur starfað á safninu að
vetrinum undanfarin ár. Prjónafólk
hittist í Listvangi á 3. hæð safnsins,
þar sem hægt er að láta fara vel um
sig, prjóna og spjalla. Þarna eru alls
konar handavinnublöð og –bækur,
þannig að allir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi. Það er alltaf heitt á könnunni. Vonir standa
til að hægt verði að fá leiðbeinanda í heimsókn þegar kemur fram

Það sem fólk veit ekki um mig:
Ég hlusta alltaf á tónlist áður en
ég fer að keppa.

Foreldrar: Einar Óskarsson og
Lene Grönholm

Gæludýr: Hundur sem heitir
Börkur og hestur sem heitir
Baukur.

Prjónaklúbbur
Bókasafnsins
fer af stað

Áttundu bekkingar í hjólastuði í Samgönguviku.

Svar við myndagetrun á blaðsíðu 2
Á brúnni við Smáralind eru þessi fallegu ljós sem vöktu athygli
ljósmyndara okkar.

Íslands- og deildarmeistarar í blaki karla, lið HK, tekur þátt í
norður Evrópukeppni félagsliða dagana 27. – 29. nóvember í
Tromsö í Noregi. Þetta er í annað sinn sem karlalið HK tekur
þátt á mótinu. HK hefur unnið Íslandsmeistaratitilinn síðustu
fjögur ár. Þjálfari liðsins er Elsa Sæný Valgeirsdóttir.

Fjölmenni var við opnun listasýningar Hrannar Björnsdóttur í
Anarkíu við Hamraborg á dögunum.

Hvað má laga í Kópavogi: Það
má stækka tennishöllina, byggja
fleirri inni tennisvelli og bæta
aðstöðuna þar.
Lífsmottó: „Gefstu ekki upp,
velgengni í lífinu er langhlaup.“
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Ég er stoltur af því hvernig okkur hefur tekist til við reksturinn
á Kópavogsbæ, tímarnir eru viðsjárverðir að mörgu leyti, nýir
kjarasamningar, endurreiknaðar
lífeyrisskuldbindingar og breytingar á starfsmati munu hafa
áhrif á niðurstöðu ársreikningsins okkar.

Ráðdeild og
skynsemi í rekstri
Kópavogsbæjar

Á

rshlutareikningur Kópavogsbæjar var lagður
fram í byrjun september.
Helstu fréttir úr þessu sex
mánaða uppgjöri eru þær að
rekstur sveitarfélagsins er nánast
samhljóða því sem áætlanir
gerðu ráð fyrir, gert hafði verið
ráð fyrir 117 milljón króna tapi á
tímabilinu en niðurstaðan varð
128 milljón króna tap. Helsta
skýringin á muninum er að skatttekjur eru lægri en gert hafði
verið ráð fyrir hjá Kópavogsbæ,
en sama er upp á teningnum hjá
nágrannasveitarfélögum, skatttekjur eru ekki þær sem búist
hafði verið við. Þá kemur að jafnaði rekstur fyrri hluta árs verr út
en á seinni hluta vegna þess að á

fyrri hluta árs falla almennt um 4849% af skatttekjum ársins en stærri
hluti útgjalda á ákveðnum sviðum.
Rekstur málaflokka eins og félagsþjónustu, skóla, menningarmála og umhverfissviðs fylgir fjárhagsáætlun nokkuð nákvæmlega
þegar allt er samantekið, einungis skeikar um fjórum milljónum
eins og meðfylgjandi tafla sýnir.
Snjómokstur og hálkuvarnir voru
dýrari en áætlað hafði verið og
þá hefur verið álag í skipulags- og
byggingamálum vegna nýrra byggingarsvæða en tekjur vegna þess
færast yfir á seinna misseri ársins.
Sumarvinna, vinnuskóli og fleira
vega hins vegar léttara á fyrri hluta árs en þeim síðar. Á seinni hluta

Aðsent

Gerum grunnskólann
gjaldfrjálsan í raun

Þ

ann 10. september sl. lagði
ég fram eftirfarandi tillögu í
bæjarráði Kópavogs og henni
vísað til skólanefndar:
,,Ég legg til að Kópavogsbær setji
skýrar reglur um að óheimilt sé
að krefja foreldra grunnskólabarna um innkaup á gögnum,
greiðslu fyrir gögn sem nota á vegna skólagöngu barnanna eða fyrir
aðra starfsemi á vegum skóla. Leitað verði annarra leiða til að uppfylla markmið aðalnámskrár um
menntun barnanna.
Jafnframt legg ég til að við gerð
fjárhagsáætlunar verði leitað leiða
til að skólamáltíðir verði börnum
og fjölskyldum þeirra að kostnaðarlausu.“

Rauði krossinn

Heimsóknavinir rjúfa
félagslega
einangrun

V

Margrét Júlía Rafnsdóttir.

Eftirfarandi greinargerð fylgdi tillögunni:
,,Öll börn eiga rétt á grunnmenntun án endurgjalds samkvæmt
barnasáttmála Sameinuðu þjóðmikilvægi þessa verkefnis. Aðalheiður Jónsdóttir, verkefnisstjóri
hjá Rauða Krossinum í Kópavogi,
segir að hlutverk heimsóknavinar sé fyrst og fremst að
veita félagsskap, nærveru og
hlýju. „Einsemd er alvarlegt
vandamál í íslensku samfélagi.
Aðstæður fólks geta orðið til
þess að það missir samband við
aðra og einangrast. Heimsóknavinir Rauða krossins leitast við
að rjúfa slíka einangrun,“ segir
Aðalheiður og bætir því við að
sjálfboðaliðar sem heimsækja
fara á sérstakt námskeið hjá
Rauða krossinum. En hvað gera
heimsóknavinir? „Fyrirkomulag
heimsóknarinnar er samkomulag. Þeir geta hlustað, spilað,
talað saman, farið út að ganga,
á kaffihús, í bíó eða til dæmis
fengið hund í heimsókn. Þetta er
afar fjölbreytt en mikilvægt er að
geta tekið hverjum og einum eins
og hann er.“

erkefnið
„Heimsóknavinir“ er eitt af áhersluverkefnum hjá Rauða
Krossinum en sjálfboðaliðar
heimsækja um 900 manns í viku
hverri og draga með þeim hætti
úr félagslegri einangrun. Um gífurlega fjölbreytt starf er að ræða
þar sem það er sérsniðið að þörfum og óskum þeirra einstaklinga
sem heimsóttir eru. Þar getur
verið um einstaklinga að ræða
eða hópa, og sú nýjung að bjóða
upp á heimsóknir með hunda
hefur slegið í gegn á
liðnum árum.
Um 60 manns eru
heimsóknavinir í Kópavogi.
Þeir
heimsækja einstaklinga og
veita þeim félagsskap
og stuðning. Verkefnið hefur verið í
gangi í þessari mynd
frá árinu 2000. Nú er í
gangi sérstakt kynningarátak í gangi hjá
Rauða
krossinum Aðalheiður Jónsdóttir, verkefnastjóri hjá Rauða
til að vekja athygli á krossinum í Kópavogi.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

árs ættu því þessir árstíðarliðir að
ganga út hver á móti öðrum.
Þessi niðurstaða þýðir þannig að
markmiðum um aðhald og skynsemi í rekstri Kópavogsbæjar hefur
verið fylgt eftir.
Bæjarfélagið er vissulega skuldsett

eins og oft hefur verið bent á, en
skuldahlutfall bæjarins hefur lækkað hratt á undanförnum árum
og mun gera áfram ef verðbólgudraugurinn fer ekki á kreik einsog
svo oft áður í kjölfar bólginna kjarasamninga.

Bæjaryfirvöld ætla sér því að
halda áfram að sýna ráðdeild
og leita um leið leiða til þess að
spara í rekstri til lengri tíma. Tillaga um flutning bæjarskrifstofa Kópavogs í hentugra húsnæði er af þeim meiði en ítarlegar greiningar benda til að fjárhagslegur ávinningur sé af því að
flytja skrifstofurnar í nýtt og
minna húsnæði.

Rekstur málaflokka
Allar tölur í þús kr.

Áætlun
961.047		
5.711.849 		
1.217.461 		
361.701		
1.059.163 		
9.311.221 		

Félagsþjónusta 		
Fræðslu- og uppeldismál 		
Æskulýðs- og íþróttamál 		
Umhverfis- og samgöngumál 		
Annað 		
Samtals 		

anna, 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.
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

Niðurstaða
949.341 		
5.711.842 		
1.175.253		
420.320		
1.058.595		
9.315.351		

og pappír, án þess að í raun sé skilgreint hvað persónuleg not þýðir. Þó
má telja að öll gögn sem nemandi
þarf að nota til skólagöngu sinnar
sé 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.
Mikilvægt er að tryggja 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.“
Skólanefnd tók tillöguna fyrir
á fundi þann 14. september og
óskaði eftir tölulegum upplýsingum frá menntasviði bæjarins. Áður
hafði Ólafur Þór Gunnarsson óskað
eftir svörum vegna kostnaðar for-

Mismunur
11.706
7
42.208
-58.619
568
-4.130

eldra við skólagöngu barnanna. Nú
hefur komið svar og er meðalkostnaður skv. innkaupalistum skólanna 5.683 kr. fyrir 1. bekk og fer
í 14.198 kr. í 10. bekk. Þetta eru
meðaltalstölur og getur því kostnaður verið misjafn eftir skólum.
Með útsjónarsemi, góðri nýtingu
efna og nýjum leiðum þarf kostnaður sveitarfélagsins ekki að vera
samanlagður sá kostnaður sem
foreldrar hafa verið látnir reiða af
hendi. Ráðdeild, minni sóun og
virðing fyrir umhverfinu getur verið afrakstur þess að afnema innkaupalista skólanna.
Auk kostnaðar við námsgögn
bætist svo við annar kostnaður, s.s
vegna skólamáltíða, en hann er er
8.400kr. á mánuði eða 75.600 kr. á
ári á hvert barn.
Nú er það von mín að að Kópavogsbær geri skólagöngu grunnskólabarna bæjarins gjaldfrjálsa í
raun og uppfylli þar með ákvæði
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um gjaldfrjálsa grunnmenntun barna.

Fjáröflunarvörur
fyrir einstaklinga og hópa
Svansmerktur hágæða hreinlætispappír frá KATRIN.
Pantanir og nánari upplýsingar:
fjaroflun@garri.is - sími 5 700 300

Katrin Plus WC pappír
- BESTUR

Katrin Classic WC pappír
- BETRI

42 rúllur af mjúkum hágæðapappír,
50 metrar á rúllu.

42 rúllur af hvítum gæðapappír,
50 metrar á rúllu.

Ýmsar aðrar fjáröflunarvörur í boði
www.garri.is

5 700 300
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Aðsent

Eflum ungmennafélags- og íþróttahreyfinguna

Í
Velkomin í Kirkjubrall í Lindakirkju
næstkomandi sunnudag frá 11-13. Þar munum
við koma saman og eiga skemmtilega
samveru, föndra og bralla ýmislegt
í kringum spennandi biblíusögu og að
lokum borða saman.
Hlökkum til að sjá ykkur!

Kópavogi eru mörg af öflugustu
íþróttafélögum landsins. Þetta
umhverfi hefur getið af sér
margt afreksfólk ásamt því sem
rannsóknir sýna að ungt fólk sem
stundar íþróttir vegnar almennt
betur náms- og félagslega séð. Á
bak við þessi félög vinnur fjöldi
fólks gríðarlega mikið og óeigingjarnt starf – oftar en ekki í sjálfboðavinnu.
Í ljósi mikilvægis ungmennafélagsog íþróttahreyfingarinnar er eðlilegt að hugað sé að því hvernig við
hlúum best og stuðlum að eflingu
þeirra. Mér til mikillar ánægju
sá ég að frumvarp þar sem gert
er ráð fyrir að rekstrarumhverfi
þessara félaga verði stórbætt er
nú í meðförum Alþingis. Willum

Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins í Kópavogi.

Þór Þórsson er 1. flutningsmaður
frumvarpsins og auk hans eru
fimm meðflutningsmenn að málinu. Málið er nr. 8 í þingmálaskrá
og því greinilega eitt forgangsmála
á Alþingi í dag.
Í greinargerð frumvarpsins segir

Menntaskólinn í kópavogi

Spennandi tímar í MK

Þ

að má með sanni
íslensku, ensku, dönsku
segja að miklar
og stærðfræði verið flutt
breytingar eigi sér
í grunnskólann þannig
stað í framhaldsskólum
að nemendur byrja nú
landsins þessa dagana
á öðru þrepi í þessum
og þar er Menntaskólfögum þegar í framinn í Kópavogi engin
haldsskólann kemur.
undantekning. Að stytta
Þá hefur borið á endurframhaldsskólann um
tekningu á efni milli
eitt ár hefur verið í umskólastiga jafnt grunnræðunni um nokkurn Margrét Friðriksdóttir, skóla og framhaldstíma og hafa menn skólameistari MK.
skóla og framhaldsekki verið á eitt sáttir
skóla og háskóla og þar
um ágæti þess. Stúdentsprófið
er illa farið með tíma nemandans.
hefur gagnast okkar nemendum
Nágrannaþjóðir okkar bjóða upp
vel sem almennur undirbúná þriggja ára framhaldsskóla og
ingur fyrir nám á háskólastigi jafnt
því skyldi það ekki ganga á Íslandi
innanlands sem utan og hafa
líka. Íslensk ungmenni ráða við það
menn haft áhyggjur af því að gæði
eins og jafnaldrar þeirra í öðrum
námsins verði minni ef námið
löndum.
yrði stytt í 3 ár.

Klínik sjúkraþjálfun býður

Árna Guðmund Traustason
velkominn til starfa!

Fyrir starfa á stofunni: Gísli
Sigurðsson BSc, MT; Einar
Harðarsson Bsc; Guðmundur
Þór Brynjólfsson BSc, MT.
Sjúkraþjálfarar Klínik hafa
áralanga reynslu í skoðun og
meðferð einkenna frá stoðkerfi.

Tímapantanir í síma 445 4404

Í Menntaskólanum í Kópavogi
var tekin sú ákvörðun að stytta
bóknámið um eitt ár til stúdents-

Ný skólanámskrá

Ný skólanámskrá gerir ráð fyrir
þremur kjarnagreinum þ.e. ensku,
íslensku og stærðfræði og skulu al-

Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Tjáðu þig!

Hafðu gaman af!

Námskeið fyrir fyrir eldri borgara í framsögn
og tjáningu á vegum Nafnlausa leikhópsins.
Skráning fer fram fyrir
fyrir 1. október í 899 0225
og í netf. nafnlausileikhopurinn@gmail.com

Leiðbeinandi: Þórir Steingrímsson
leikstjóri

þriggja ára stúdentsprófinu. Af
200 einingum til stúdentsprófs
hefur nemandinn val um 100
einingar, það er því einfaldlega
helmingurinn af náminu sem
er beinlínis val nemandans.
Auðviðað lýtur valið ákveðnum
skorðum. Áfangar skiptast í þrjú
stig eftir þyngd og það er ekki
hægt að velja sér eingöngu léttustu áfangana af fyrsta stigi,
heldur verða að velja ákveðið
margir af hverju stigi. Þannig
stuðlum við að því að innihaldið
í stúdentsprófinu sé jafngott og
faglegt og verið hefur.
Þó gert sé ráð fyrir að nemendur
velji sér áfram tiltekið svið eða
braut sem þeir útskrifast af s.s.
félagsgreinabraut, alþjóðabraut,
raungreinabraut, ferðabraut, viðskiptabraut o.fl. er þeim í sjálfsvald sett hvernig þeir setja saman nám sitt. Þá er hægt að útskrifast af opinni braut þar sem ekki
er lögð áhersla á eitt tiltekið svið.
Mikilvægt er að nemendur hafi
mótað sér hugmyndir um hvert
þeir ætla að loknu stúdentsprófi
þannig að stúdentspróf þeirra sé
þannig samsett að það uppfylli
inntökuskilyrði þess náms sem
þeir ætla í. Hér er lögð aukin
ábyrgð á herðar nemenda og
undirstrikað mikilvægi góðrar
námsráðgjafar í framhaldskólum.

Breyttar áherslur í kennslu

Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

Sverrir
Einarsson

m.a.: Breytingin gerir ráð fyrir
að endurgreiða skuli íþrótta- og
ungmennafélögum 100% þess
virðisaukaskatts sem greiddur
hefur verið af vinnu manna við
nýbyggingu, endurbyggingu og
viðhald íþróttamannvirkis, af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með nýbyggingu, endurbyggingu eða viðhaldi þess háttar
húsnæðis, sem og af efniskaupum
til slíkra framkvæmda. Endurgreiðslan skal gerð á grundvelli
framlagðra reikninga, eigi sjaldnar en á tveggja mánaða fresti.
Einnig er lagt til að þjónusta og
vörusala sem stunduð er til að
afla fjár til að standa undir kjarnastarfsemi íþróttafélaga, svo sem
sala auglýsinga, útgáfustarfsemi,
verslunarrekstur, veitingasala og
sala varnings eða þjónustu til öflunar fjár til starfseminnar, verði
undanþegin virðisaukaskatti.
Nái þetta frumvarp fram að ganga
þá verður um eitt mesta framfaramál íþróttahreyfingarinnar á síðari
árum. Reyndar hef ég haft gaman
af því að fylgjast með störfum Willums á Alþingi þar sem hann hefur
vaxið í störfum sínum - en það er
efni í aðra grein.

prófs og allir nýnemar sem
innrituðust í haust munu að öllu
jöfnu útskrifast að þremur árum
loknum.

Sveigjanleikinn enn til
staðar

Þrátt fyrir að námið sé nú
skipulagt í þrjú ár mun sveiganleiki áfangakerfisins verða til
staðar þannig að nemandinn
getur ákveðið námshraða sinn
jafnt til frekari styttingar eða
lengingar. Þannig getur nemandi
áfram verið þrjú og hálft ár eða
fjögur ár að ljúka stúdentsprófi
kjósi hann svo.

Gæði námsins

Þó námið sé stytt um eitt ár
þarf það engan veginn að koma
niður á gæðum þess. Skólaárið
hefur verið lengt um fimm daga
og breyttar áherslur í vinnumati
kennara opna möguleika til að
nýta skólatímann betur
sérstaklega í desember og maí. Þá
hefur námsefni neðstu áfanga í

lar brautir innihalda að lágmarki 45
framhaldsskólaeiningar í kjarnagreinum, en stúdentsprófið verður
nú alls 200 einingar. Þá skulu
allir nemendur 18 ára og yngri
stunda líkams- og heilsurækt og
hefur Menntaskólinn í Kópavogi
gert samning við þrjár líkamsræktarstöðvar í Kópavogi sem
nemendur geta valið á milli til að
sinna líkamsrækt sinni. Allir nemendur taka einn áfanga í dönsku
og velja sér eitt viðbótartungumál
en MK býður frönsku, spænsku
og þýsku. Þá taka allir nemar
sem innritast í MK grunnáfanga í
náttúrulæsi og menninarlæsi sem
eru nýir þverfaglegir áfangar sem
byggja á grunnþáttum náms og
lykilhæfni þ.e. skapandi starfi,
menntun til sjálfbærni, læsi í
víðum skilningi, heilbrigði og
velferð, lýðræði, mannréttindum
og jafnrétti.
Þrátt fyrir fastmótaðan kjarna hefur
val nemenda aldrei verið meira
en í nýrri skólanámskrá MK og

Samhliða nýrri skólanámskrá er í
auknu mæli horft til nemandans
og sjálfstæðis hans í námi,
hugsunin er sú að hann beri
sjálfur meiri ábyrgð á námi sínu.
Kennarinn er frekar í hlutverki
leiðbeinanda í stað þess að standa
við töfluna og kenna. Í þessu
sambandi er talað um „minni
kennslu, meira nám“. Með þessu
á að draga fram aukið framtak
og frumkvæði hjá nemendum.
Við viljum gera nemendur okkar
í MK sjálfstæðari og fá í kjölfarið
aukna nýsköpun frá þeirra hendi.
Kennsluhættir þurfa að veita
öllum nemendum tækifæri til
að nýta hæfileika sína og aukin
áhersla á hæfni nemenda að
loknu námi krefst þess að nýttar
séu fjölbreyttar leiðir að settu
marki.
Þetta eru spennandi tímar og
það er virkilega gaman að starfa
í framhaldsskóla um þessar
mundir. Breytingar taka þó alltaf
á og að mörgu er að hyggja enda
er þetta að mínu mati stærsta
breyting sem átt hefur sér stað á
framhaldsskólanum allt frá því
að áfangakerfið var tekið upp
fyrir rúmum fjórum áratugum.
Það er trú mín að í breytingunum
felist mikið tækifæri og nám
og kennsla muni þróast til
nútímalegri hátta.
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FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Naustavör 2-8

bygg.is

Vindakór 10-12

NÝTT
Útivistarparadísinni í Kórahverfi

NÝTT
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 2-8 í Kópavogi.
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

Nýhöfn 2-6

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum
og AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri.
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum.
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Langalína 28-32

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

NÝTT
Sjálandi í Garðabæ

Sjálandi í Garðabæ

Glæsilegar 4ra herbergja búðir, 125 og 138 fm. búðirnar eru með
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG
eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

NÝTT

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði
í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

FJÁRFESTING
REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

FASTEIGNASALA

METNAÐUR
Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Kópavogsblaðið
Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

www.kopavogsbladid.is
Pælingar

Meistarinn
hefur orðið

S

amkvæmt fréttum er fjárhagsáætlun
Kópavogsbæjar farin úr skorðum. Það kemur nú ekkert á
óvart að áætlanir standist
ekki hjá blessuðum pólitíkusunum. Ef eitthvað fer úrskeiðis hjá þeim er það nú
sjaldan þeim sjálfum að kenna.
Í þetta skipti er það ekki minnihlutanum að kenna og því
síður meirihlutanum heldur
er hallinn alfarið íbúum bæjarins að kenna samkvæmt skýringum frá bænum. Tekjuhliðin
brást segja þeir, íbúar bæjarins borga ekki eins mikla skatta
og þeir reiknuðu með. Við
íbúarnir verðum því að taka á
okkur skömmina í þetta skipti.
Af því að ég minntist nú á
Sorpu í síðasta pistli þá fór ég
að velta því fyrir mér hvers
vegna við flokkum sorpið okkar
ekkert hérna í Kópavoginum.
Við erum með tvær tunnur,
fyrir almennt sorp og svo fyrir
pappa. Víða er mun meiri flokkun í gangi heldur en hér. Þetta
er satt best að segja algjört
metnaðarleysi og í raun alveg
furðulegt að það sé komið 2015
og við hugsum ekkert um þessi
mál. Víða er sorp endurnýtt og
jafnvel heilu borgirnar lýstar
upp með brennslu á sorpi.
En við hér í einu besta og flottasta
bæjarfélagi
landsins
gröfum bara holur og hendum sorpinu okkar í hana. Er
nú ekki komin tími til að við
stígum inn í framtíðina og hugum betur að þessum málum?
Nú er sá tími ársins kominn að
við megum eiga von á næturfrosti og jafnvel getur snjóað
eins og gerðist fyrir rétt rúmu
ári síðan. Það er þá full ástæða
til þess að minnast þess að þá
sváfu bæjarstarfsmenn værum
blundi þegar nær helmingur
bæjarbúa sat fastur í bílum
sínum víða um bæinn frá
morgni og fram á hádegi.
Það eru vinsamleg tilmæli
að bærinn sé á tánum þetta
haustið og komi með öllum
ráðum í veg fyrir að slíka uppákomu.
Meistarinn hefur alla sína tíð
búið í Kópavogi og fer reglulega
í sund í Kópavogslauginni.
Skoðanir
hans
enduróma
það sem hann heyrir í heita
pottinum.

Sérþekking
í Kópavogi

Hlíðasmára 6

510 7900
fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta
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Sundlaug Kópavogs
ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 39.990 KR. (EINGREIÐSLA)
HÓPTÍMAR Í BOÐI Í SUNDLAUG KÓPAVOGS
FRÍTT ER Í HÓPTÍMA FYRIR MEÐLIMI
Hóptímar í Sundlaug Kópavogs, gildir frá 31. ágúst 2015
Klukkan
6:35 - 7:20
10:00 - 10:45
12:05 - 12:50
17:30 - 18:30
17:30 - 18:30
18:45 - 19:45
20:00 - 21:00

Mánud

Þriðjud

Miðvikud

Fimmtud

Föstud

Spinning 45

Morgunpuð

Spinning 45

20 15 5 Þol & styrkur

Hjól, kviður & bak

Bjarni

Bjarni

Bjarni V.

Bjarni V.

Morgunhressing

Morgunhressing
Bjarni

Hjalti

Morgunhressing

Heiða

Hjalti

Hádegispuð

Spinning 45

Core og teygjur

Spinning 45

Hjól, kviður & bak

Flottar konur

Zumba

Flottar konur 30 20 10

Zumba

Jóga

Spinning 60

Spinning 60

Spinning 60

Spinning 60

Jóga

Core og teygjur

Power jóga

Stöðvarþjálfun

Jóga

30 20 10 Þol&styrkur

Bjarni

Þórunn
Vignir

Neníta
Þröstur

Bjarni

Þórunn

Heiða
Aníta

Bjarni V.
Bjarni V.
Kæjó

Bjarni V.
Þórunn
Aníta

Hjalti

Klukkan

Laugard

Core og teygjur

9:15 - 10:00

Þröstur / Heiða

Spinning 60

10:15 - 11:15

Vignir / Bjarni V

Zumba

11:15 - 12:15

Þórunn

Kæjó

Bjarni V.

Neníta
Vignir

Aðgangur að öllum hóptímum er innifalinn í verði korts.

www.gymheilsa.is

GY
M

Fyrstur kemur, fyrstur fær aðgang að tímum.
Stundaskrá getur breyst án fyrirvara. Tímar geta fallið niður fyrirvaralaust.

heilsa
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ÓKEYPIS PRUFUTÍMI MEÐ ÞJÁLFARA
Hringdu og pantaðu þér ókeypis prufutími með þjálfara
í tækjasal. Þú færð kennslu á tækin og sérsniðna
æfingaáætlun. Hægt er að fara frítt í sund eftir tímann.

Kópavogsbær og GYM heilsa gera nýjan samning til 2021
GYM heilsa og Kópavogsbær hafa undirritað
nýjan samning um áframhaldandi rekstur
GYM heilsu á heilsræktum í
sundlaugarmannvirkjum bæjarins.
Samningurinn er til ársins 2021 með
framlengingarákvæði.

Samningurinn fellur vel inn í lýðheilsustefnu
Kópavogsbæjar sem nú er unnið að. Með
samningnum er tryggt að Kópavogsbúar sem
og aðrir geta áfram stundað heilsurækt og
sund sér til heilsubótar á verði sem aðrir
bjóða ekki.

67 ára og eldri og öryrkjar lækkað verð á kortum
Nú bjóðum við frábært verð fyrir 67 ára og eldri og öryrkja. Kortin gilda nú allan daginn.
Þrisvar í viku eru hóptímar í boði, svokölluð morgunhressing sem hentar ykkur vel. Einnig hafið
þið aðgang að öllum öðrum hóptímum sem í boði eru samkvæmt stundaskrá.
Að auki bjóðum við ykkur að koma til okkar og láta þjálfara okkar kenna ykkur á tækin og
hjálpa ykkur að auka þol, styrk og liðleika.

Árskort á aðeins 23.990 kr. | Hálfsárskort á aðeins 17.990 kr.
Verið velkomin.

GY
M

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 39.990 KR. (EINGREIÐSLA)

heilsa

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í
Sundlaug Kópavogs og Íþróttamiðstöðina í Versölum

