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BÆJARFRÉTTIR

Velja þarf
nýjan prest
í Hjallasókn
H

jallasókn þarf að hafa snarar
hendur og kjósa kjörnefnd til
að velja prest því að prestsstaða
þar verður auglýst innan skamms.
Boðað er til opins safnaðarfundar
þann 8. maí n.k. kl. 13, að lokinni
messu og veglegu messukaffi sem
Karlahópur kirkjunnar stendur að.
Reglur um það hvernig velja skal
presta breyttust á nýyfirstöðnu kirkjuþingi. Áður sá valnefnd prestakalls
um að velja prest og voru 9 manns
í henni. Valefndir prestakalla voru
oft að stórum hluta fólk sem einnig
var í sóknarnefnd. Valnefnd skyldi
skila samdóma áliti um valið. Nýju
starfsreglurnar fyrirskipa 15 manna
kjörnefnd em kýs um umsækjendur. Sá sem fær meirihluta atkvæða
er valinn. Fái enginn meirihluta er
kosið milli tveggja efstu.

Hlíðasmári

Sýslumaður höfuðborgarsvæðis flytur í Kópavog
Fleiri munu leggja leið sína í Hlíðasmára á næstunni því þangað flytur sýslumaður höfuðborgarsvæðisins í sumar. Embætti sýslumanns í Kópavogi og Hafnarfirði verða þar
sameinuð undir einu þaki að Hlíðasmára 1.

S

ýslumannsembætti höfuðborgarsvæðisins, sem hefur
verið staðsett um árabil á nokkrum stöðum, nú síðast í Skógarhlíð í Reykjavík, flytur í sumar í
Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Þangað flytur líka sýslumannsembætti Kópavogs, sem hefur verið starfrækt á Dalvegi og einnig Sýslumannsembættið í Hafnarfirði. Embættin verða
öll sameinuð í Hlíðasmára og munu
þjónusta höfuðborgarsvæðinu.
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri
Kópavogs, segir nýja miðbæinn í
Kópavogi vera góðan valkost. „Nýi
miðbærinn í Kópavogi er miðja

höfuðborgasvæðisins og þess vegna
mjög góður valkostur fyrir höfuðstöðvar fyrirtækja þar sem er margt
starfsfólk og margir viðskiptavinir
eins og í tilfelli Sýslumannsembættisins og Íslandsbanka,“ segir
Ármann. Undir þetta tekur Helgi S.
Gunnarsson, forstjóri Regins hf, sem
segir þetta mjög jákvæðar fréttir fyrir
atvinnu- og íbúðasvæði Smárahverfisins í heild sinni. Reginn hf á um 100
þúsund fermetra af atvinnuhúsnæði
í Smárahverfinu. „Smárahverfið er
heitasta atvinnusvæði höfuðborgarsvæðisins,“ segir Helgi. „Hér eru
frábærar samgöngur og bílastæði

Aðsent

Yfirlýsing frá Þorsteini
Hjaltested

Þ

orsteinn Hjaltested, bóndi
á Vatnsenda, vill, vegna
umfjöllunar um málefni
hans í síðasta tölublaði Kópavogsblaðsins, taka fram að réttindi
hans, og áður föður hans, til

jarðarinnar Vatnsenda hafa margsinnis verið staðfest með dómum
Hæstaréttar. Réttindi Þorsteins byggja á fyrirmælum erfðaskrár Magnúsar Einarssonar Hjaltested frá
árinu 1938. Í þeim réttindum felst

sem önnur atvinnusvæði geta ekki
skákað. Það sem réði úrslitum um
þessa ákvörðun, að við teljum, er
frábær staðsetning Hlíðasmára,
með mjög góðri aðkomu á miðju
höfuðborgarsvæðinu.“ Fyrirtæki sem
hafa verið í Hlíðasmára 1 munu flytja
í sumar og mörg hver einungis færa
sig um set innan hverfisins, að sögn
Helga. Um 100 manns munu starfa
hjá hinu sameinaða sýslumannsembætti í Hlíðasmára en húsið er
samtals um 3.200 fermetrar að stærð.
Ljóst er að gríðarlegar breytingar
eru að verða á þróun Smárahverfis
en nýlega var tilkynnt að Íslands-

banki hyggðist flytja höfuðstöðvar
sínar í Norðurturn Smáralindar
Helgi Segir fólk almennt ekki gera
sér grein fyrir hvílík lyftistöng það
muni verða fyrir verðmætaaukningu
íbúða og atvinnulífs á svæðinu.
Ármann bendir einnig á að auk
Íslandsbanka og Sýslumanns sé
WOW air að flytja höfuðstöðvar
sínar vestast á Kársnesið. „Það er
afar spennandi svæði og í mikilli
uppbyggingu. Þar viljum við sjá fjölbreyttari flóru fyrirtækja, kaffihús,
veitingastaði og enn skemmtilegra
mannlíf.“

m.a. að Þorsteinn einn hefur rétt
til umráða jarðarinnar Vatnsenda
og til hagnýtingar hennar. Sérstaklega er í erfðaskránni mælt fyrir um
einkarétt hans til að leigja út lóðir
úr óræktuðu landi jarðarinnar undir
hús, leikvelli eða annað. Þegar tjón
vegna eignarnáms er metið verður
horft til þess að dánarbú Sigurðar
afa hans hefur hvorki rétt til hagnýtingar jarðarinnar né rétt til þess
að hirða af henni nokkurn arð. Með
síðasta eignarnámi Kópavogsbæjar var Þorsteinn sviptur umráðum

stærstum hluta jarðarinnar og
þeirra heimilda sem hann hafði
til hagnýtingar landsins, þar með
talið einkarétti hans sem erfingja
samkvæmt erfðaskránni til sölu
lóða á leigu undir hús eða annað.
Þorsteinn er stærsti tjónþoli eignarnámsgerðarinnar og sækir rétt
sinn á grundvelli erfðaskrárinnar.
Virðingarfyllst: fh. Þorsteins
Hjaltested bónda á Vatnsenda
Sigurbjörn Þorbergsson hrl.

Vorhátíð í
Guðmundarlundi
F

astlega má búast við stuði í Guðmundarlundi þann 14. maí frá
klukkan 13 – 15 en þá ætlar Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi að vera
með vorhátíð. Félagar úr Gerplu
verða með leiki og æfingar og
blöðrulistamaður frá Sirkus Íslands
mun leika listir sínar. Kveikt verður
upp í grillinu og pylsur grillaðar.

Metfjöldi
heimsækir
Bókasafn
Kópavogs
R

úmlega 6.000 gestir heimsóttu
Bókasafn Kópavogs vikuna eftir
að safnið var opnað á ný eftir viðamiklar breytingar á innra rými þess.
Með breytingunum var leitast við
að mæta betur þörfum safngesta.
Til dæmis er nú meira pláss fyrir
gesti sem vilja glugga í bókum eða
tímaritum og barnadeild safnsins
var færð niður á fyrstu hæð en áður
var hún á þriðju hæðinni.
Breytingarnar mælast vel fyrir.
Heimsóknir eru fleiri og sérstaklega
eru foreldrar og börn ánægð enda
var mikið lagt í barnadeildina. Hún
er skreytt með skærum litum og gerð
hlýlegri með mottum og kósý hornum. Plássið er meira og umhverfið
öruggara fyrir yngstu börnin

Á döfinni

Situr þú uppi með húsfélagið?

Málþing um reglur á
hjóla- og göngustígum

K
Er aðalfundur framundan?

ópavogsbær mun standa fyrir
málþingi um reglur á hjólaog göngustígum í Salnum í
Kópavogi þann 31. maí í samstarfi
við Samgöngustofu, Vegagerðina,
Skipulagsstofnun og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Landsamtök hjólreiðamanna, Hjólafærni

og Hjólakraftur taka einnig þátt
ásamt Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hjá Kópavogsbæ er
verið að hefja vinnu við samgöngustefnu Kópavogsbæjar sem er
ætluð til að stuðla að auknu öryggi
og mæta þörfum þeirra sem nýta
sér samgöngukerfið með hvatningu

Mynd: Stocksnap.io

og fræðslu. Markmiðið er að efla
gæði samgöngukerfisins og stuðla
að bættri lýðheilsu og vistvænum
samgöngum.

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

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

Næsta blað kemur út 20. maí
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 17. maí

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.

Umhverfisviðurkenningar 2016
Tilnefningar
Auglýst er eftir tilnefningum til viðurkenninga í umhverfismálum í Kópavogi. Slíkar viðurkenningar eru
veittar ár hvert af umhverfis- og samgöngunefnd og bæjarstjórn. Veittar hafa verið viðurkenningar þeim
sem þótt hafa skarað fram úr í hönnun, frágangi og viðhaldi umhverfis og húsa.
Viðurkenningar hafa verið veittar ár hvert síðan 1995.
Veittar hafa verið viðurkenningar í eftirfarandi flokkum:
- Umhverfi og samfélag
- Umhirða húss og lóðar til fyrirmyndar
- Endurgerð húsnæðis
- Framlag til umhverfismála
- Framlag til ræktunarmála
- Frágangur húss og lóðar á nýbyggingarsvæðum
- Hönnun

Umhirða húss og lóðar 2015
Hjallabrekka 6

Hönnun 2015
Fagraþing 5

Frágangur húss og lóðar á nýbyggingarsvæðum 2015
Frostaþing 6

Að auki er hægt að tilnefna götu ársins sem bæjarstjórn Kópavogs veitir viðurkenningu.
Umhverfisviðurkenningar verða veittar í ágúst.
Hægt er að skila inn tilnefningum til Bjarka Valberg, umhverfisfulltrúa Kópavogs á
netfangið Bjarki.Valberg@Kopavogur.is
Frestur til að skila inn tilnefningum er til miðvikudagsins 15. júní, 2016, kl. 12:00.
Á heimasíðu Kópavogs er hægt að sjá hverjir hafa hlotið viðurkenningar umhverfis- og samgöngunefndar
áður umhverfisráð frá árinu 1995.

kopavogur.is
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Vorhátíð

Vorhátíð Sjálfstæðisfélags Kópavogs
verður í Guðmundarlundi 14. maí
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Rúna Björk Þorsteinsdóttir er Kópavogsbúi dagsins.

Kópavogsbúi dagsins

Alvöru

Alvöru

kísilhreinsir

sem virkAr!
Frábær á sturtugler, baðkör,
vaska, keramikhelluborð,
bakaraofna og margt fleira.

kísilhreinsir

sem virkAr!

Frábær á sturtugler, baðkör,
vaska, keramikhelluborð,
bakaraofna Marpól
og margt
fleira. 18,
ehf. • Nýbýlavegur

Dalbrekkumegin • 200 Kópavogur
Sími: 660 1942 • marpol.is

Alvöru

Marpól ehf. • Nýbýlavegur 18,
Dalbrekkumegin • 200 Kópavogur
Sími: 660 1942 • marpol.is
kísilhreinsir
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Alvöru

Marpól ehf. • Nýbýlavegur 18,
Dalbrekkumegin • 200 Kópavogur
Sími: 660 1942 • marpol.is

kísilhreinsir

sem virkAr!
Frábær á sturtugler, baðkör,
vaska, keramikhelluborð,

„Fátt sem toppar ilminn af grasi,
bensíni, kúaskít og grillmat.“
Nafn: Rúna Björk Þorsteinsdóttir
Gælunafn: Rúna
Fjölskylduhagir: Á soninn
Þorfinn, 25 ára, sem starfar sem
rekstrarstjóri og dótturina
Guðrúnu Emblu, 17 ára nema í
MK. Ekki má gleyma kettinum
Mola 2 ára.
Starf: Kenni unglingum íslensku
í Garðaskóla.
Búseta: Bý í Hjallabrekku og
horfi yfir æskuslóðirnar í
Fossvoginum.
Mesta afrek í lífinu: Það er
án vafa að eignast börnin mín.
Svo er það náttúrulega að taka
mótorhjólaprófið og að vera
snillingur í að búa til bernaise
sósu.
Hvernig vaknaði mótorhjólaáhuginn?
Áhuginn hafði lengi blundað í
mér og ég var stundum farþegi.
Svo tók sonur minn prófið og
fékk sér hjól og þá gat ég ekki
setið eftir og gerði eins. Síðan eru
liðin 6 ár og ég kolféll. Veit fátt
skemmtilegra.
Hvað er skemmtilegast við
mótorhjól?
Ferðalögin og félagsskapurinn.

Gamla myndin

Úr fórum
Héraðsskjalasafns Kópavogs

N

ú með vorinu draga margir
fram reiðhjólið og njóta þess
að þjóta áfram fyrir eigin vélarafli. Hjólið hefur verið mikilvægt samgöngutæki fyrir Kópavogsbúa allt frá
upphafi, eins og lesa má í nýjasta smáriti Sögufélags Kópavogs og Héraðsskjalasafns Kópavogs, Landnemar
í Kópavogi eftir Leif Reynisson. Þar
segir frá því þegar bræðurnir Finnjón
og Sveinn Mósessynir fengu úthlutað erfðafestulöndum við Nýbýlaveg
og Álfhólsveg árið 1937. Þeir bjuggu
í Reykjavík og samgöngutæki þeirra
til að komast í Kópavog, oft með
með verkfæri og fleira til húsbyggingarinnar, var reiðhjólið. Eða eins
og Leifur lýsir því: „Slæmt veður var
yfirleitt ekki fyrirstaða og má nærri
geta að oft hafi verið gott að leggjast
á koddann eftir púlvinnu og stranga
hjólreiðaferð […]. Sérstaklega hefur
verið óspennandi að paufast á milli
í skammdeginu því utan Reykjavíkur
var engin götulýsing.“ Sem betur fer

Félagsskapurinn er ótrúlega hress
og maður kynnist ógrynni af
fólki. Ég er búin að hjóla landið
þvert og endilangt margoft og í
fyrra fór ég til Færeyja. Í sumar
stendur til að fara í hópferð í
Evróputúr til átta landa. Hjólin
fara með gámi til Rotterdam og svo
brunum við hring um Evrópu og
endum á sama stað.
Hvernig er mótorhjólamenningin í Kópavogi?
Það er mikil hjólamenning í
Kópavogi. Ég er í kvenhjólaklúbbnum Skutlum sem varð 10
ára á síðasta ári. Við erum miklar
hjólakonur og hjólum manna
mest. Við erum með húsnæði í
Auðbrekku þar sem við höldum til.
Við hittumst alltaf á þriðjudögum
klukkan sjö og hjólakonur eru að
sjálfsögðu velkomnar.
Breiðablik eða HK?
Breiðablik alla leið.

grasi, bensíni, kúaskít og grillmat
á góðu kvöldi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Óheiðarleiki fyrst og fremst en
bein í fiski eða hár í mat komast
ofarlega á listann.
Hver er fallegasti staður
Kópavogs?
Þeir eru eiginlega tveir. Kópavogskirkja og í og við Guðmundarlund.
Ef þú mættir ráða öllu í
Kópavogi í einn dag, hvað
myndir þú gera?
Ég myndi byggja glerkúpul yfir
bæinn og tryggja sól og blíðu alla
daga.
Hvað er best í Kópavogi og hvað
mætti betur fara?
Jordan grill í Hamraborg og
Brassbandið sem ekur um á
pallbíl á 17. júní. Ég vil láta lækka
verð í sund og hraðahindranir.

Hvað fyllir þig orku og andagift?
Að setjast upp á hjólið og bruna
út úr bænum. Hreinsa hugann og
anda að mér náttúrunni. Maður
upplifir náttúruna á allt annan hátt
á hjóli. Fátt sem toppar ilminn af

Rúna Björk tilnefnir Örn Smára
Gíslason, sem er grafískur
hönnuður og „orginal Kópavogsbúi“ sem næsta „Kópavogsbúa
dagsins.“

hefur öll aðstaða til hjólreiða batnað
til muna á árunum sem liðin eru síðan.
Myndin sem við birtum núna er úr
safni Sigurðar Einarssonar sem bjó
á Digranesvegi 16. Hún er tekin fyrir
framan hús hjá honum og sjást húsin

við Neðstutröð 2 og Vallartröð 1 í bakgrunni og árið er líklega nálegt 1956.
Hjólreiðamaðurinn er óþekktur en
vonandi verður þurrara á hjólagörpum Kópavogs í sumar en virðist hafa
verið þegar myndin var tekin.

Kópavogsblaðið
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mælir með

1

Tokyo sushi

Nýbýlavegi 4
Á Nýbýlavegi er Tokyo sushi veitingastaður með 45 þægilegum sætum.
Á veitingastaðnum er allt sushi gert
jafnóðum, rétt eins og á öðrum Tokyo
sushi stöðum. Auk ljúffengs sushi
er einnig hægt að fá heita rétti eins
og kjúklinga-teriyaki og gómsætar
súpur en þessir réttir eru einungis í
boði á Nýbýlavegi en ekki á öðrum
stöðum Tokyo sushi. Í dag getur þú
nálgast sushi í Krónunni á Tokyo
Express stöðunum og auðvitað einnig
í Glæsibæ. Þú getur verið viss um að
gæðin haldi sér hvert sem þú ferð,
það er markmið Tokyo sushi.

1

4

3
5

2

6

2

Júníorinn

Nýbýlavegi 32
Juniorinn er nýtt nafn en eigendurnir
hafa reynslu sem fáir státa af. Á
Juniornum er fjölskylda sem hefur
verið í veitingarekstri síðustu 30 ár.
Juniorinn eiga Hlöðver Sigurðsson
og Kolfinna Guðmundsdóttir, sem
stofnuðu Hlöllabáta árið 1986, og
dætur þeirra, Elín Guðný, María
Peta Hagalín og Kolfinna Hagalín. Á
Juniornum fer hollt og djúsí saman.
Boðið er upp á skyndibita úr fyrsta
flokks hráefnum, salöt, hamborgarar
og bátar ásamt því að vigta og mæla
fyrir þá sem velja það

www.eldumrett.is

Ræman
Nýbýlavegur 6

s: 552 1123

ÍSA FOLD

3

Domusnova

Nýbýlavegi 8, 2 hæð
Fasteignasala í fremstu röð Fasteign er framtíðin
Domusnova er öflug fasteignasala á
Nýbýlavegi. Þjónustustigið er mjög
hátt þar sem viðskiptavinum er fylgt
alla leið. Löggiltir fasteignasalar sjá
um fasteignasölu hjá Domusnova, eins
og lög kveða á um. Lögð er áhersla á
traust og heiðarleg vinnubrögð.
Fasteignasala - Leigumiðlun. Hafðu
samband við Domusnova ef þú vilt
selja, leigja eða kaupa fasteign.
domusnova.is. S: 527 1717

4

Ræman

5

Eldum rétt

6

American style

Nýbýlavegi 6

Nýbýlavegi 16

Nýbýlavegi 22

Ræman - íslensk hönnun, verslun og
vinnustofa er eitt best geymda leyndarmálið í Kópavogi. Þar eru hönnunarfyrirtækin Evuklæði og Ísafold rekin
undir sama þaki. Ræman býður uppá
spennandi fatnað og fylgihluti fyrir
konur. Þar er hægt að versla beint
frá hönnuði milliliðalaust. Fjölbreytt
og skemmtileg hönnun, notalegt
andrúmsloft og alltaf nostrað við
hvern viðskiptavin.

Eldum rétt sérhæfir sig í að leysa þessa
klassísku spurningu „hvað á að vera
í matinn“. Við gerum viðskiptavinum
okkar kleift að elda hollan og fjölbreyttan mat án þess að þurfa að fara
að versla og án þess að sóa matvælum.
Frekari upplýsingar má finna á
eldumrett.is.

American Style á Nýbýlavegi býður upp
á fjölbreyttan og spennandi matseðil
fyrir alla fjölskylduna. American Style
var brautryðjandi á íslenskum markaði
þegar staðurinn var á meðal þeirra
fyrstu til þess að bjóða gestum sínum
fríar áfyllingar á gosdrykki. Þú getur
alltaf treyst því að fá gæðahamborgara
úr fyrsta flokks hráefni á American
Style og góða stemmningu í stíl.

Nýbýlavegi 18
Sími: 557 7711

NÝR
MATSEÐILL
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Kópavogsblaðið

Sumargleði

Kvennakór
Kópavogs úti á túni
Hressar konur úr kvennakór Kópavogs skelltu sér í sveitina um daginn og sinntu hefðbundnum búnaðarstörfum þar sem gleðin var við völd. Talið frá vinstri: Sigurlaug Kristjánsdóttir, Gunnhildur Gísladóttir,
Guðrún Kristinsdóttir, Ásdís María Brynjólfsdóttir, Svanhildur Steingrímsdóttir, Guðný Þóra Friðriksdóttir, Erla Kjartansdóttir, Sesselja Þórunn Jónsdóttir og Lára Herborg Ólafsdóttir.
Mynd: Svanhildur Þorsteinsdóttir.

tónleikanna. Kórinn efndi einnig
til fleiri viðburða eins og jólasöngs
á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu og skemmtikvölds með
öðrum kórum þar á meðal Samkór
Kópavogs í janúar. Í mars var haldin opinn kóræfing í Gerðasafni og
er það ásamt fleiru gert til að sýna
bæjarbúum þakklætisvott fyrir styrk
sem bærinn veitir til kórstarfsins.
Undirbúningur vortónleika kórsins
hefur staðið frá því í fyrrahaust. Efnisvalið er fjölbreytt allt frá sígildum
íslenskum dægurperlum til Madrigala, ABBA og 80´s rokks. Kórfélagar
hafa ekki aðeins lagt á sig strangar
æfingar við undirbúning tónleikanna,
heldur líka brugðið sér í sveitina þar

K

vennakór Kópavogs fagnar
sumri með söng og gleði
laugardaginn 7. maí kl. 20:00,
í Sal Ferðafélags Íslands í Mörkinni.
Kórstarfið hefur verið bæði skemmtilegt og fjölbreytt í vetur. Í nóvember
hélt kórinn árlega styrktartónleika
sína undir yfirskriftinni „Hönd í hönd“.

Tónleikarnir voru haldnir í samstarfi
við Lindakirkju og allur ágóði rann til
Umhyggju, félags til stuðnings langveikum börnum. Alls söfnuðust um
800.000 krónur. Fjöldi listamanna
lagði málefninu lið með því að leggja
fram vinnu sína án endurgjalds auk
annarra sem komu að framkvæmd

Útgáfa

Gefa út plötu til styrktar
rannsóknarsjóði barna

S

ystkinin Bara Heiða og Danimal
eru þessa dagana að taka upp
vínylplötu með tónlist sinni sem
vakið hefur mikla athygli. Upptökum

er lokið en á Karolina Fund er í gangi
söfnun þar sem fólki er boðið að
kaupa plötuna fyrirfram. Platan ber
heitið Brother og Sister. Hluti af

Viltu hafa áhrif
í kirkjunni þinni?
Opinn safnaðarfundur í Hjallakirkju 8. maí kl. 13.00.
Kosið í kjörnefnd og sóknarnefnd.
Nýjar starfsreglur um val á prestum þýða að kjósa
þarf kjörnefnd í Hjallasókn. Fyrsta verk hennar verður
að velja nýjan prest í sumar.
Kosnir verða 15 aðalmenn og 11 varamenn, auk þriggja
sóknarnefndarmanna. Sóknarbörn í Hjallasókn sem eru
16 ára og eldri hafa atkvæðisrétt og kjörgengi.
Verið velkomin að styðja lýðræðið í kirkjunni.

ágóða plötunnar fer í rannsóknarsjóð barna með CFC heilkennið sem
Breki, yngri bróðir þeirra, er með.
Móðir þeirra, Anna Kristín, er erfðafræðingur og hefur búið til rannsóknarsjóð þeim tilgangi að finna
lækningu á heilkenninu. CFC heilkennið er eitt af sjaldgæfustu heilkennum í heiminum en aðeins um 300
einstaklingar hafa greinst með það.
Heilkennið veldur ákveðnum útlitseinkennum og alhliða þroskahömlunum. Með rannsóknum og þróun
á lyfi er hægt að lækna sjúkdóminn.

sem kórkonur tóku til hendinni. Flestar voru með sveitastörfin á hreinu
en stutt í borgarbarnið í öðrum og
púðurdósunum brugðið á loft við
aðstæður sem ekki er algengt að sjá.
Aðrar sýndu að fyrir sannar dömur
fara heygafflar og olíudælur vel
við háhælaða skó og rauðan varalit.
Kórkonur kunna svo sannarlega að
hafa gaman að öllum verkefnum sem
þær taka sér fyrir hendur. Lögin sem
æfð hafa verið í vetur fá þó ekki hið
einasta að hljóma á vortónleikum

kórsins, því viku síðar leggur hópurinn
í för til Ítalíu og mun syngja, gleðjast
og njóta góða veðursins á bökkum
Gardavatnsins í heila viku. Kórfélagar
vonast til að sjá sem flesta af vinum
og velunnurum kórsins á vortónleikunum. Húsið opnar 19:15 og er fordrykkur innifalinn í aðgangseyrinum
sem er aðeins kr. 3.000. Stjórnandi
kórsins í vetur er John Gear. Að tónleikum loknum tekur við glaumur og gleði
með opnum bar allt kvöldið og jafnvel
tækifæri til að stíga nokkur dansspor.

Danimal og Bara Heiða.

Breki með vinkonu sína í fanginu
og pabbi hans, Björn Jónsson situr
álengdar.

Bara Heiða

Heiða hefur tekið upp nokkur lög sem
hafa fengið ágæta útvarpsspilun og
náð á topp 10 lista Rásar 2. Lögin hafa
einnig fengið spilun í Bandaríkjunum,
Þýskalandi og Færeyjum. Á meðal
þeirra er hið stórskemmtilega lag
Stormtrooper en myndband við það
lag hefur vakið mikla lukku á Youtube.

Danimal

Daníel byrjaði ungur að koma fram en
hann var 16 ára þegar hann spilaði á
sínum fyrstu tónleikum á Melodica
Festival í Reykjavík. Síðan þá hefur
hann ferðast um heiminn með tónlist sína. Frá árinu 2012 hefur Daníel
verið að einbeita sér að hljómsveitinni Hide Your Kids þar sem hann
syngur. Sú hljómsveit gaf nýlega út
fyrstu EP plötuna sína, Lovestories. Á
þessu ári byrjaði Daníel aftur að koma
fram undir nafninu Danimal og vinnur nú að sinni fyrstu EP plötu.
Tónlistinni má lýsa sem einlægri
og melódískri kassagítartónlist sem

mun annað hvort gera þig mjög
leiða/n eða mjög glaða/n.

Eiga ættir að
rekja til Kópavogs

Afi og amma þeirra systkyna í föðurætt
voru á meðal fyrstu landnema Kópavogs. „Afi okkar, Einar Júlíusson, byggingafulltrúi, og amma okkar, Ólafía G.
Jóhannesdóttir, sem starfaði á Bæjarskrifstofu Kópavogs, voru með þeim
fyrstu til að nema land í Kópavogi á
árunum upp úr 1946,“ segir Heiða.
„Þar bjuggu þau ásamt sex börnum
en Einar afi byggði tvisvar við húsið á
Álfhólsvegi 15. Afi var húsamiðameistari og arkitekt og teiknaði mörg hús

sem síðan voru byggð í Kópavogi á
þessum árum. Á þeim tíma minnti
Kópavogur meira á sumarbústaðarland. Húsið að Álfhólsvegi var rifið
eftir að amma Lóa lést en Einar fór
á Sunnuhlíð. Öll föðurættin, ólst upp
í Kópavoginum og ég á margar mjög
góðar minningar þaðan úr bernsku,“
segir Heiða. „Pabbi okkar, Jón M.
Einarsson, líffræðingur og gítarsjéní,
er uppalinn Kópari. Systkini pabba
eru meðal annars Ólöf Einarsdóttir
textíllistakona og Sigrún Einarsdóttir
glerlistakona sem rekur Gler í Bergvík
á Kjalarnesi þannig að það er sterkur
strengur í Kópavog,” segir Heiða.

Kópavogsblaðið
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Blikafréttir
námskeið

Formaðurinn

Sumarnámskeið Breiðabliks 2016

Framtíðin
er björt hjá
Breiðablik

Í

sumar verður boðið upp á íþróttanámskeið fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára í
Smáranum í Kópavogsdal og í Fagralundi í Fossvogsdal. Skipulögð dagskrá er
frá 8.00-17.00 alla virka daga. Námskeiðin eru fyrir öll börn fædd 2004 til 2009.

Staðsetning og tímatafla fyrir námskeiðin:

N

ýkjörinn formaður Breiðabliks heitir Sveinn Gíslason
og er flestum Blikum að
góðu kunnur. Hann hefur lengi
verið viðloðandi félagið en fyrst hóf
hann ábyrgðarstörf fyrir Breiðablik
árið 1999 þegar hann starfaði sem
gjaldkeri í kjölfar fjárhagslegrar
endurskipulagningar félagsins.
Sveinn hefur búið í Kópavogi
nánast alla sína tíð, fyrir utan háskólanám erlendis, og sömuleiðis
einnig kona hans, Ester Jóhannsdóttir. Saman eiga þau fjóra stráka;
Birki – sem er uppeldissonur Sveins,
Gísla, Friðrik og Tómas. Allir strákarnir hafa æft íþróttir bæði körfubolta og knattspyrnu. Birkir æfði
með HK en hinir strákarnir Breiðablik. „Það er því mikið rætt um
íþróttir við eldhúsborðið,“ segir
Sveinn og hlær. „Sjálfur get ég ekki
talið upp mikil afrek á íþróttasviðinu. Ég hef því góðan skilning á að
það þurfi að vera góð aðstaða fyrir
varamenn og mun beita mér sérstaklega fyrir því,“ segir Sveinn og
brosir. „Breiðablik er stórt og öflugt
félag sem veltir um 500 milljónum
á ári með iðkendur á bilinu 2.300 –
2.500 manns. Félagið hefur vaxið og
eflst með bænum og er mjög stór
vinnuveitandi ásamt því að geta
státað af öflugu grasrótarstarfi og
sjálfboðaliðum sem sinna ómetanlegu starfi. Minn styrkur er fyrst og
fremst í því að vera til halds og
trausts varðandi rekstur félagsins.“
Líklega er sjaldan ofmetið það mikla
forvarnar- og uppeldisstarf sem á
sér stað hjá íþróttafélögum og þar
fer Breiðablik einna fremst í flokki

Knattspyrna

Leikmenn
og þjálfarar
framlengja
samninga

Í

slandsmeistarar Breiðabliks í knattspyrnu kvenna hefja titilvörnina á
heimavelli gegn KR þann 11. maí
kl. 19.15. Félagið hefur í vetur gert
samninga við þjálfarateymið og níu
leikmenn, reynslubolta og unga og
efnilegar stúlkur. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari Breiðabliks og aðstoðarmaður hans Ólafur Pétursson gerðu
nýverið þriggja ára samninga. Þeir
náðu frábærum árangri í fyrra og
fékk Breiðablik einungis á sig fjögur
mörk allt tímabilið og tapaði ekki
einum einasta leik. „Það er mikið
fagnaðarefni fyrir félagið að tryggja

Sveinn Gíslason, formaður Breiðabliks.

félaga á landinu. „Forvarnarstarfið er
mjög mikilvægt. Við þurfum að hlúa
að æskilegum fyrirmyndum sem fær
ungt fólk til að vilja stunda íþróttir
sem hefur vonandi jákvæð áhrif á
þeirra lífsmótun. En auðvitað erum
við líka í keppni og þurfum að gæta
að því að hafa jafnvægi á milli
æskulýðsstarfs og keppnisíþrótta.“
Kópavogsbær hefur mótað stefnu
í því að stóru fjölgreinafélögin tvö;
Breiðablik og HK eigi sér sín heimasvæði í Smára og Kórnum og að
áhrifasvæði þeirra, einkum í knattspyrnu, nái í um 2km radíus út frá
þeim svæðum. „Fagrilundur lendir
innan áhrifasvæðis Breiðabliks,“ segir
Sveinn. „Við tökum því mjög alvarlega
að veita íbúum góða þjónustu á fjölbreytta íþróttaiðkun í þeirra nærumhverfi. Megin forsenda þess er að hafa
góðan aðgang að mannvirkjum sem
þar eru. HK sér um reksturinn Fagralundi til 1. ágúst en þá mun bærinn
yfirtaka rekstur mannvirkjana þar.
Þá lítum við svo á að Fagrilundur lúti
sömu reglum og önnur íþróttahús
bæjarins sem Kópavogsbær sér um
rekstur á. Það verður að vera jafnræði

á milli félaganna varðandi aðstöðu
miðað við iðkendafjölda þannig
að við getum veitt sambærilega
þjónustu. Þar hallar á Breiðablik
eins og mál standa í dag. Við erum
með fleiri iðkendur í knattspyrnu
og þurfum aukið rými til að veita
áfram góða þjónustu. Við vonumst
til að bæjaryfirvöld taki tillit til þess
við næstu úthlutun. Megináhersla
nýrrar stjórnar verður að móta
sameiginlega framtíðarsýn með
bæjaryfirvöldum varðandi frekari
uppbyggingu íþróttamannvirkja til
lengri tíma.“
Strax í byrjun júní mun Breiðablik bjóða upp á knattspyrnu- og
ævintýranámskeið í Fagralundi,
en það verður auglýst nánar síðar.
„Framtíðin er björt hjá Breiðablik. Það er gaman að geta greint
frá því að nú var 10. deildin að
bætast við fjölbreytt íþróttastarf
félagsins því hjóladeild mun taka
til starfa í sumar. Það er frábær
almenningsíþrótt sem allir geta
stundað. Allir eru velkomnir að æfa
hjólreiðar hjá Breiðablik, en það
verður nánar kynnt síðar.“

sér þjónustu þessara frábæru þjálfara“, segir Eysteinn Pétur Lárusson
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks. „Þorsteinn og Ólafur
hafa mikinn metnað sem samsvarar
okkar áherslum og því hlökkum við til
áframhaldandi samstarfs“.
Einnig gerðu þrír af reyndari leikmönnum Breiðabliks samninga til
þriggja ára við félagið í vor. Rakel
Hönnudóttir er 28 ára og hefur verið
fastamaður í A landsliði Íslands undanfarin ár en hún kom til liðsins frá
Þór/KA fyrir fjórum árum. Tvær uppaldar Blikastúlkur, Ragna Björg Einarsdóttir sem er þrítug og snýr aftur
eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn
í fyrra og þúsundþjalasmiðurinn
Hildur Sif Hauksdóttir sem er 23
ára sömdu einnig til þriggja ára.
Þá sömdu tveir nítján ára gamlir leikmenn þær Esther Rós Arnarsdóttir,
Arna Dís Arnþórsdóttir og hin átján
ára Selma Sól Magnúsdóttir áfram
við Breiðablik. Esther Rós sem er
sóknarmaður og Selma Sól sem er
miðvallarleikmaður eru uppaldar í
hinum sterku yngri flokkum Breiða-

bliks og hafa náð sér í reynslu á láni
í úrvalsdeild og fyrstu deild undanfarin ár. Arna Dís kom til Breiðabliks
frá Stjörnunni þegar hún var fimmtán ára og hefur spilað með yngri
flokkum félagsins og meistaraflokki
síðan þá. Allar er stúlkurnar margreyndir unglingalandsliðmenn.
Þá gerði Breiðablik einnig samninga
við fjóra af burðarásum U17 ára landsliðs Íslands í vetur. Þrír uppaldir
leikmenn, hinar sautján ára Kristín
Dís Árnadóttir og Guðrún Gyða
Haralz og Sólveig Jóhannesdóttir
Larsen sem er sextán ára á árinu gerðu
allar samninga við félagið fyrr á
árinu. Þá gekk unglingalandsliðsmarkvörðurinn Telma Ívarsdóttir til
liðs við Breiðablik frá Fjarðarbyggð.
„Við erum mjög ánægð með að
tryggja okkur þessa reynslumiklu leikmenn áfram sem og að semja við nokkra
af okkar efnilegustu leikmönnum“,
segir Eysteinn. „Breiðablik ætlar sér
að vera í fararbroddi íslenskrar
kvennaknattspyrnu og við erum mjög
stolt af okkar öfluga hóp“.
Íslandsmeistararnir hafa æft af

* Vika 23 er 4 dagar og lækka verð þá
viku um 20%

Hægt verður að skrá börn á námskeið
og í gæslu frá og með 2. maí en allar
upplýsingar um skráningarferlið er
að finna á heimasíðu Breiðabliks
– breidablik.is. einnig er hægt að fá
upplýsingar í síma 510-6400. Einnig er fyrirhugað að halda námskeið í
ágústmánuði, frá 8. til 19. ágúst. Nánari tilhögun verður kynnt síðar.

Verðskrá:

Sund námskeið:

Sama verð er á öll námskeiðin og
hægt er að velja um hálfan dag
eða heilan dag. Í Smáranum er hægt
að kaupa heitan mat í hádeginu og
gæslu frá 8.00-9.00 og 16.00-17.00.
Ekki verður unnt að bjóða uppá hádegismat í Fagralundi en hægt verður
að kaupa gæslu frá 8:00 til 9:00, frá
12:00 til 13:00 og 16:00 til 17:00.

Námskeiðin eru fyrir öll börn fædd
2004 til 2011. Sunddeild Breiðabliks
býður í sumar upp á sundnámskeið
í Sundskóla Breiðabliks í júní og júlí.
Fyrsta námskeiðið hefst 13. júní og
því síðasta lýkur 15. júlí. Sjá nánar
á http://www.breidablik.is/sund/
sundnamskeid_breidabliks.

Samstarf

Bónus og Breiðablik

B

ónus og Knattspyrnudeild
Breiðabliks hafa endurnýjað
samning sín á milli um
að Bónus verði áfram styrktaraðili
deildarinnar til næstu þriggja
ára. Samningurinn er mikið fagnaðarefni og mikilvægur fyrir
báða aðila og styrkir enn frekar
öflugt uppeldis- og afreksstarf
stærstu knattspyrnudeildar landsins sem og að styðja meistaraflokka félagsins í efstu deild karla
og kvenna. Það voru Guðmundur
Marteinsson framkvæmdastjóri
Bónus og Eysteinn Pétur Lárusson,
framkvæmdastjóri knattspyrnu-

kappi í vetur og fóru meðal annars í
æfingaferð til Þýskalands þar sem þær
æfðu hjá Evrópumeisturum kvenna í
FFC Frankfurt. Þar sigraði liðið þær

deildar Breiðabliks sem undirrituðu samningana fyrir skömmu.
„Knattspyrnudeild Breiðabliks er
gríðarlega ánægð með að tryggja
sér áfram samstarf við einn af okkar
stærstu styrktaraðila undanfarinna
ára. Okkur er það mikils virði að
vera í samstarfi við Bónus áfram
sem skýtur enn frekari stoðum undir
starf okkar og rekstur deildarinnar.
Samstarfið er búið að vera farsælt
og mun vonandi blómstra enn frekar
á komandi árum„ segir Eysteinn
Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Breiðabliks.
þýsku í tveimur æfingleikjum sem
voru góður undirbúningur fyrir þátttöku í Evrópukeppni meistaraliða í
haust.
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Lágmynd af Valdimar Kristni Valdim
Miðvikudaginn 11. maí á Kópavogsvelli klukkan 18:30
Valdi Vallarvörður

Einstakur
æskulýðsleiðtogi

Á

meðan eldhuginn Heiðar
Bergmann Heiðarsson, oft
nefndur Heisi, var að taka
viðtöl við fólk vegna heimildamyndarinnar um Vallargerðisvöll,
Með sand í augum, kom nafn eins
manns fram hjá flestum viðmæl-

enda hans, en það var Valdimar
Kristinn Valdimarsson eða Valdi
vallarvörður. Það er sérstaklega eftirtektarvert hvað menn töluðu af mikilli
virðingu og hlýhug um Valda enda
var þar á ferð einstakur æskulýðsleiðtogi sem lagði sig fram um að hvetja
bæði stráka sem stelpur, unga sem
eldri til að æfa sig í fótbolta. Margir
halda því fram að hann hafi með elju
sinni og áhuga lagt grunninn að því
að ungar stúlkur fóru að iðka knattspyrnu ekki bara hér í Kópavogi þó
starfið hafi byrjað hér heldur breiddist knattspyrnuiðkun stúlkna út um
allt land. Heisi hóaði saman nokkrum valinkunnum sómablikum til
að undirbúa gerð lágmyndar af
Valda sem komið yrði fyrir á falleg-

um steini nálægt innganginum að
Kópavogsvelli.
Ef einhver á þennan heiður skilið
er það Valdima Kr. Valdimarsson.
Listamaðurinn Ívar Valgarðsson
var fengin til að gera gifsmót eftir
gömlum ljósmyndum og Málmsteypan Hella steypti svo myndina
í brons.

Valimar Kristinn Valdimarsson.

Undirbúningshópurinn vill þakka
þeim fyrir frábæra vinnu og
ánægjulegt samstarf. Hópurinn vill
líka færa Lista- og menningarráði
Kópavogs bestu þakkir fyrir myndarlegan stuðning og einnig Umhverfissviði Kópavogsbæjar sem sá
um uppsetningu verksins.
Vallargerðisvöllur var eins og annað
heimili Valda vallarvarðar.

Valdi Vallarvörður

Var Valdi
galdramaður?

Ingibjörg Hinriksdóttir.

V

aldi gamli vallarvörður var
galdramaður í hugum margra
okkar krakkanna sem stunduðum það að hanga á Vallargerðisvelli. Hann kunni allt og gat allt.
Hann var strangur – en samt bara
mátulega. Við reyndum auðvitað,
eins og krakka er von, að ganga
aðeins lengra en hann leyfði, en
mörkin voru skýr í hans huga og
yfir þau fór maður bara einu sinni.
Valdi var handlaginn, gerði við net
og galdraði blöðrur úr boltum og átti
alltaf til bót þannig að hægt var að
sparka í boltann aftur. Hann hélt úti
nokkrum kynslóðum knattspyrnufólks í Kópavogi sem dáðu hann
og dýrkuðu og báru fyrir honum
óttablandna virðingu. Auðvitað
án hans vitundar. Á mínu heimili
var alltaf talað um Valda fisksala,
en hann rak fiskbúð í húsi KRON á
Álfhólsvegi 32, en á þeirri góðu götu
var ég alin upp og Valdi bjó þar líka.
Ég kynntist þó ekki Valda fyrr en
hann var orðinn vallarvörður og í
mínum huga og langsamlega flestra
jafningja minna var hann þekktur sem Valdi vallarvörður. Ég sagði í
„Valdi var ódauðlegur hluti af
okkur. Hann átti í okkur flestum
hvert einasta bein. Fyrir okkur
var Valdi lærifaðir og verndari.
Það var honum að þakka að við
stelpurnar fengum leyfi til fótboltaæfinga á Vallargerðisvelli og
ef einhverjir af strákunum ætluðu
að stugga okkur af vellinum með
þeim rökum að fótbolti væri ekki
fyrir stelpur, gátum við reitt okkur
á að Valdi myndi verja okkar stað
og okkar tíma. Í hálfleik á leikjum
okkar færði hann okkur niðursneiddar appelsínur og þannig

upphafi að Valdi hafi í hugum okkar
krakkanna verið galdramaður. Ég er
nokkuð viss um að hann væri stoltur af þeirri nafngift. Hann var alinn
upp meðal galdramanna á Ströndum, nánar tiltekið á Látrum í Aðalvík
en þaðan flutti hann til Reykjavíkur
árið 1946 en ári seinna flutti hann
ásamt Rósu konu sinni í sumarbústað í Kópavogi og byggði sér og
sístækkandi fjölskyldu sinni reisulegt hús við Álfhólsveg. Í bænum
okkar bjó hann alla tíð síðan.
Valdi var Kópavogsbúi með stóru
K-i og barðist einarðlega fyrir öllum
þeim sem minna máttu sín. Knattspyrnustúlkur úr Kópavogi nutu
baráttumannsins svo sannarlega og
hann, að öðrum ólöstuðum er sá
sem lagði grunninn að því veldi sem
Breiðablik varð og er í knattspyrnu
kvenna á Íslandi. Hann stóð til að
mynda fyrir fyrsta opinbera knattspyrnuleik stúlkna í Kópavogi þegar
Austur- og Vesturbær öttu kappi árið
1967. Hann kom á fót skólamóti
grunnskólabarna í knattspyrnu árið
1969 og lagði á það þunga áherslu að
keppt yrði bæði í stúlkna og piltaflokki. Þessum mótum hélt hann,
ásamt nokkrum fleirum góðum
mönnum, úti í um 20 ár. Til marks
um umfangið má nefna að árið
1985 voru þátttakendur 406 og í
blaðagrein um mótið er sérstaklega
til þess tekið að helmingur iðkenda
hafi verið stúlkur og helmingur
drengir.
Valdi lagði línurnar fyrir mig og
margar fleiri sem um árabil börðust
fyrir framgangi kvenna í knattspyrnu.
Hann kenndi okkur að þola ekki
órétt, hann leiddi baráttuna og gafst
ekki upp. Það gerðum við ekki heldur og orðin hans um stelpur í fótfengum við auka orku fyrir síðari
hálfleikinn. Appelsínurnar hans
Valda voru okkar fæðubótarefni og
algjörlega ómissandi. Valdi mætti
á alla leiki og ef hann var ekki
ánægður með frammistöðu okkar
hikaði hann ekki við að kalla inná
völl eða koma að máli við okkur eftir
leik og segja okkur hvað betur mátti
fara. Þó Valdi sé horfinn á braut þá
vitum við að hann mun fylgjast með
leik okkar um ókomna tíð.“
Meistaraflokkur kvenna
í knattspyrnu um 1990

„Starf Valda í þágu knattspyrnu- og
æskulýðsmála í Kópavogi verður
ekki metið til fjár. Á þeim tímum
sem hann var vallarvörður má
segja að hann hafi verið aðaluppalandi æskunnar í bænum. Þá voru
ekki til leikskólar en krakkar allt
niður í 5-6 ára ólust upp á Vallargerðisvellinum hjá Valda og þar var

líf og fjör frá morgni til kvölds. Þá
hljómaði sú spurning daginn út og
inn „Valdi áttu bolta“ og alltaf gat
Valdi dregið fram einhverja tuðru
þannig að allir gátu leikið sér.“
Guðmundur Þórðarson,
fyrsti landsliðsþjálfari Íslands
í knattspyrnu kvenna.

takmark sem stúlkur eiga að geta
stefnt að til jafns við pilta.“ Valdi
var galdramaður og ég er ekki frá því
að hann var einn þeirra sem lagði til
sprek í bálið sem brann í mér fyrir
knattspyrnu kvenna í Kópavogi
og á Íslandi. Hann lagði línurnar,
markaði sporin og sjálf var ég bara
sporgöngukona, þakklát fyrir að hafa
kynnst Valda vini mínum vallarverði.
Þau voru nokkur, eldra fólkið, sem
við sem þá vorum yngri fylgdumst
með og horfðum upp til á leikjum,
Hulda P fór þar fremst í flokki ásamt,
Þórhalli manni sínum, Diddi hennar
Helgu Kristjáns og svo Konni gamli
sem var lengur en elstu menn muna
liðsstjóri meistaraflokks karla. Þau
mættu öll á kvennaleikina líka og
létu vel í sér heyra. Helga er sú eina
þessara sem hér eru upptalin sem
enn mætir á völlinn holdi klædd, en
ég er sannfærð um að þau hin eru
hér með okkur því þetta var staðurinn þeirra.
Helga orðaði það líka svo vel
hvernig manni leið þegar fregnin
um andlát Valda barst okkur. Hún
segir að hún hafi verið „stödd á
Kópavogsvelli að horfa á leik. Leikurinn varð á andartaki að aukaatriði. Völlurinn varð að stærðar
minnismerki um Valda um leið
og hann vakti ljúfsárar minningar
um löngu liðin töp og sæta sigra
sem við upplifðum saman. Augu
mín hvörfluðu að staðnum þar sem
Skódinn hans stóð jafnan á leikjum
Breiðabliks þannig að kona hans
Rósa, sem er fötluð, gæti horft á.“
Sá staður er við norðaustur hluta
stúkunnar á Kópavogsvelli.
Kópavogur og Breiðablik eru ríkari
fyrir það lán að Valdi flutti í sumarbústað í Kópavogi árið 1947.
Ingibjörg Hinriksdóttir.

Valdi vallarvörður við kunnuglega iðju ofan á Skódanum sínum ásamt aðstoðarmanni.

bolta þyrftu að eiga það takmark að
komast í landsliðið varð leiðarljós
svo ótal margra stúlkna í Breiðabliki. Valdi sagði árið 1989 þegar
ekkert var kvennalandsliðið en lofað
„Enginn vann eins ötullega fyrir
kvennaknattspyrnu Breiðabliks og
Valdi. Hugurinn hvarflaði á Vallargerðisvöll þar sem börnin mín
kynntust Valda fyrst. Þar var hann
„mátturinn og dýrðin.“ Valdi sagði
að ég mætti fara til Keflavíkur að
keppa. Valdi sagði að ég ætti að æfa
í marki. Valdi sagði að ég ætti að
taka lýsi. Þess vegna lá beinast við
að hringja út á völl í Valda og biðja
hann að segja börnunum að koma
heim að borða. Ef bolti raknaði upp
sögðu þau að Valdi myndi gera við
hann. En hver voru launin? Raunar

hafði verið að endurvekja stúlknalandslið: „Knattspyrna kvenna er
staðreynd og komin til að vera.
Stúlknalandslið er gott og gilt en
landslið er efsta þrepið. Landslið er
engin í krónum talið en er ég flutti
þeim andlátsfregn Valda skynjaði
ég hve þau mátu hann mikils.
hann var þeim stoð og stytta í
boltanum en lét þau ekki komast
upp með neitt múður. Hann var
glettinn og gamansamur og sló því
oft fram að hann væri eiginlega
bestur. Eftir á að hyggja held ég að
það sé rétt, bara ekki í að sparka í
bolta eins og hann grínaðist með
heldur í stjórnun og hann lumaði
á „Fergusons hæfileikum”.

„Valdimar Kr. Valdimarsson
var einn af mestu velunnurum
kvenna í knattspyrnu á Íslandi.
Saga hans er samofin sögu
Breiðabliks en þar var hann
áhrifavaldur, stoð og stytta. Valdi
var fyrirvinna, smíðaði, eldaði og
bakaði, þreif, þvoði og saumaði.
Ekkert var honum ómögulegt.
Hann var hreinn og beinn, iðinn
og duglegur, en leit aldrei á lífið
sem vinsældarkosningu. Hjá
meistaraflokki kvenna var Valdi
allt í öllu. Hann sá um búningana, þvoði og braut, lagaði og
hélt til haga. Hann sá um vatn
handa þyrstum leikmönnum og
vörumerki hans var appelsínur í
hálfleik. Með þeim kom nýr kraftur og hugur í leikinn. Stelpurnar í
Breiðabliki voru stelpurnar hans
Valda.”

Helga Kristjánsdóttir
Ásta B. og Samúel Örn

Kópavogsblaðið
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marssyni afhjúpuð á Kópavogsvelli
Styrktaraðilar
. Kiwanisklúbburinn Eldey
. Lionsklúbbur Kópavogs
. Lionsklúbburinn Muninn
. Rótarýklúbbur Kópavogs
. Rótarýklúbburinn Þinghóll
. Knattspyrnudeild Breiðabliks
. Kópavogsblaðið
. Sögufélag Kópvogs
. Anna Karen Ásgeirsdóttir
. Atli Heiðar Þórsson
. Atli Þór Hannesson

Vallargerðisvöllur í dag. Ófái knattspyrnumenn slitu þar takkaskónum og
minnast Valda með hlýju.

. Bent Bjarnason
. Bergþór Grétar Böðvarsson
. Birna Guðmundsdóttir
. Brandur Sigurjónsson
. Erna Þórdís Guðmundsdóttir
. Friðrik S. Friðriksson
. Guðmundur J. Hallbergsson
. Guðmundur Jóhannesson
. Kristján Helgi Guðmundsson
. Ragnheiður Ester Jónsdóttir
. Rósa Björg Brynjarsdóttir
. Sigrún Sigríður Óttarsdóttir
. Skúli Marteinsson
Valdimar Kristinn Valdimarsson.

Hjónin Rósa Sigurbjörg Sigurjónsdóttir og Valdima Kristinn Valdimarsson.

Eftirtalin fyrirtæki styrkja verkefnið

- Steinsmiðja síðan 1953

Smiðjuvegur 74 • GUL GATA • 200 Kópavogur

iCon Rimfree

ný og byltingarkennd gerð af salerni

ifö iCon rimfree® tilheyrir glænýrri kynslóð salerna frá ifö. engin brún er innan á salernisskálinni, og þess vegna
er ifö iCon rimfree® alltaf hreint og snyrtilegt að sjá.
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Aðalfundur Pírata
Aðalfundur Pírata í Kópavogi
verður haldinn næstkomandi
laugardag þann 21. maí kl. 13:00
í höfuðstöðvum Pírata að
Fiskislóð 31.
Nutu leiðsagnar bæjarlistamanns

Að halda rétt á járninu…
og bara þora
Sýning á útskurði í anddyri Bókasafns
og Náttúrufræðistofu Kópavogs.
Hersteinn Gunnarsson, Snælandsskóla, Ragnar M. Róbertsson, Kópavogsskóla og Gunnar Jakobsson úr Lindarskóla lærðu
tréútskurð hjá Jóni Adolf Steinólfssyni, bæjarlistarmanni, í vetur.

2016
19. júní til 3. júlí
Ungverjaland – Rúmenía (Transilvanía) – Moldóvía. Fimm
„ríki“ í þremur.

16.-23. júlí
Litháen – Hvíta-Rússland. Vilníus – Minsk.
Ódýr ferð, mikið ævintýr, mikið innifalið og góð hótel.

3.-10. október
Golf í Gdansk. Söguferðir efna til golfferðar til hinnar fögru
Hansaborgar. Leikið verður á 3 völlum, þar af er einn talinn
á meðal 100 bestu golfvalla í heimi. Í þessari ferð er pláss
fyrir 24 golfspilara. Annars er ferðin opin og boðið uppá skipulagðar, fræðandi og skemmtilegar söguferðir um borgina
og nágrenni. Fararstjórar golfhópsins verða leikararnir Arnar
Jónsson og Randver Þorláksson.

19. október- 10. nóvember

Þriggja vikna ferð, Indland, Bútan, Nepal.
Aðventuferðir til Gdansk. Þegar farið að bóka.
Undirbúum gefandi og eftirminnilegar ferðir, stuttar sem langar, með hópum og félagasamtökum.
Hefur þig dreymt um ævintýr í Gdansk, fegurstu
Hansaborg Evrópu, Varsjá, Kraká, Vilníus eða Minsk?
Hvernig væri að skella sér í bjarta ævintýraferð sem
skilur eftir góðar minningar um ókomin ár? Hvernig væri að
heimsækjal Moldavíu, eða skoða slóðir Dragúla greifa í
Transilvaníu? Hér eru Söguferðir á heimavelli.
Sjá dagskrár ferða á heimasíðu Söguferða.
www.soguferdir.is
Bókanir hjá Söguferðum (Þorleifur Friðriksson)
í síma 564 3031 og 611 4797. Fyrirspurnir
og pantanir á soguferdir@soguferdir.is

Haldinn verður félagsfundur
VG í Kópavogi miðvikudaginn 11. maí
kl. 20:00 í Hamraborg 10.
í sal Kvenfélags Kópavogs 2. hæð.
Dagskrá
1. Kosning í kjördæmaráð SV kjördæmis.
2. Áherslur fyrir komandi Alþingiskosningar.
3. Önnur mál.
Gestur fundarins er Ögmundur Jónasson.
Vinstrihreyfingi græntframboð Kópavogi.

Þ

ann 11. maí nk. verður sýningin Sameining opnuð í anddyri Bókasafns og Náttúrufræðistofu Kópavogs. Á sýningunni
verða útskurðarverk eftir bæjarlistamanninn Jón Adolf Steinólfsson og þrjá nemendur hans en þeir
Ragnar Már Róbertsson, Gunnar Jökull Jakobsson og Hersteinn
Skúli Gunnarsson hafa notið handleiðslu Jóns Adolfs í vetur. Það er
ekki sjálfgefið að 13, 14 og 15 ára
strákar fái tækifæri til að vinna náið
með listamanni einsog Jóni Adolfi
en það hafa þeir félagar gert vikulega
frá því í október. Þrekvirki fyrir unglingspilta.
Það hlýtur að krefjast hugrekkis
og ögunar fyrir unglinga að taka þátt
í slíku verkefni en að læra tréútskurð er í sjálfu sér þrekvirki.
Strákarnir þekktust ekki fyrir og
hafa útskurðartímarnir ekki aðeins
verið lærdómsríkir hvað snertir
útskurðarlistina heldur einnig listina að kynnast nýju fólki og spjalla
saman um heima og geima. Jón
Adolf er jákvæður og opinn listamaður og með kennslu í útskurði
fyrir grunnskólanemendur hefur
hann lagt sitt af mörkum til menningarfræðslu í Kópavogi en öllum

grunnskólum Kópavogs var boðin
þátttaka. Þegar upp var staðið voru
það Kópavogsskóli, Snælandsskóli
og Lindaskóli sem þáðu þetta
tækifæri fyrir nemendur sína
og án efa munu strákarnir þrír búa
að samvinnunni við Jón Adolf um
ókomna tíð. Útskurðarmeistarar
framtíðarinnar.
Jón Adolf segir þá félaga orðna
mjög leikna með útskurðarjárnin
og tekið leiðsögn vel. Verkin sem
þeir eru þessa dagana að fínpússa

fyrir sýninguna eru af mjög ólíkum toga og varpa ljósi á hina
mörgu möguleika sem útskurður
býður uppá. Þótt að verkefni
bæjarlistamanns við menningarfræðslu ljúki nú í maí, stefna
þeir félagar á að hittast í sumar
enda hafa samverustundirnar gefið
bæjarlistamanninum Jóni Adolfi og
nemendum hans mikið. Eftirvæntingin leynir sér ekki hjá listamönnunum fjórum en sýningin Sameining mun standa frá 11.-25. maí.

á döfinni

Erindaröð um umhverfismál, litið til framtíðar
N
ú í maí standa Náttúrufræðistofa Kópavogs og Bókasafn
Kópavogs fyrir erindaröð um
umhverfis- og skipulagsmál. Þrjú
stór mál sem tengjast þessum málaflokkum eru ýmist komin eða að
komast til framkvæmda. Þar er um
að ræða 3. áfanga rammaáætlunar
um virkjun vatnsafls og jarðvarma,
landsskipulagsstefnu og endurskoðuð náttúruverndarlög. Allt eru þetta
málefni þar sem almenningur hefur
fengið eða mun fá tækifæri til að
koma með athugasemdir og ábendingar um atriði sem betur mega fara,
en auk þess verða rammaáætlunin
og landsskipulagsstefnan í reglulegri
endurskoðun. Hér gefst því afar gott
tækifæri til þess að kynnast þessum
málum.
Erindaröðin hefst 12. maí en þá
mun Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur og formaður
verkefnisstjórnar rammaáætlunar
kynna áætlunina og hvernig hún
verður notuð við ákvarðanatöku
vegna nýtingar mögulegra virkjunarkosta framtíðarinnar. Áætlunin er
í kynningarferli og geta allir sem
áhuga hafa sent inn athugasemdir
við skýrslu verkefnisstórnarinnar á
tímabilinu 11. maí til 3. ágúst 2016.
Annað erindi raðarinnar verður
19. maí en þá mun Einar Jónsson

sviðsstjóri stefnumótunar og þróunar hjá Skipulagsstofnun segja frá
landsskipulagsstefnu 2015–2026.
Þar er um að ræða heildstæða skipulagsstefnu fyrir Ísland sem tekur til
margra ólíkra þátta landnýtingar, svo
sem vegagerðar, þéttbýlismyndunar,
sumarhúsabyggðar, fiskræktar í ám
og við strendur o.m.fl. Landsskipulagið nær nefnilega frá fjöllum til
grunnsævisins, fjarða og voga. Það
er svo útfærsluatriði sveitarstjórna
hvernig þessi stefna er tekin inn í
aðal- og deiliskipulög hvers sveitarfélags. Landsskipulagsstefnan verð-

ur svo endurskoðuð á hverju kjörtímabili.
Þann 26. maí verður síðasta erindi
raðarinnar en þá mun Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur segja
frá nýjum náttúruverndarlögum,
en hún kom að samningu laganna
sem og gerð Hvítbókar um náttúruvernd sem lagasetningin byggir á.
Nokkur átök urðu á Alþingi um setningu þessara laga og var gildistöku
þeirra frestað um tíma. Sátt náðist
þó um breytingar og tóku þau gildi
15. nóvember 2015.

Kópavogsblaðið
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Aðsent

Rekstrargrundvöllur
bæjarins styrkist
jafnt og þétt

Á

rsreikningur Kópavogsbæjar
árið 2015 skilar góðri niðurstöðu og er í meginatriðum
í samræmi við ábyrga stefnu meirihluta Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokks hvað fjármálastjórn
bæjarins varðar. Rekstrarafgangurinn er 161 milljón krónur og
skuldahlutafall bæjarins heldur
áfram að lækka. Það stendur nú
í 162,5% sem er meiri lækkun en
gert var ráð fyrir í áætlunum. Tekjur
bæjarins jukust nokkuð á árinu
m.a. vegna fjölgunar íbúa í bænum
en frá 1. desember 2014 til 1. desember 2015 fjölgaði íbúum Kópavogs
um 3,1% eða 1.010 manns.
Á síðasta ári fékk bæjarsjóður háa
og óvænta bakreikninga. Nýir kjarasamningar fólu í sér mikla hækkun
á launakostnaði bæjarins. Við þá
hækkun bættust svo frekari launahækkanir í kjölfar svokallaðs starfsmats sem felur í sér endurmat á einstökum störfum vegna eldri kjara-

Það voru því launahækkanirnar umfram fjárhagsáætlun ásamt stórhækkuðu framlagi til lífeyrissjóðsins sem skýra að mestu leyti hvers
vegna Kópavogsbær náði ekki settu
markmiði um rekstrarafgang.
Þrátt fyrir þungt högg vegna bakreikninga erum við á réttri leið
í rekstri bæjarins. Við höfumsýnt
aðhald og ráðdeild og munum halda áfram á þeirri braut.
Með skynsamlegri peningastjórnun hefur tekist að lækka skuldahlutfallbæjarins sem fór í tæp 250%
þegar hæst var 2010 en er nú 162,5%.
Skuld bæjarins reiknuð á hvern
íbúaer 1,23 milljónir sem er lægsta
skuld á íbúa ef horft er til fimm
stærstu sveitarfélaga landsins.

saminga. Það er engu að síður jákvætt að launahækkanirnar eru að
skila raunverulegum kjarabótum
til starfsfólks bæjarins sem ýta undir
starfsánægju sem skilar sér í bættri þjónustu við bæjarbúa.

Skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum (svokallað „skuldahlutfall“) hefur verið að lækka
hraðar en aðlögunaráætlun frá
fyrri hluta árs 2012 gekk út frá og
er nú 162,5% en var 175% í fyrra.
Samkvæmt lögunum á það að vera
undir 150% árið 2024.

Samanlagt námu laun og launatengd gjöld tæpum 13 milljörðum króna sem er 5,5% prósent yfir
því sem áætlað var. Framlag til lífeyrisskuldbindinga sveitarfélagsins voru tæplega 470 milljónir
króna, sem er um 288 milljónir
króna umfram áætlun.

Markviss uppbyggingin í bænum
er í samræmi við málefnasamning
meirihlutans. Við höfum verið að
þétta byggðina og nýta þá innviði
sem til staðar eru; skóla, leikskóla
og íþróttamannvirki, svo dæmi séu
tekin. Þessi uppbygging mun styrkja
stöðu bæjarsjóðs enn frekar.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri.

Aðsent

Sumarnámskeiðin vinsælu
áfram í Lindakirkju í sumar

U

ndanfarin tvö ár hefur Lindakirkja í samvinnu við KFUM
og KFUK boðið uppá leikjanámskeið fyrir 6-9 ára börn frá kl:
9:00-16:00 virka daga í júni og fyrstu
vikuna í júlí. Fullbókað og biðlisti
hefur verið á öll námskeiðin þar sem
lagt er uppúr leik og samverustundum. Börnin fara í ýmsar skoðunarferðir, til dæmis á slökkvistöð,
ylströndina, Árbæjarsafn, Hallgrímskirkju, Fjölskyldu og húsdýragarðinn og er dagskránni hagað þannig
að hægt er að skrá sig þrjár vikur í röð
án þess að boðið sé uppá sömu dagskránna. Einnig er hægt að fá auka

daggæslu fyrir börnin milli 8:00-9:00
og 16:00-17:00. Verð á námskeiðin
eru 9.900 krónur og fer skráning fram

á www.skraning.kfum.is eða í síma
588 8899 á skrifstofu tíma.

Kópavogsbær býður foreldrum væntanlegra leikskólabarna til fundar

F

Yfir 230.000 fm af íþróttamannvirkjum og um
2.000 milljónir í árlegan
rekstrarkostnað

Jón Finnbogason, varabæjarfulltrúi og formaður íþróttaráðs Kópavogs.

V

ið í Kópavogi erum svo
heppin að hér starfa mjög
öflug íþróttafélög og við
rekum sjálf tvær af vinsælustu
sundlaugum landsins. Í flestum
tilvikum er það Kópavogsbær, fyrir
hönd okkar bæjarbúa, sem leggur
til þá aðstöðu sem nýtt er til þess
öfluga starfs sem fer fram innan
íþróttafélaganna. Kostnaður við
rekstur mannvirkjanna er einnig
greiddur af Kópavogsbæ. Það eru
við bæjarbúar sem höfum kostað
þá aðstöðu sem um er að ræða með
skattgreiðslum okkar á undanförnum áratugum og árlegan rekstrarkostnað þeirra mannvirkja.
Nýleg samantekt sýnir að innan
og utanhúss eru yfir 230 þúsund
fermetrar af íþróttamannvirkjum í
bæjarfélaginu. Til að setja þá stærð
í samhengi þá jafngildir það nær
því 3.100 75 fm íbúðum. Þá er kostnaður við rekstur þeirra mannvirkja sem um ræðir að nálgast
2.000 milljónum á ári, þegar allt er
saman tekið.
En af hverju leggjum við svona
mikla áherslu á uppbyggingu og
rekstur jafn glæsilegra íþróttamannvirkja og raun ber vitni. Svarið er einfalt og í raun óumdeilt. Forvarnargildi íþróttastarfs er mikið. Þátttaka í íþróttastarfi styrkir félagsleg tengsl og getur haft jákvæð
áhrif á sjálfsmynd barna og unglinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á
að íþróttaiðkun með íþróttafélagi
dregur marktækt úr áfengisneyslu
og reykingum hjá unglingum. Þá
hefur einnig verið sýnt fram á að
eldra fólk sem hefur tekið þátt í
skipulögðum íþróttatímum hefur
fundið fyrir jákvæðum líkamlegum
áhrifum sem og félagslega og andlega heilsu þeirra. Því er í raun ljóst
að skipulagðar íþróttir hafa bætandi
áhrif á félagslega, andlega og líkamlega heilsu bæjarbúa, óháð aldri.
Það er mikilvægt að við höfum

þessa hluti í huga þegar starf
íþróttafélaganna er metið. Vissulega erum við líklega öll sammála
um jákvæð áhrif þess á okkar samfélag hér í Kópavogi þegar okkar
liðum gengur vel. Þegar sigrar
koma aftur heim eða heim í fyrsta
skiptið. Sigur á kappleiknum er
lokaniðurstaðan. En er það svo.
Má þjálfarinn gera allt til þess að
tryggja það að sigur í kappleiknum verði niðurstaðan. Mitt svar er
nei. Niðurstaðan í kappleiknum
getur verið mikilvægur þáttur en er
ekki aðalatriðið. Við byggjum ekki
mannvirkin og rekum þau ekki til
þess eins að kappleikir sigrist.
Ástæðan er ofar mikilvægi sigurs
á einstaka kappleik.
Þjálfarar og aðrir sem stýra því
starfi sem fram fer í þeim mannvirkjum sem við í Kópavogi eigum
þurfa að hafa þessa þætti í huga.
Jafnvel mættu foreldrar og forráðamenn einnig hafa þessa þætti í
huga. Framkoma þarf að taka mið
af því að ferðalagið skiptir meira
máli en áfangastaðurinn. Með tapi í
kappleik hrynur ekki forsenda þess
að við höldum úti öflugum íþróttamannvirkjum í Kópavogsbæ. Brottfall barna og unglinga úr íþróttastarfi vegna of mikillar áherslu á
sigur í kappleikjum er málefni
sem við þurfum að þora að ræða
um. Aðgengi allra aldurshópa að
mannvirkjunum er einnig mikilvæg. Áherslur í innra starfi íþróttafélaganna og í raun framkoma einstakra þjálfara eru þættir sem hafa
grundvallar áhrif á það hvort við í
Kópavogi náum þeim markmiðum
sem að er stefnt með uppbyggingu
og rekstri okkar íþróttamannvirkja.
Það að hér í Kópavogi eru starfrækt
nokkur af fjölmennustu íþróttafélögum landsins, hvert á sínu sviði,
ber vott um að okkur er heilt yfir
að takast mjög vel upp í þessum
efnum.

góðgerðarmál

fundur

oreldrum barna sem eru að
byrja á leikskólum í Kópavogi
í vor og haust er boðið til fundar hjá Kópavogsbæ á tímabilinu
10.-19.maí. Leikskólastjórar boða
foreldrana á fundina sem haldnir
eru í bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2.
Fundirnir eru nýmæli. Menntasvið Kópavogsbæjar og leikskólar
bæjarins hafa tekið höndum saman til þess að upphaf leikskólatímabilsins í lífi barna og foreldra þeirra takist sem best.

AÐSENT

„Undanfarið hafa litið dagsins ljós
rannsóknir og skrif um líf og þroska
yngstu þegnanna sem sýna með
óyggjandi hætti að fyrstu árin skipta
verulegu máli fyrir velferð þeirra.
Þegar barn byrjar í leikskóla hefst
nýr kafli í lífi þess. Það skiptir máli
að þessi kafli sé jákvæður, spennandi
og mótandi fyrir alla aðila. Í vor og
haust eru mörg ung börn, fædd
árið 2014 og fyrri hluta árs 2015 að
hefja leikskólagöngu hjá okkur. Við
förum yfir ýmis áherslumál í leikskólunum. Við vonum að vel takist

til og hlökkum til að ræða málin við
foreldrana,“ segir Sigurlaug Bjarnadóttir deildarstjóri leikskóladeildar.
Sigurlaug og Guðrún Bjarnadóttir
leikskólaráðgjafi halda erindi á fundinum og svo gefst tími til fyrirspurna.
„Við viljum með þessum fyrsta fundi
leggja lóð á þá vogarskál að sú samvinna sem fer af stað milli foreldra,
barns, leikskóla og menntasviðs
verði farsæl . Rannsóknir og reynsla
sýna að aðlögun barna í leikskóla
skiptir máli fyrir þá samvinnu sem
er að hefjast,“ segir Guðrún.

Lions styrkir
Rjóðrið

L

ionsklúbbur Kópavogs hefur
síðan árið 2015 haft Rjóðrið,
sem er hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik og fötluð
börn, sem sitt aðal styrktarmálefni.
Klúbburinn hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum til að styrkja það
frábæra starf sem Rjóðrið veitir
skjólstæðingum sínum. Þar má helst
nefna skötuveislu og herrakvöld sem
haldin eru árlega.
En Rjóðrið er ekki eina málefnið
sem klúbburinn hefur tekið sér fyrir
hendur því einnig hefur verið unnið
ötullega að líknarmálum allar götur
síðan 1959 er hann var stofnaður.
Starfsemi klúbbsins er fjörug og
skemmtileg en félagar hittast tvisvar
sinnum í mánuði yfir vetrar-mánuðina og njóta matar og ræða málin,
auk hefðbundinna fundarstarfa. Þess

utan eru vorferðir, nefndarfundir
og annað skemmtilegt. Félagar í
klúbbnum eru á öllum aldri og er
léttleiki og brosmildi í hávegum höfð
þó unnið sé eftir lögum og reglum
Lionshreyfingarinnar.
Oft á tíðum hefur Lionsklúbbur
Kópavogs verið í samvinnu við aðra
klúbba undir merkjum Lions. Meðal
verkefna undanfarinna ára var vinna
við tengibyggingu á Sunnuhlíðarhúsinu sem Lionsklúbbur Kópavogs
vann að í samvinnu við Lionsklúbbinn Muninn. Margir velunnarar
Lions styrktu málefnið.
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Garðyrkja í Kópavogi
Það er í mörg horn að líta þegar kemur að garðyrkju. Nú er sólin komin hátt á loft og grasið farið að
spretta. Fjölmörg fyrirtæki í Kópavogi bjóða upp á þjónustu sem snýr að snyrtingu og viðhaldi garða.
Kynning

Lóðasláttur skilar
fallegu verki

L

óðasláttur er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem starfrækt
hefur verið af sömu fjölskyldunni í frá árinu 2002. Fyrirtækið er
staðsett í Hörðukór 3 í Kópavogi en
þar starfa hvorki fleiri né færri en
fjórir ættliðir, fæddir á bilinu 1932 til
2001. Fjölskyldan á rætur að rekja til
Kópaskers í Öxarfirði, Norður-Þingeyjarsýslu. Upphaflega hóf Hrannar
Jónsson starfsemina með 12 ára
reykspúandi sláttuvél, tannlausa
hrífu og litla kerru. Markmiðið var að
skapa sér aukatekjur á kvöldin og um
helgar. „Í dag þjónustum við fjöldan
allan af einstaklingum, heimilum,
fyrirtækjum og húsfélögum víðs
vegar um höfuðborgarsvæðið. Vinna
okkar hefur vakið eftirtekt og skilað

fallegum görðum sem unnið hafa til
verðlauna,“ segir Hrannar. „Við erum
stolt af þjónustunni sem við veitum
og leggjum okkur fram við að skila
fallegu verki. Sjónræn heildarmynd
þeirra garða sem við vinnum við
er okkur mikilvæg og við höfum
næmt auga fyrir því sem betur
má fara. Þjónusta okkar er alhliða
garðvinna með áherslu á garðslátt en
við tökum einnig að okkur annars
konar garðverk eins og beðahreinsun og trjáklippingar. Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá sérstakan
afslátt og allir nýir viðskiptavinir eru
boðnir velkomnir.“
Lóðasláttur. Sími: 899 0720.
Netfang lodaslattur@lodaslattur.is

Kynning

Gróðrarstöðin
Storð
G
róðrarstöðin Storð framleiðir
og selur flestar tegundir garðplantna, tré, runna, rósir, fjölærar plöntur og matjurtir. Áhersla
hefur verið lögð á að framleiða
hraustar og heilbrigðar plöntur sem
staðist geta álag íslenskrar veðráttu.
Vöruúrval Storðar hefur þó breyst í
gegnum árin í takt við breyttan tíðaranda og breyttri garðmenningu á Íslandi. Á Gróðrarstöðinni er lögð
áhersla á góða þjónustu þar sem
flestir starfsmenn stöðvarinnar eru
fagmenntaðir í garðyrkju.
Skjólvirkni á höfuðborgarsvæðinu
hefur aukist talsvert og um leið það
sem þrífst í görðum borgarbúa.
Grænmetisgarðurinn, sem áður var
gjarnan settur í eitthvert skuggahorn

garðsins, fær nú betri staðsetningu
og oft orðinn stolt garðsins. Fólk er
farið að átta sig á að eigin ræktun
garðávaxta og uppskerustörfin á
haustin, eru bætandi bæði fyrir sál
og líkama.
Fyrsti opnunardagur stöðvarinnar
er laugardaginn 7. maí nk. Í sumar
verður opnunartími Storðar sem hér
segir: Virka daga frá 9 -19 Laugardaga og sunnudaga frá 10 - 18.

Kópavogsblaðið
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Erindaröð um umhverfismál
Litið til framtíðar
Þrjú mikilvæg málefni krufin til mergjar.
12. maí kl. 17:15

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma.
Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur og
formaður verkefnisstjórnar Rammaáætlunar.

19. maí kl. 17:15

Landsskipulagsstefna, nýtt ferli sem setur umgjörð
um skipulagsmál á landsvísu.
Einar Jónsson sviðsstjóri stefnumótunar og þróunar,
Skipulagsstofnun.

26. maí kl. 17:15

Nýsett náttúruverndarlög. Kynning á breytingum
frá fyrri lögum og hugmyndafræði nýju laganna til
aukinnar og markvissari náttúruverndar.
Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur.

Fyrirlestrarnir fara fram á 1. hæð Safnahússins og
allir eru velkomnir. Aðgangur ókeypis.
Sjá nánar á www.natkop.is
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Skólahljómsveit kópavogs

Myndlistarskóli Kopavogs

Áhugaverð nemendasýning

Fjör á landsmóti

Þ

M

yndlistarskóli Kópavogs
verður með sýningu á verkum nemenda í húsnæði
skólans að Smiðjuvegi 74. Sýningin
verður opnuð 7. maí kl: 14:00 - 18:00
og stendur til 11. maí. Á opnun sýningarinnar verða nemendur að
vatnslita, sýning verður á rennslu
og börn fá að spreyta sig á að teikna á
spjaldtölvur. Myndlistarskóli Kópa-

vogs hefur starfað í 28 ár og hafa
nemendur verið um 800 á ári. Skólinn
býður upp á 13 vikna vornámskeið,
fjölbreytt sumarnámskeið og 13
viknahaustnámskeið. Ávallt er haft að
leiðarljósi að örva skapandi hugsun
og ímyndunarafl barnanna þar sem
túlkun og persónulegtjáning fær að
njóta sín.

að var mikið fjölmenni og mikið
fjör á landsmóti skólalúðrasveita
sem haldið var í Garðabæ um
síðustu helgi. Alls voru þar 600 börn
og unglingar samankomin til að æfa
saman allskonar blásaratónlist og
skemmta sér saman. Skólahljómsveit
Kópavogs var að sjálfsögðu á staðnum
og með fjölmennasta hópinn eða
rúmlega 100 hljóðfæraleikara ásamt
14 manna fylgdarliði.
Á landsmótum lúðrasveita er hljóðfæraleikurunum skipt í sex stórar
blásarasveitir með um 90 manns í
hverri sveit og þess utan er svo slagverkshópur þar sem trommuleikararnir fá að láta ljós sitt skína. Sveitirnar
æfa saman nokkur lög undir stjórn
reyndra hljómsveitarstjóra og allir
leggja sig fram um að ná sem mestum
árangri á stuttum tíma. Lögin voru
síðan flutt á lokatónleikum mótsins
í Ásgarði. Dagskráin var annars stífpökkuð allan tímann með hljómsveitaræfingum, sundferðum, ratleik, töframannasýningu og balli. Friðrik Dór og
Jón Jónsson komu í heimsókn á ballið
og gerðu mikla lukku. Annars er leikgleðin er alltaf í fyrirrúmi á landsmóti

og gengur stundum mikið á þegar
verið er að æfa fjörug lög með svona
mörgum krökkum en þegar upp er
staðið er það gleðin yfir vel unnu verki
sem situr eftir. Á hljómsveitarmóti er
ekki keppt í því hver spilar best, eða
hraðast eða sterkast heldur er markmiðið alltaf að ná góðri samvinnu
allra hljóðfæraleikara og gleðjast yfir
árangrinum.

Mótið gekk eins og best var á kosið
og gekk allt skipulag upp, en það er
talsvert verkefni að skipuleggja svona
mót eins og þetta. Það eru samtök
íslenskra skólalúðrasveita sem standa
fyrir mótinu, en svona mót eru að jafnaði haldin annað hvert ár.
Stjórnendur Skólahljómsveitar
Kópavogs á mótinu voru þeir Þórður
Magnússon og Össur Geirsson.

í því og einnig að sníða byssur að
mönnum. Maður sem er lágvaxinn notar allt aðra lengd á skeftum
en sá sem er hærri og armlengri.
Það getur verið þó nokkur vinna
að aðlaga byssuna að skyttunni.“

Þær eru farnir að keppa mikið í skotfimi og stunda almenna veiði. Þær
eru reyndar að bera sömu byssustærðir og karlarnir, sem er slæmt,
því það þyrfti að flytja meira inn af
byssum sem hentar þeim betur. Aðal
málið fyrir allar skyttur er að byssan
komi vel upp og að skeftislengdin
henti skyttunni.“

Er þetta bara karlasport?
„Nei, alls ekki. Síðustu ár hefur orðið
mikil aukning á konum í skytteríi.

Kynning

Byssusmiðja og byssugallerí á Skemmuvegi
B
yssusmiðja Agnars er rótgróið
fyrirtæki í Kópavogi sem var
áður staðsett við Askalind 6 en
hefur nú fært sig um set á Skemmuveg 12. Byssusmiðjan er sérverslun
fyrir skotveiðimenn en þar er hægt
að láta gera við byssur og vöðlur,
svo nokkuð sé nefnt. Sannkallaður
ævintýraheimur blasir við þegar
gengið er þar inn því þar má sjá
á veggjum og skápum alls konar
tegundir af byssum og veiðarfærum
frá ýmsum tímum. Smiðjan er einnig
gallerí þar sem hægt er að skoða
gripina og fræðast nánar um þá.
Byssusmiðjan var stofnuð árið 1986
þegar Agnar Guðjónsson kom heim
frá Coldorado School of Trades í
Denver í Bandaríkjunum, þar sem
hann nam byssusmíði.

Hvað kom til að þú fórst að
læra byssusmíði? Eru margir slíkir
hér á landi?
„Þegar ég starfaði í Sportval við
Hlemm árið 1984 þá sá ég þörfina á
að þurfti faglega þjónustu við veiðimenn. Þá fékk ég hugmyndina að
læra þetta og öðlast starfsréttindi í
þessu fagi. Það voru nokkrir handlagnir menn að gera við byssur en
þá vantaði sárlega sérþekkingu. Ég
var í tvö ár í háskóla í Denver í mjög
ströngu námi þar sem ég lærði mjög
mikið um allt sem viðkemur byssusmíði. Þegar heim var komið stofnaði ég smiðjuna í byrjun desember
árið 1986. Við erum núna fjórir hér
á landi sem hafa farið erlendis og
lært byssusmíði. Ég er nú búinn að
vera í viðgerðum og smíðum í 30 ár.

Þetta er alltaf jafn gaman en það er
ótrúlegt hversu fjölbreytileg verkefnin koma inn á mitt borð. Byssurnar breytast og hönnunin með.“

Hvaða þjónustu ert þú að veita?
„Hér fá skotveiðimenn allt sem þarf
í skytteríið og einnig viðgerðir á búnaði og vöðlum. Ég sérhæfi mig líka í
að kaupa notaðan búnað enda kaupi
ég mikið af dánarbúum og af þeim
sem eru að hætta í skotveiði vegna
aldurs. Hér geta menn losað sig við
allt veiðidótið sitt á einum stað.
Nýlega festi ég kaup á viðgerðarbúnaði frá Ellingsen og sérhæfi
mig í viðgerðum á Goretex fatnaði
og vöðlum. Skátarnir þurfa mikið á
slíkum viðgerðum að halda og þeir
sem stunda klifur því þá vilja oft
rándýrar buxur rekast í oddhvassa
steina og rifna. Algeng viðgerð á
vöðlum sem leka getur tekið hálftíma
og þá eru þær nánast eins og nýjar.“

Agnar Guðjónsson, byssusmiður.

Byssugallerí er örugglega eitthvað
sem margir hafa áhuga á. Hvaða
áhugaverðu muni er þar að finna?
„Fólk verður bara að koma og sjá.
Það eru allir velkomnir hingað á
Skemmuveg. Það eru margir munir
hér sem ég hef gert við og er fróðlegt
að fræðast um. Merkilegasta byssa
sem ég hef lagað er Osman byssa
frá Sauðarkróki sem ferjumaður var
með sem ferjaði fólk yfir vöðin áður
en þau voru brúuð. Það er mjög fræg
byssa sem ég gerði upp fyrir skotfélagið Ósmenn á Sauðarkróki.“
Hvers konar viðgerðir eru
algengastar?
„Algengasta viðgerðin er að smíða
pinna í byssur og fjaðrir sem brotna.
Þetta á einkum við um gamlar byssur
sem ekki er lengur hægt að fá varahluti í. Ég sé um hreinsun, almennt
viðhald og ólafestingar, svo dæmi
sé tekið. Það er alltaf mikið að gera
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Þriðjudagar eru ísdagar hjá Snæland

2 fyrir 1
af öllum ís úr vél

Sölumyndir
1 stykki - 490.3 stykki - 990.Laugardagar eru að sjálfsögðu
nammidagar hjá Snæland

50% afsláttur
af blandi í poka
Allir dagar eru

Grilldagar
verð og gæði fyrir alla

Snæland... Veisla fyrir fjölskylduna
Reykjavík - Kópavogi - Hafnarfirði
Finnur okkur á facebook - Snæland video

Hamraborg

bokasafnkopavogs.is

Bókasafn
Kópavogs
býður gesti
sína velkomna
á nýtt og
betra bókasafn
í Hamraborg.
Safnbúðin er full af vönduðum
og fallegum vörum. Tilvaldar
til gjafakaupa.

