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100 hugmyndir

Kosið á milli 100 verkefna í
verkefninu Okkar Kópavogur
Rafræn kosning fyrir Kópavogsbúa 16 ára og eldri

Hugmyndir í verkefninu er fjölbreyttar og dreifðar um allan Kópavog.

K

osning hefst í dag í verkefninu Okkar Kópavogur. Alls
eru 100 hugmyndir í kosningu, 20 í hverju hverfi. Kosningin
er rafræn og geta íbúar Kópavogs
tekið þátt. Hugmyndirnar eru af
fjölbreyttum toga og kosta frá 1
milljón til 20 milljóna í framkvæmd. Hverfunum hefur verið

ráðstafað fé í hlutfalli við fjölda íbúa
en alls verður 200 milljónum varið
til framkvæmda verkefnanna. Hugmyndasöfnun verkefnisins fór fram í
vor, bæði á vef verkefnisins og íbúafundum.
„Kópavogsbúar sýndu verkefninu
Okkar Kópavogur mikinn áhuga og
skiluðu inn fjölmörgum spennandi

hugmyndum. Nú er komið að því að
kjósa og ég vonast til að sem flestir
taki þátt og hafi þannig áhrif á umhverfi sitt og nærsamfélag,“ segir
Ármann Kr. Ólafson bæjarstjóri.
Með verkefninu Okkar Kópavogur
er verið að efla íbúalýðræði í bænum
og auka samráð íbúa og bæjaryfirvalda.

„Við viljum virkja íbúa til að taka
þátt í verkefnum með okkur og Okkar
Kópavogur er dæmi um það. Nú er
tækifæri fyrir íbúa að velja verkefni og
taka þannig þátt í forgangsröðun fjármuna sveitarfélagsins,“ segir Theodóra S. Þorsteinsdóttir formaður
bæjarráðs.
Kosning á milli verkefna verður
frá 25. ágúst til 4. september. Íbúar
Kópavogs, 16 ára og eldri geta tekið
þátt. Velja þarf eitt hverfi til að
kjósa í en þátttakendur þurfa ekki
að velja hverfi eftir búsetu.

Kosningin fer fram á vef verkefnisins www.kopavogur.is/okkarkopavogur. Á meðan á kosningu
stendur verður rafrænn kjörstaður í Bókasafni Kópavogs og í
þjónustuveri bæjaraskrifstofa,
Fannborg 2. Þar verður hægt að
fá aðgang að tölvum og aðstoð á
opnunartíma.
Framkvæmdir á verkefnum hefjast
í haust, en mun ljúka á næsta ári.
Nánari upplýsingar: www.kopavogur.is/okkarkopavogur

Sagan

Þarfasti þjónn frumbyggjans
Sonur Sveins keyrir Fordbifreið hans
um 1950

Heimili Sveins og Guðdísar við Digranesblett 21 (seinna Álfhólsvegur 135) frá 1938.
Hjól Sveins er við húsið.

„Fárviðri. Ofsarok og rigning. ... Ég
fór af stað kl. rúmlega sjö á hjóli.
Nokkuð mikill stormur var og er ég
bremsaði þá ætlaði vindur að feykja
mér af veginum. Setti mig tvisvar
af hjólinu en það kom ekki að sök.“
Þannig lýsir Sveinn Mósesson ferð
sinni til vinnu í dagbók þann 15. janúar 1942 en hann varð að taka dag-

inn snemma því leiðin lá frá austanverðum Digraneshálsi til Reykjavíkur
og því um langan veg að fara.
Óhætt er að fullyrða að reiðhjólið
hafi verið þarfasti þjónn frumbyggja
Kópavogs í upphafi byggðar.
Samgöngur voru lélegar þegar þeir
fyrstu settust að laust fyrir 1940 og
þar sem flestir sóttu vinnu til Reykja-

Viltu verða góður stjórnandi?
Verk- og stjórnendanám er fjarnám fyrir starfandi
og verðandi millistjórnendur í framleiðslu- og
þjónustufyrirtækjum.
Markmiðið er að gefa þátttakendum tækifæri á
að stunda stjórnendanám á sínum forsendum,
auka faglega og hagnýta þekkingu á mannauðsstjórnun með því að efla þekkingu, leikni og hæfni.
Ég – Verkstjórinn / millistjórnandinn (Lota 1)
hefst 22. september 2016.
Aðilar að VSSÍ geta sótt um styrk í menntasjóð
VSSÍ og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi.
Umsóknareyðublöð eru á www.vssi.is
Nánari upplýsingar veitir Kristján Óskarsson,
kro@nmi.is
Sótt er um á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands,
www.nmi.is

Starfsmenntasjóður
SA og VSSÍ

víkur var um fátt annað að ræða
en hjóla. Almenningssamgöngur
voru bágbornar, bifreiðaeign munaður fárra og tímafrekt að fara fótgangandi. Reiðhjól urðu fljótt mikið
þarfaþing eftir að þau bárust fyrst
til landsins undir lok 19. aldar. Með
vaxandi þéttbýli og fjölbreyttara
atvinnulífi urðu greiðar samgöngur
sífellt mikilvægari. Ísland var að
breytast úr sveitasamfélagi, þar sem
vinnan fór að mestu fram heima við,
í iðnaðarsamfélag þar sem flestir
stunduðu launavinnu utan heimilis.
Kópavogur var dæmigerður fyrir
þær samfélagsbreytingar enda höfðu
langflestir frumbyggjarnir lífsviðurværi sitt annars staðar. Kópavogur
hefði varla byggst jafn snemma upp
hefði reiðhjólið ekki verið til staðar.
Saga Sveins er dæmigerð í því sambandi. Hann sótti vinnu til Reykjavíkur og var hjólið helsta samgöngutækið fyrstu árin.
Kona Sveins, Guðdís Guðmundsdóttir, var einnig ötul við hjólreiðar
þó ekki þyrfti hún að sækja vinnu
utan heimilis. Þau hjón brugðu
gjarnan undir sig hjóli sér til upplyftingar. Oftast voru það bæjarferðir þar
sem þau tóku hús á fólki, sóttu samkomur, brugðu sér í verslanir og nutu
bæjarlífsins. Slíkar ferðir voru nokkuð algengar á millistríðsárunum og
eins að fólk færi lengri leiðir á hjóli til
að njóta útiveru og skoða sig um. Víst
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Sveinn Mósesson á hjóli sínu.

er að reiðhjólið jók mjög möguleika
manna til að fara lengri leiðir og
skoða sig um enda talaði Sveinn
um að hjólinu hefði fylgt mikið frelsi.
Guðdís og Sveinn fóru í nokkrar
hjólreiðaferðir austur fyrir fjall.
Ferðalagið var vitaskuld torsóttara
en í dag þar sem vegurinn var alsettur holum og hlykjum. Þurfti
nánast að krækja fyrir hvern klett og
á stöku stað var vegurinn sérstaklega
grófur. Þá voru reiðhjólin þyngri og
gírum ekki fyrir að fara. Þurfti fólk
yfirleitt að teyma hjólin upp Lögbergsbrekkuna og Hveradalabrekkuna, svo ekki sé talað um Kambana
en þar þótti einnig öruggara að
teyma hjólið niður brekkuna, þó ekki
væri nema til að hlífa bremsunum.
Guðdís og Sveinn virðast hafa lagt
hjólinu að mestu á stríðsárunum.

Velmegun stríðsins hafði í för með
sér bættar almenningssamgöngur
og aukna bifreiðaeign enda fór þeim
mjög fækkandi sem notuðust við
reiðhjól. Þegar líða tók á hernámsárin fór Sveinn yfirleitt með strætisvagni eða þáði bílfar til vinnu.
Skömmu eftir stríð eignaðist hann
eigin bifreið. Á undraskömmum
tíma heyrðu hjólreiðar fullorðinna
til undantekninga. Mörg ár áttu eftir
að líða þar til hjólreiðar fullorðinna
urðu algengar aftur en þá var það
fremur val um lífstíl en nauðsyn eins
og áður hafði verið.
Leifur Reynisson.
Grein þessi er viðbót við frásögn sem birtist
í smáritinu „Landnemar í Kópavogi“ sem
Leifur skrifaði fyrir Sögufélag Kópavogs og
Héraðsskjalasafn Kópavogs. Í því riti setur Leifur
sögu Guðdísar og Sveins í samhengi við sögu
Kópavogs. Ritið má nálgast í Héraðsskjalasafni
Kópavogs.

Næsta blað kemur út 8. SEPTEMBER
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 5. SEPTEMBER

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.

Kópavogsblaðið

3

Fimmtudagur 25. ágúst 2016

Það er leikur að læra

4.800 grunnskólanemar
setjast á skólabekk í
Kópavogi
fá sínar spjaldtölvur nú á haustdögum
og miklar væntingar eru bundnar við
að þessi tækni auki áhuga og sjálfstæði
nemenda í námi og geri námið einstaklingsmiðaðra. Rannsóknir sýna
aukna ánægju nemenda og kennara
í þeirra starfi, betri nýtingu kennslustunda og meiri faglega þróun. Þá hefur
það komið í ljós að þar sem spjaldtölvur hafa verið notaðar yfir lengri tíma
erlendis hefur það skilað sér í betri
námsárangri nemenda.

Kópurinn
Margrét Friðriksdóttir, forseti
Bæjarstjórnar Kópavogs og formaður
Skólanefndar Kópavogs

S

kólastarf í öllum grunnskólum
Kópavogs er að hefjast og fór
skólasetning fram á mánudaginn, 22. ágúst. Í Kópavogi eru starfandi
níu grunnskólar með 1.-10. bekk auk
þess sem Waldorfstefnan rekur einn
grunnskóla. Á komandi skólaári munu
rúmlega 4.800 grunnskólanemar
stunda nám í Kópavogi en um 550 sex
ára börn eru nú að hefja sína grunnskólagöngu. Þá hófst kennsla í Menntaskólanum í Kópavogi í síðustu viku, en
um 1.400 nemar munu stunda nám
við skólann á þessu skólaári. Gleðin og
eftirvæntingin sem fylgir því að mæta í
skólann aftur að loknu sumarleyfi gerir
skólabyrjunina svo skemmtilega.

Spjaldtölvuverkefnið

Bæjarstjórn Kópavogs réðst í það
viðamikla og framsækna verkefni að
afhenda öllum grunnskólabörnum
á mið- og efstastigi spjaldtölvur til
aðstoðar við námið. Síðustu nemarnir

Skólanefnd Kópavogs veitir árlega
viðurkenningu fyrir þróunar- og
nýbreytniverkefni í grunnskólum
bæjarins undir heitinu Kópurinn. Mörg
verkefni voru tilnefnd að þessu sinni
og voru þau af ýmsum toga s.s. lestrarátak, forritun, faghópur um ADHD,
þemavinna, skákkennsla, klúbbastarf,
námsfús börn, gallerí, skólamenning
unglinga, svo nokkuð sé nefnt. Markmiðið með viðurkenningunni er að
hvetja starfsfólk grunnskólanna til
metnaðar í starfi og það leynir sér ekki
að þetta eru spennandi, fræðandi, hugmyndarík og umfram allt vönduð og
skemmtileg verkefni sem unnin eru í
nánu samstarfi nemenda og kennara.

Kaup á námsgögnum í
grunnskólum

Nokkur umræða hefur verið síðustu
vikur um innkaupalista grunnskólabarna og kostnað heimilanna við þá.
Skólanefnd Kópavogs hefur orðið mjög
tíðrætt um þetta mál og samþykkti á
fundi sínum í september 2015 að hvetja
foreldrafélög og skóla til að leita leiða
til að halda kostnaði við innkaup í lág-

marki. Nefndin áréttaði þessa samþykkt
sína á fundi í vor og aftur á fundi sínum
15. ágúst sl. Ákveðnir grunnskólar
í Kópavogi hafa tekið þetta mjög
föstum tökum og leitað tilboða fyrir alla
sína nemendur. Þá horfir skólanefnd
til þess að innleiðing spjaldtölva muni
lækka kostnað umtalsvert vegna minni
pappírs og ritfangakaupa.

Myndir af fyrsta
skóladeginum

Hinsegin fræðsla í
grunnskólum Kópavogs

Í öllum grunnskólum bæjarins fer fram
fræðsla um kynhneigð þar sem lögð er
áhersla á virðingu fyrir fjölbreytileika
fólks með sérstakri áherslu á kyn, kynhneigð og kynvitund. Á fundi bæjarstjórnar var samþykkt að auka vægi
hinsegin fræðslu í skólum bæjarins og
var settur á stofn starfshópur um málið.
Hópurinn hefur lagt til aukna fræðslu
fyrir starfsfólk skólanna, sem fram fer
nú á haustdögum. Einnig að áætlun
um hinsegin fræðslu verði í skólanámskrám allra grunnskólanna og loks að
nemendur í 8. eða 9. bekk fái fræðslu
frá utanaðkomandi sérfræðingum í
hinsegin fræðslu sem nemur einni til
tveimur kennslustundum.

Umræðan

Stoppum
einelti

T

il allra barna og unglinga og
fullorðna sem eru að byrja nýtt
skólaár. Ef þú sérð einhvern
sem á bágt með að eignast vini eða
einhvern sem er strítt af því að hann/
hún er feimin/n eða ekki „cool“
klædd/ur. Vertu hugrökk/rakkur
og segðu „Hæ“ við viðkomandi eða
allavega sendu henni/honum bros
á göngunum eða á skólalóðinni. Þú
veist ekki hvernig viðkomandi hefur
það utan skólans heldur. Vinsemd
þín getur skipt miklu máli í lífi hans/
hennar. Taktu þátt í að stoppa einelti.

Gætum að yngstu
vegfarendum í umferðinni,
sérstaklega í grennd
við skóla

Þessir flottu krakkar byrja núna í öðrum bekk í Kópavogsskóla. Þau eru ekki í vafa
um hvaða skóli sé bestur í heimi. Búið er að græja nýjan leikvöll við Kópavogsskóla
með trampolíni, klifurvegg og fleiri leiktækjum sem krakkarnir hafa gaman af.

Umferðin

Aukið eftirlit lögreglu
við grunnskóla

V

egna skólabyrjunar þessa dagana má búast við stóraukinni
umferð í bítið á morgnana og
síðdegis. Lögregla hvetur ökumenn til
að gera ráð fyrir þessu í tímaáætlunum
sínum. Hún mun auka sýnilegt eftirlit

á stofnæðum höfuðborgarsvæðisins
sérstaklega en einnig í íbúðahverfum í
nágrenni við grunnskóla. Markmiðið er
sem fyrr að minna ökumenn á að fara
varlega í umferðinni.

4

Fimmtudagur 25. ágúst 2016

Kópavogsblaðið

Kópavogsbúi dagsins

Vantar silfurslegið
minnismerki um fyrstu
hraðahindrunina
Örn Smári Gíslason, grafískur hönnuður,
er Kópavogsbúi dagsins.
Viðurnefni:
Ég man ekki eftir að hafa fengið
viðurnefni en vinir mínir og fjölskylda kalla mig einfaldlega Smára.
Þegar ég fór að vinna sjálfstætt
fannst mér það varla nógu afgerandi og var skíthræddur um að ég
fyndist ekki í símaskránni sem
Smári og myndi missa af bullandi
bisness og fór að nota Örn líka.
Búseta:
Húsalind 5, önnur hæð og þriðja
þar sem elstu ungarnir hafa hreiður.
Fjölskylduhagir:
Giftur Sigrúnu Gunnsteinsdóttur,
lyfjatækni og á með henni 3 börn;
Arnar, Gísla Stein og Ólöfu Agnesi.
Starf:
Sjálfstætt starfandi grafískur hönnuður sem lifir á að hanna útlit fyrirtækja, logo og allskonar sem og
frímerki sem eru eitthvað að nálgast hundraðið.

ÓTAKMARKAÐUR
LJÓSLEIÐARI

Áhugamál:
Grafísk hönnun, tónlist og auðvitað
golf, eins og flestir. Golfið er að
mörgu leiti einfaldara en hönnun
og tónlist. Það sést til dæmis sam-

stundis hvort golfhögg er gott eða
slæmt.
Bestu þrjár græjurnar:
Vínrauða Suzuki AC 50 skellinaðran
Y190 sem var órjúfanlegur hluti af
uppvaxtarárunum á Álfhólsveginum
og svo vinnumakkarnir og myndavélin.
Besta tónlistin, bíómyndin
og bókin:
Hvíta albúm Bítlanna er líklega stærsta
einstaka platan í huga mínum þó
verk Lennons, Tom Waits, Nick Cave,
Wilco og fleiri geri endalaust og aftur
og aftur tilkall til toppsætisins. Tónlist er algjört möst.
Kvikmyndin American Beauty virkar
eins og flugnaspjald á mig og ég límist við skjáinn í hvert sinn sem ég sér
ramma úr henni.
Síðasta blómið eftir James Thurber í
íslenskri snörun Magnúsar Ásgeirssonar er sú bók sem ég hef alltaf
innan seilingar. Meitluð dæmisagan
og snilldarteikningar höfundarins
heilla mig endalaust.
Hvað gerðir þú í sumar?
Stór hluti sumarsins fór í leit af golfboltunum sem ég hafði sjálfur sleg-

ið út í einhverja vitleysu, ýmist út
í hraun á Urriðavelli eða inn í íslenska skóga sem eru að verða full
fyrirferðarmiklir á golfvöllum.
Breiðablik eða HK?
Breiðablik.
Fallegasti staður Kópavogs:
Smíðastofan í Víghólaskóla.
Best og verst við Kópavog:
Gerðarsafn, Salurinn og menningin á Kópavogshálsinum er stór
liður í því hvað Kópavogur er í dag.
Best. Að sama skapi er vesturendi
byggðarinnar milli Hamraborgar
og Nýbýlavegs sorglegur. Verst.
Algengur misskilningur um
Kópavog:
Að fyrsta hraðahindrunin á landinu hafi verið annarstaðar en á Digranesveginum. Það vantar sárlega
silfurslegið minnismerki um þetta
einstaka mannvirki sem var örugglega fyrsta sinnar tegundar og hafði
áhrif langt út fyrir Kópavog. Fyrir
utan að atvinnuskapandi á bifreiðaverkstæðum.
Lífsmottó:
Mottó dagsins er að vera kærulausari í dag en í gær.
Örn Smári tilnefnir Rúnar Hreinsson, markaðsstjóra, sem næsta
Kópavogsbúa dagsins.

ÓTAKMARKAÐUR
FARSÍMI + 4GB
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Siglingar

Íslandsmót kæna 2016
Í

slandsmót kæna 2016 var haldið
af Siglingafélaginu Ými í Kópavogi
helgina 6-7. ágúst. 45 keppendur
tóku þátt í mótinu í blíðskaparveðri
og góðum byr. Siglingamenn hvaðan
æva af landinu tóku þátt og sumir með
mikla reynslu en aðrir voru að taka sín
fyrstu skref í íþróttinni. Í lok móts voru
síðan nýir Íslandsmeistarar í siglingum
krýndir og allir fóru glaðir heim eftir
skemmtilegt mót.

Kópavogsblaðið
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Menningarhúsin

í

Kópavogi

Ratleikur í bókasafni
Skyggnst í skúmaskot Salarins
Opin vinnustofa í Gerðarsafni
Vísindamenn að störfum í Náttúrufræðistofu
Spjall um símaskrána í Héraðsskjalasafni

Velkomin á hausthátíð
Menningarhúsanna
í Kópavogi
3. september
13:00–17:00
Dagskrárbæklingur berst á öll heimili í Kópavogi á næstu dögum.
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Golf

Menningarhús

Glaðir krakkar á heilsdags- Stúlknasveit GKG
tryggði sér Íslandsnámskeiði Menningarmeistaratitil
húsanna í Kópavogi
golfklúbba

F

yrr í ágúst stóðu Gerðarsafn,
Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs í fyrsta
sinn fyrir sameiginlegu námskeiði
fyrir 6-9 ára krakka. Viðfangsefnið var
leik- og ritlist, vísindi og myndlist en
sérfræðingar á hverju sviði sáu um
kennslu. Úr varð vika af fjölbreyttu
og skemmtilegu starfi með 18 krökkum en færri komust að en vildu.
Fyrirkomulagið mæltist vel fyrir
enda óneitanlega góður kostur að
börnin voru frá klukkan 9-16 á sama
stað en þó að vinna að mjög ólíkum
verkefnum. Gunnar Helgason sá um
leik-og ritlistarhluta námskeiðsins,
sem fór fram í fjölnotasal bókasafnsins, en starfsmenn Náttúrufræðistofu Kópavogs gáfu smjörþefinn

af starfi vísindamanna og fóru meðal
annars með hópinn í fjöruferðir. Eftir
hádegið tóku myndlistarmennirnir
Guðrún Benónýsdóttir og Guðný
Rúnarsdóttir við keflinu en þær nýttu
náttúruna í kringum Gerðarsafn, Náttúrufræðistofu og nærumhverfið til
að skapa myndlist með krökkunum.
Í hádegishléum sáu tvö ungmenni á
vegum Kópavogsbæjar um að börnin
nærðust og hvíldu sig á milli námskeiðshluta.

Eva María Gestsdóttir, Hulda Clara Gestsdóttir, Herdís Lilja Þórðardóttir, Alma Rún
Ragnarsdóttir og Derrick Moore þjálfari.

Í

slandsmót golfklúbba unglinga
fór fram um síðustu helgi og var
líf og fjör á Flúðum, Hellu og Þorláks-höfn, þar sem alls kepptu 44
sveitir, með 4-6 kylfinga.
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar sendi alls 8 sveitir. Aldrei hafa
fleiri börn og unglingar keppt fyrir hönd
klúbbsins og er það til marks um hið
blómlega barna- og unglingastarf sem
á sér stað í GKG.

Arna Schram, forstöðumaður Menningarhúsanna, segir að stefnt verði að
fleiri sameiginlegum námskeiðum
Menningarhúsanna næsta sumar,
enda hafi þessi fyrsta tilraun gengið
vonum framar.

Sveit 15 ára og yngri stúlkna tryggði
sér Íslandsmeistaratitilinn eftir úrslita-

leik við GR stúlkur. Frábær árangur hjá
þeim en þetta er annað árið í röð sem
þær fagna sigri.
A sveit drengja 15 ára og yngri þurfti
að lúta í gras eftir úrslitaleik við A sveit
GR. Engu að síður flottur árangur hjá
strákunum. B og C sveitirnar stóðu
sig með mikilli prýði og söfnuðu sér
dýrmætri reynslu.
Á Hellu kepptu 16-18 ára piltar, og
sigraði sameinað lið GA og GHD eftir
úrslitarimmu við GR. Strákarnir úr
GKG náðu sér ekki á strik og höfnuðu
í 7. og 8. sæti, A og B sveita.

Tombóla

Á Alþingi og í starfi mínu
sem stjórnmálamaður
legg ég m.a. ríka áherslu á:

• heiðarleika og gagnsæi
•
•
•
•
•
•

Elín Hirst
alþingismaður
í 2.–3. sæti

í stjórnmálum
aukin framlög til
heilbrigðismála
stöðugleika í efnahagsmálum
velferðarmál barna
og ungmenna
jafnréttismál
ný úrræði fyrir ungt fólk
til fasteignakaupa
þjóðaratkvæðagreiðslu
um framtíð Reykjavíkurflugvallar

Frekari upplýsingar um mig
má finna á Facebook-síðunni
Elín Hirst alþingismaður
og bloggsíðunni
elinhirst.wordpress.com

Tombólustelpur

Þ

essar tvær dömur tóku sig til og
heldu tómbólu til styrktar Barnaspítala Hringsins á dögunum.
Þær heita Hulda Rakel Jónsdóttir og
Santía Líf Rúnarsdóttir. Þær eru báðar 7
ára og eru að fara í 2. bekk í Lindaskóla.
Þær söfnuðu alls 6.294 krónum sem
koma sér örugglega vel.

Siglingar

Faxaflóamótið í siglingum

F

axaflóamótið var haldið 24 til 26
júní sl. Á föstudeginum var siglt
frá Reykjavíkur höfn í góðum byr
og bátarnir Sigurborg (Ýmir), Ísmolinn (Þytur), Sigurvon( brokey), Dögun
(Brokey) og Lilja (Brokey) nánast flugu
upp á Akranes.
Á laugardaginum voru tvær keppnir og síðan siglt frá Akranesi til Reykjavíkur á sunnudegi. Mótið er liður í
Íslandsbikarnum en þar standa Ýmismen úr Kópavogi framalega.

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi
laugardaginn 10. september 2016
Frá vinstri: Smári, Jóhannes, Hannes
og Hjörtur.

Kópavogsblaðið
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H
Treysti hugboðinu
Innsæi

og fann barnið

etja ársins, að margra mati, vill
alls ekki kalla sig hetju og helst
ekki fara í nein viðtöl við fjölmiðla. Beita þurfti miklum sannfæringarkrafti svo hægt væri að fá að
smella mynd af Sigurbjörgu Hoffritz,
starfsmanni á leikskólanum Rjúpnahæð, sem í síðustu viku fann tveggja
ára gamalt barn sem ekið var í burt á
stolnum bíl. Hún segist hafa treyst hugboðinu um að hún myndi finna barnið við Krónuna í Vallakór. Það gekk eftir
og barnið var heilt á húfi.
Sigurbjörg vill sem minnst gera úr
sínum hlut og segist einungis hafa farið
eftir eðlisávísun sinni. „Við sem störfum
við gæslu barna erum alltaf með radar
á okkur hvar þau eru. Það er eitthvað
sem gerist í svona starfi,“ segir Sigurbjörg rétt áður en hún þaut aftur
á vaktina þar sem kátir Kópavogskrakkar á Rjúpnahæð biðu hennar.

Aðsent

Það sem vel er gert

V

ið eyðum oft meiri tíma en ekki
að tala um það sem er ómögulegt og neikvætt. Nú nýverið
fór samfélagið hamförum yfir því
hvað ritföng barna kostuðu mikið og
var vísað í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna því til stuðnings. Ég get
alveg tekið undir að það vekur undrun
hversu misjafn kostnaðurinn er á milli
skóla hvað varðar innkaup og sem
foreldri hef ég oftar en ekki setið uppi
með hálfkláraðar stílabækur og endalaust magn af litum og blýöntum í lok
skólaárs. Að vísu á ég dóttur sem er afar
dugleg að gefa með sér ritföng (týnir
þeim) og það af leiðandi hef ég verið
dyggur kaupandi skriffæra.

ardagsfundir
50 hlauparar úr
Þríkó í Reykjavíkurtæðisfélag
Kópavogs
maraþoni
Sigurbjörg Hoffritz, starfsmaður á leikskólanum Rjúpnahæð.

Hlauparar

Farið var í
magninnkaup fyrir
nemendur í 1. til 7.
bekk. Ekki voru
gefnir út innkaupalistar heldur borga
foreldrar 4.000
krónur og dugar það
fyrir öllu sem þarf í
skólastofunni

H

laupahópur Þríkó er hópur
hressra einstaklinga sem
hlaupa saman þar sem gleðin er sjaldnast langt undan. Hluti
hópsins skokkaði niður í miðbæ
Reykjavikur á dögunum og myndaði gleðilitina á tröppum MR. Um
50 hlauparar úr Þríkó tóku þátt í
öllum vegalengdum sem í boði
voru í Reykjavíkurmaraþoni. Að
loknu 10 kílómetra, hálfmaraþoni og
skemmtiskokki söfnuðust hlauparar
Þríkó saman fyrir utan Slippbarinn í
Geirsgötu þar sem um 700 metrar eru
eftir í markið. Þaðan hvöttu þau samhlaupara sína úr Þríkó og aðra hlaupara sem voru að klára heilt maraþon.

Eitt stærsta loforð Sjálfstæðisflokksins
fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar
var að „spjaldtölvu-væða“ grunnskóla
Kópavogs ásamt því að stórauka niðurgreiðslu æfingagjalda. Þetta varð síðar
hluti af meirihlutasamkomulagi í
bæjarstjórn. Bæði verkefnin eru komin
vel af stað. Kennarar eru vitanlega misvel tilbúnir að umpóla kennsluaðferðum sínum í takti við spjaldtölvu ákvörðunina og verður að sýna því þolinmæði.
Heilt yfir tel ég að verkefnið sé jákvætt
og mun að lokum til að mynda skila sér

Karen E. Halldórsdóttir.

í lægri innkaupum foreldra í ritföngum
sem og afar færum nemendum og
kennurum í tölvutækni. Kópavogsbær
er frumkvöðull í þessu hér heima en
hefur auðvitað erlendar fyrirmyndir.
Að þessu öllu sögðu vil ég að lokum
koma hér áleiðis hrósi til Álfhólsskóla
og foreldrafélagsins í þeim skóla. Farið
var í magninnkaup fyrir nemendur í
1. til 7.bekk. Ekki voru gefnir út innkaupalistar heldur borga foreldar 4000
krónur og dugar það fyrir öllu sem þarf
í skólastofunni. Þetta er meðal annars
gert vegna spjaldtölvuvæðingar sem og
þeirra framlag til auka nýtni og draga
úr sóun í samræmi við áherslur í umhverfismálum. Þetta er til mikillar eftirbreytni og vil ég hvetja aðra skóla til að
kynna sér þetta á næsta skólaári.

Laugardagsfundir
s dolut
rat
volor
am
et
estem
aturendio
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
Þríkó æfir 3-4 sinnum í viku og hentar
vel byrjendum sem og þeim sem vilja
hlaupa hraðar, lengur og lengra. Æfingar eru mánudaga, miðvikudaga og

fimmtudaga klukkan 17:30 og laugardaga klukkan 9:00. Lagt er af stað frá
Sundlaug Kópavogs.

rpor am ex et omni cusciatur aut
Laugardagsfundir
e volupictur volut ariam liquiae
Sjálfstæðisfélags
Kópavogs
Ficia
quas
dolut
rat
volor
am
et
estem
aturendio
elit maio
illabo
am
alit
aut
utatquam
es
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut
samvoluptur
in consequi
odis
re volupictur
volutsanduciusam.
ariam liquiae
27. ágúst, frá klukkan 10-12:00

Fundarstaður: Smárinn/Fífan, 2. hæð.

Erindi: Kostnaður við íþróttaiðkun í Kópavogi

sincium
Frummælandi: velit maio illabo am alit aut utatquam es
Jón Finnbogason, formaður íþrótta- og æskulýðsráðs
sintota
cusam
in consequi odis sanduciusam.
Boðið verður upp
á léttar veitingar.
Allir velkomnir.

3. september, frá klukkan 10-12:00
Fundarstaður: Verður auglýstur síðar á xdkop.is.
Morgunverðarfundur með frambjóðendum í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins í Kraganum.
Frambjóðendur flytja stutt erindi. Að þeim loknum
verður „hrað-stefnumót“ frambjóðenda við fundargesti og kaffispjall.
Sjálfstæðismenn eru hvattir til að mæta og kynna sér
frambjóðendur fyrir komandi alþingiskosningar.
Prófkjör fer fram þann 10. september nk.

Sjálfstæðisflokkurinn
sflokkurinn
www.xd.is

Sjálfstæðisfélag
Kópavogs

www.xdkop.is
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Ekki missa af

Kynning

Spennandi
dagskrá í
Menningarhúsunum

Fjölbreytt nám fyrir börn,
unglinga og fullorðna
M
M
yndlistarskóli Kópavogs
er að hefja sitt 29. starfsár.
Skólinn er í mjög góðu húsnæði, með frábæru útsýni á Smiðjuvegi 74, sem Kópavogsbær hefur
eignast og nýtur skólinn þess.
Hugsjón skólans er að öllum líði
vel í skólanum og njóti þess að skapa
í fallegu umhverfi. Skólinn býður upp
á fjölbreytt nám, fyrir börn, unglinga
og fullorðna. Kennd eru grundvallaratriði listsköpunar, teiknun, módelteiknun, myndlist, olíumálun, módel

og portrettmálun, listmálunartækni
gömlu meistaranna, vatnslitamálun,
leirmótun og vefsíðugerð. Fyrir þá
nemendur sem eru lengra komnir, er
boðið upp á fjölbreytt framhaldsnám.
Eins er boðið upp á opna vinnustofu
frá mánudegi til fimmtudags, þar sem
kennari kemur í annarri hverri viku.
Þá má nefna vatnslitamálun þar sem
kennari kemur í annað hvert skipti.
Einnig er í boði vatnslitamálun fyrir
eldri borgara. Fjölbreytt nám fyrir
börn og unglinga er vinsælt, þar sem

þau læra að teikna, mála, vatnslita,
teikna á spjaldtölvu, móta í leir og
annað efni.
Listasagan er ávallt fléttuð inn í
námsefnið, bæði hjá börnum og
fullorðnum.

Skráning er í síma 564 1134 og á
skrifstofu skólans mánudaga til
fimmtudaga milli 14 og 16. Skráning
með vefpósti á myndlist@myndlistaskoli.is og allar upplýsingar er
að finna á www.myndlistaskoli.is.

enningarhúsin í Kópavogi
munu í vetur bjóða upp á
dagskrá fyrir fjölskyldur á
hverjum laugardegi. Þann 3. september verður dagskráin kynnt en þá
verður opið í hús í Menningarhúsunum frá 13-17. Á dagskránni verður
tónlistaratriði í Salnum, listsmiðja og
skoðunarferðir í listaverkageymslur í
Gerðarsafni, innlit í rannsóknarstofu
Náttúrufræðistofu Kópavogs, ratleikur
á bókasafninu og áhugavert spjall um
símaskrána í Héraðsskjalasafninu.
„Það er von okkar að Menningarhúsin verði einskonar félagsheimili
fólks í Kópavogi,“ segir Ólöf Breiðfjörð
fræðslu- og kynningarstjóri Menningarhúsanna. „Einmitt þess vegna er
dagskráin mjög fjölbreytt og því ættu
allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Um
mánaðarmótin sendum við bækling

á öll heimili í Kópavogi þar sem dagskráin er kynnt nánar,” segir Ólöf.
Meðal atriða á haustdagskránni er
rappnámskeið fyrir 13-16 ára stelpur
sem Tinna Sverrisdóttir úr Reykjavíkurdætrum sér um; Vísnagull-tónleikar í Salnum þar sem ömmur og
afar, mömmur og pabbar og aðrir forráðamenn 1-3ja ára barna eru hvattir
til þátttöku; stefnumót við lóuna með
sérfræðingum Náttúrufræðistofu; tilraunasmiðja í Gerðarsafni í tengslum
við listahátíðina Cycle; jólaföndur, bíó
og ýmislegt fleira.
„Við vonum að það sé notaleg tilhugsun að geta litið við í Menningarhúsunum á hverjum laugardegi og
gengið að vandaðri dagskrá vísri. Svo
má líka bara glugga í bók eða blað á
bókasafninu eða kíkja í kaffisopa í
Garðskálanum, segir Ólöf Breiðfjörð.“

Bókasafn

Läckberg, Arnaldur og Backman
á toppnum

K

ópavogsbúar hafa örugglega
verið á kafi í krimmunum í
sumar, ef marka má niðurstöður
topp tíu lista yfir vinsælustu bækur í
útláni hjá Bókasafni Kópavogs. Landskerfi bókasafna dró saman í fyrra
hverjar vinsælustu bækurnar hefðu
verið á hverju safni. Glæpasögur voru
þá áberandi á listunum, fyrst og fremst
þýddar, en erlendir höfundar eru sýnilega vinsælli en þeir íslensku. Á aðalsafni njóta nýjustu bækurnar mestrar
hylli en á Lindasafni eru barnabækur

Karlakór Kópavogs
auglýsir eftir söngmönnum í allar raddir.
Í boði er metnaðarfull tónlistarsköpun og
öflugt félagsstarf.

Stjórnandi er Garðar Cortes

Áhugasamir hafið samband við formann kórsins,
Ólaf Kj. Halldórsson, í síma 898 0077, eða sendið
tölvupóst á netfangið karlakor@karlakor.com
Allir eru velkomnir.
Karlakór Kópavogs
www.karlakor.com

á öllum aldri vinsælar, enda er safnið
í sambúð með skólasafni Lindaskóla
og fjöldi gesta er því ungur að árum.

Vinsælustu bækurnar á
Bókasafni Kópavogs 2015:

Titill.
Aðalsafn:
1. Ljónatemjarinn /
Camilla Läckberg. (2014)
Fjöldi útlána: 366.
2. Kamp Knox /
Arnaldur Indriðason. (2014)
Fjöldi útlána: 356.
3. Amma biður að heilsa / Fredrik
Backman. (2014)
Fjöldi útlána: 306.
4. Afturgangan / Jo Nesbø. (2015)
Fjöldi útlána: 284.
5. DNA / Yrsa Sigurðardóttir. (2014)
Fjöldi útlána: 269.
6. Maður sem heitir Ove / Fredrik
Backman. (2013)
Fjöldi útlána: 239.
7. Piparkökuhúsið /
Carin Gerhardsen. (2014)
Fjöldi útlána: 214.
8. Marco-áhrifin /
Jussi Adler-Olsen. (2014)
Fjöldi útlána: 210.
9. Órói / Jesper Stein. (2014)
Fjöldi útlána: 210.
10. Síðasta orðsending elskhugans /
Jojo Moyes. (2014)
Fjöldi útlána: 210.

Lindasafn:

1. Afturgangan / Jo Nesbø. (2015)
Fjöldi útlána: 82.
2. Ljónatemjarinn / Camilla Läck
berg .(2014) Fjöldi útlána: 72.
3. DNA / Yrsa Sigurðardóttir. (2014)
Fjöldi útlána: 71.
4. Húsið við hafið / Nora Roberts.
(2014) Fjöldi útlána: 63.
5. Gæsahúð / Helgi Jónsson. (1997)
Fjöldi útlána: 62.
6. Öræfi / Ófeigur Sigurðsson.
(2014) Fjöldi útlána: 59
7. Dansað við björninn / Roslund &
Thunberg. (2015)
Fjöldi útlána: 57.
8. Dagbók Kidda klaufa:
ekki í herinn! 3 / Jeff Kinney
(2011) Fjöldi útlána: 57.
9. Skúli skelfir fer í frí / Francesca
Simon. (2010) Fjöldi útlana: 57.
10. Dagbók Kidda klaufa /
Jeff Kinney. (2009)

Kópavogsblaðið
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Til hamingju

Bikarmeistarar
Breiðabliks 2016

Byrjunarlið Breiðabliks
Aftari röð f.v.: Rakel Hönnudóttir, Olivia Chance, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Málfríður Erna Sigurðardóttir, Svava Rós Guðmundsdóttir, Fjolla Shala.
Fremri röð f.v.: Fanndís Friðriksdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Sonný Lára Þráinsdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Arna Dís Arnþórsdóttir.

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari meistaraflokks Breiðabliks og Ólafur Pétursson,
aðstoðarþjálfari, með bikarinn eftirsótta.

Til hamingju
Bikarmeistarar
Breiðabliks 2016

iCon Rimfree

byltingarkennd gerð af salerni

e® tilheyrir glænýrri kynslóð salerna frá ifö. engin brún er innan á salernisskálinni, og þess vegna
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Þróun á
dægradvöl
í Kópavogi

Þ

essa dagana er mikið líf í dægradvölum Kópavogs. Dægradvöl
byggist á því að bjóða börnum í
yngstu bekkjum grunnskólans upp á
skemmtilegt og þroskaandi starf eftir
skóla á hverjum degi. Mikið kapp er
lagt á að hafa gæði og innra starf dægradvala gott. Nýlega var sett fram skýr
stefna um metnaðarfullt starf og áherslur í starfi með börnunum (Stefna í
málefnum dægradvala í grunnskólum
Kópavogs). Kópavogur vill með þessu
kappkosta enn frekar að viðvera barna
verði örugg, skemmtileg og þroskandi.
Gegnum leik, perlur, bílaleiki, dúkkó,
litabækur, hreyfingu og aðra valkosti á
börnunum að líða vel. Fá gott umhverfi
til að þroskast á eigin forsendum og
eiga sjálf þátt í því að skapa hvetjandi

Sverrir Óskarsson, bæjarfulltrúi
Bjartrar framtíðar og varaformaður
skólanefndar Kópavogs

lærdómsumhverfi. Nú höfum við aukið
þann tíma sem dægradvalir eru opnar.
Í staðinn fyrir að dægradvalir loki
strax á vorin, þegar skóla lýkur, verður
opið nokkrum dögum lengur og starfið
þannig betur aðlagað að öðru sumarstarfi. Það verður ekki lengur bil sem
þarf að brúa og óöryggi á þessum
tíma þegar skólar klárast og þangað
til sumarnámskeiðin hefjast. Dægradvalir eru nú oftar opnar á starfsdagar
í skólum, þannig hefur betur verið
komið til móts við þarfir fjölskyldna
í Kópavogi. Ennfremur er nú þeim
börnum sem eru að klára leikskóla,
og eru að byrja í grunnskóla, boðið
að byrja fyrr í dægradvölunum. Til að

aðsent

Okkar Kópavogur,
taktu þátt

DANSSKÓLI
SIGURÐAR HÁKONARSONAR
kynnir:

DANSNÁMSKEIÐ
SAMKVÆMISDANSAR & BARNADANSAR

Fyrir fullorðna, unglinga og börn,
byrjendur og framhald.
Star fsmanna- og stéttar félög veita
styrki vegna dansnámskeiða.
Frístundakort og niðurgreiðsla
hjá sveitar fðélögum.
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ópavogsbær bauð okkur íbúum
bæjarins upp á samtal í vor og
kölluðu það íbúalýðræði og með
því vildu bæjaryfirvöld meðal annars
dreifa valdinu með þátttökufjárlagagerð. Vonandi komu margar tillögur
sem verður kosið um nú á haustdögum og við íbúar sjáum hvernig íbúalýðræðið virkar.
Mynd íbúalýðræðis birtist annars á
mjög skemmtilegan hátt í vinnu skipulagsnefndar Kópavogsbæjar í sumar.
Eins og allir vita þá heldur lífið áfram
þótt íbúar fari í sumarfrí og er það vel.
Nefndin samþykkti meðal annars að í
Furugrund skyldi breyta gamla Grundarkjöri í íbúðarhótel. Snilldarlausn því
þar með er stungið upp í alla þá íbúa
svæðisins sem vildu ekki að verslunarhúsnæðinu yrði breytt í íbúðir. Allt
innan deiliskipulags!
Skipulagsnefndin samþykkti einnig
stækkun Tennishallar Kópavogs. Gott
og vel, gaman að því að tennis sé að vaxa
og dafna og hver veit nema við eigum
næsta Björn Borg. Ekki voru allir bæjarfulltrúar sammála þessari stækkun

Héðinn Sveinbjörnsson, íbúi á
Kársnesi.

og nokkur umræða skapaðist. Eins
og venjulega fóru kommentakerfin af
stað og einn sagði meðal annars, að
þessi stækkun myndi bara taka bílastæði hallarinnar, hefði svo sem engin
önnur áhrif. Það er nú bara þannig að
allir hjóla á æfingar, allir skilja bílana
eftir heima - það má klárlega sjá á daglegri nýtingu bílastæða Sporthússins!
Það vakti einnig athygli mína að
þrátt fyrir mótmæli íbúa í kringum
Tennishöllina þá barst einnig undirskriftarlisti með fyrirsögninni „Við
styðjum stækkun Tennishallarinnar“
þar sem 507 höfðu skrifað undir. Meirihlutanum í skipulagsnefnd fannst nú

Kópavogsblaðið

veita betri þjónustu og bæta aðlögun er
börnunum í fyrsta bekk boðið að koma
tveimum vikum fyrr í dægradvölina í
ágúst mánuði. Í nýju stefnunni er lögð
áhersla á faglegt innra starf og þróun.
Mikilvægt er að þeir sem sinna börnunum okkar hafi góða menntun og
skýr leiðarljós í starfinu. Starfið verður
að vera faglegt og sinnt af áhuga og
elju. Það þarf að búa vel að starfsfólkinu okkar og líka halda áfram að bæta
þá aðstöðu sem er í dægradvölunum.
Ennfremur skiptir máli að fjölbreyttni
sé til staðar og möguleikar á hreyfingu
og samþættingu við annað tómstundaog íþróttastarf. Mikilvægt er að hafa
heildarsýn á líf barna og fjölskyldna
og reyna sem best að samþætta skóla
og tómstundir. Það skiptir miklu að fjölskyldur, sem eru margar undir álagi,
séu ekki að skutla þreyttum börnum
um allan bæinn fram eftir kvöldi. Allt
starf með börnum er krefjandi og betri
þjónusta dægradvala mun ekki tækla
öll vandamál. Hið daglega amstur, með
áskornum hvers dags, verður áfram
til staðar en samt er mikilvægt að við
stígum skrefin áfram. Starfið í dægradvölum Kópavogs er mjög gott og það
er metnaður til að þróa starfið áfram.
rétt að hnykkja á því að færri athugasemdir bárust gegn stækkuninni en
með henni. Er það almennt verklag hjá
skipulagsnefnd, að elta undirskriftir
fylgjenda breytinganna sem nefndin
leggur til?
Mikil uppbygging á sér stað í Vesturbænum og nýjar byggingar rísa við
Naustavör. Á sínum tíma risu íbúar
Vesturbæjar upp í appelsínugulri byltingu og mótmæltu því byggingamagni
sem þar átti að rísa og fjölgun umferðar
á Kársnesinu. Eins og svo oft áður
fannst stjórnmálamönnum þetta nú
bara vitleysa í íbúunum.
Auðvitað þótti þeim allt í lagi að
skella eins og einum Garðabæ þarna
yst á Kársnesið. Á einum fundi leyfði
byggingafulltrúi sér að segja stoltur:
„Fjöldi barna í Kársnesskóla verður
sá hinn sami og 1972.“ Þeir sem voru
í Kársnesskóla 1972 hugsa örugglega
um þann tíma með hlýju í hjarta, skólinn var þrísetinn!
Skipulagsnefnd er nú þegar búin að
leyfa fjölgun íbúða á Naustavör enda er
það í anda deiliskipulags svæðisins. Já,
greinilegt er að skipulagsnefnd er ekki
búin að slaka á í sumar.
Ég held að íbúalýðræði þessa meirihluta Sjálfstæðisflokks í Kópavogi sé
eitthvað ofan á brauð. Eins og venjulega þá eru það einhverjir sem maka
krókinn á bak við tjöldin og svei mér
þá…það eru ekki íbúarnir.

Söngur

Karlmannlegur söngur
í Karlakór Kópavogs

www.dansari.is
Dansíþróttafélag Kópavogs - Auðbrekku 17 - Kópavogi

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

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

Karlakór Kópavogs.

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

K

arlakór Kópavogs telur 50 káta
söngmenn á öllum aldri. Stefnt
er að því að stækka kórinn í 80
manns. Allir eru velkomnir. Kórinn
stendur fyrir reglulegu tónleikahaldi
og hefur troðið upp með virtustu tónlistamönnum landsins. Síðasta vetur

tók kórinn þátt í uppfærslu Borgarleikhússins á Njálu. Kórinn flytur einkum hefðbundnar karlakóraperlur
en tekst líka á við popplög og óperuaríur og allt þar á milli. Árlega eru
haldnar æfingabúðir og samkomur
þar sem kátt er á hjalla og alltaf stutt

í söng og hljóðfæraslátt. Stefnt er
að söngferð til útlanda í tilefni af 15
ára afmæli á næsta ári. Stjórnandi
er Garðar Cortes, einn reyndasti
stjórnandi landsins. Æfingar eru á
þriðjudagskvöldum í Álfhólsskóla
og hefjast þann 6. september.

Kópavogsblaðið
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Heilbrigðisþjónusta Kjósum Okkar
Kópavog
í fremstu röð
M

H

eilbrigðismálin verða í forgangi hjá Sjálfstæðisflokknum á næsta kjörtímabili eins
og formaður flokksins hefur boðað.
Ég fagna þeirri sýn og er þeirrar skoðunar að enda þótt vægi heilbrigðismála hafi aukist verulega undir forystu núverandi ríkisstjórnar þurfi að
gera enn betur á næstu árum. Þar er
að mörgu að hyggja.
Við þurfum að efla enn frekar heilsugæsluna og styrkja okkar aðal sjúkrahús Landspítalann við Hringbraut.
Fyrir liggur áætlun um meiriháttar
endurbætur og endurbyggingu spítalans, auk kaupa á nýjum tækjum.
Hafin er bygging sjúkrahótels á lóð
spítalans við Hringbraut og miklu
skiptir að hefjast sem fyrst handa við
byggingu nýrrar bráðadeildar. Mín
skoðun er sú að einnig sé tímabært
að skoða og ræða byggingu annars
fullkomins hátæknispítala, sem við
Íslendingar þurfum að geta tekið í
notkun eftir 20-30 ár. En það er verkefni númer tvö, á eftir því að klára
margsamþykkta uppbyggingu við
Hringbraut.
Eldri borgurum þessa lands fer hratt
fjölgandi á næstu árum og við þurfum
að geta hlúð að þeim, hvort heldur er
með heimahjúkrun eða á hjúkrunarheimilum. Börn og unglingar eiga því
miður í vaxandi mæli við ýmis kvíðavandamál að stríða og þeim vanda
verðum við að mæta og tryggja að
þeim líði vel og þau blómstri. Þau

Elín Hirst alþingismaður.

eru jú framtíðin. Langveikum börnum fjölgar hér á landi. Þau eru oft að
kljást við sjaldgæfa og mjög erfiða sjúkdóma og eiga að fá bestu þjónustu sem
völ er á.
Þetta eru dæmi úr fjölbreyttri flóru viðfangsefna heilbrigðisþjónustu sem þarf
að taka myndarlega á. Sjálfstæðisflokkurinn lofar aukinni áherslu á bætta
samfélagsþjónustu, minni greiðsluþátttöku sjúklinga, eflingu Landspítalans
og bætta heilbrigðisþjónustu með stórauknum fjárframlögum á næsta kjörtímabili. Þetta getum við ekki síst vegna
þess að ríkissjóður stendur vel eftir
okkar ríkisstjórn. Staðfesta í ríkisfjármálum er og verður kjölfestan í okkar

stefnu. Ríkissjóður hefur verið rekinn
með afgangi og áhersla lögð á að
greiða niður skuldir og lækka vaxtabyrðina. Lækkun vaxtagreiðslna er
fundið fé og við munum einmitt uppskera af þessum verkum á næstu
árum. Mitt aðalkeppikefli er að
Íslandi geti í náinni framtíð státað
af heilbrigðisþjónustu í fremstu röð.
Annað er ekki í boði.
Kær kveðja,
Elín Hirst alþingismaður.
Ég býð mig fram í 2.-3. sæti
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
í Suðvesturkjördæmi
10. september nk.

eð íbúalýðræðisverkefninu
„Okkar Kópavogur“ höfum
við hvatt íbúa til þess að láta
sig nærumhverfi sitt varða. Við höfum
áhuga á að auka samtalið við íbúa
og hvetja til þátttöku um útdeilingu
fjármagns í framkvæmdir í hverfum
Kópavogs. Það gerum við með beinu
lýðræði og kosningu íbúanna sjálfra
um valdar framkvæmdir.
Síðasta vor var fyrsti hluti verkefnisins framkvæmdur en þá óskuðum við
eftir því að íbúar kæmu hugmyndum sínum á framfæri. Hugmyndirnar
komu inn með tvenns konar hætti.
Annars vegar bárust þær inn á íbúafundi og hins vegar í gegnum hugmyndakerfi verkefnisins. Viðbrögð
Kópavogsbúa voru vægast sagt frábær
en þegar hugmyndasöfnun lauk þá
voru komnar inn um 400 hugmyndir
sem bæði voru mjög fjölbreyttar og
verulega góðar. Það var líka gaman
að sjá hversu margir voru áhugasamir
um þetta framtak okkar og sýndu það
í verki þeim er umhugað um hverfin.
Nú er komið að öðrum hluta verkefnisins sem snýr að forgangsröðun
og úthlutun fjármagns í valin verkefni.
Hverfunum hefur verið ráðstafað fé í
hlutfalli við fjölda íbúa en Kópavogsbær hefur veitt 200 milljónum króna til
þessarra framkvæmda. Valið verður á
milli allt að 20 hugmynda í hverju hverfi
eftir að matshópur hefur yfirfarið allar
innsendar tillögur og kostnaðarmetið
þær. Valið fer fram með kosningu íbúa
sem fram fara 25. ágúst til 4. september
á sérstökum kosningavef. Framkvæmdir á verkefnum munu síðan hefjast í
haust og ljúka á næsta ári.

Theodóra Þorsteinsdóttir, oddiviti
Bjartrar framtíðar og formaður
bæjarráðs.

Hugmyndirnar má nú finna á vefsvæðinu kosning.kopavogur.is. Aðstoð við kosningarnar má fá í þjónustuveri Kópavogsbæjar og á bókasafni Kópavogs í Hamraborg 6a, á
meðan kosningarnar standa yfir.
Mig langar til þess að hvetja
Kópavogsbúa til að taka þátt í kosningunni og velja sjálfir þær framkvæmdir
sem ráðist verður í hverfum Kópavogs.
Ég trúi því að beint lýðræði sé framtíðin
og íbúakosning eins og þessi sé stórt
skref í þá átt. Tökum þátt í „Okkar
Kópavogur,“ kjósum um forgangsröðun
fjármuna og virkjum íbúalýðræðið.
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Kynning

Fullkomin - hinum megin
við lækinn

BALLETNÁMSKEIÐ
FYRIR ALLA ALDURSHÓPA
Innritun er hafin í fjölbreytt námskeið með
klassískum grunni. Balletskóli Sigríðar Ármann
býður upp á námskeið sem henta nemendum
frá 3 ára aldri. Kennt er í Skipholti 35 í Reykjavík
og Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.

Skoðaðu námskeiðin á balletskoli.is
Verð frá 22.000 kr. fyrir 12 vikna námskeið.

P

istlar í fréttabréfi Rope Yoga
setursins hafa vakið athygli. Þar
skrifar Ingibjörg Gréta Gísladóttir,
iðkandi í Rope Yoga, um reynslu sína
af þessari hug- og heilsurækt. Henni
verður tíðrætt um að vera fullkomin,
komin til fulls. „Það að vera fullkomin,
komin til fulls, snýst um að vera í
núinu að vilja sig eins og maður er án
þess að dæma. Það hefur reynst mér
ótrúlega öflug lexía,“ útskýrir hún. „Ég
hef stundað Rope Yoga í um 10 ár og
finnst ég sífellt vera að læra nýtt um
sjálfa mig, getu mína og styrkleika en
þetta er heildrænt heilsuræktarkerfi
sem sameinar líkamsþjálfun, hugrækt
og lífsspeki.“
Guðni Gunnarsson er stofnandi Rope
Yoga og þróaði kerfið þegar hann bjó
í Bandaríkjunum og þjálfaði fólk sem
vildi ná árangri í leik og starfi. Hann
flutti setrið í Garðabæ á síðasta ári og
mætir Ingibjörg Gréta klukkan 06.15
þrjá morgna í viku. Hún segist hlakka

Guðni Gunnarsson og Ingibjörg Gréta Gísladóttir.

til hvers einasta tíma, ekki bara æfinganna heldur einnig samræðanna
um allt milli himins og jarðar sem
styrki iðkendur og hvetji til núvitundar. „Rope Yoga setrið er mér sem vin
í eyðimörkinni og kerfið sem Guðni

hefur þróað hentar mér einstaklega vel.
Svo er svo skemmtilegt að skrifa um
hvernig ég nýti lífsspekina dags daglega, það er auka áskorun og svei mér
þá ef ég hef bara ekki róast aðeins líka,“
segir hún glaðlega að lokum.

REYKJAVÍK OG KÓPAVOGI | SÍMI 588 4960 | BALLETSKOLI.IS

Skólahljómsveit Kópavogs

Þýsk ungmenni í heimsókn

U

VÖRN GEGN RIGNINGU
Verndaðu fasteignina þína fyrir rigningu með Silicone Seal II

Vinstra megin á myndinni er búið að bera Silicone Hér sést vel hvernig vörnin virkar gegn rigningu.
Vatnið kemst ekki að múrnum. Það fer ekki dropi í
Seal II á gangstéttina en ekki hægra megin.
gegnum vegginn þegar notað er Silicone Seal II.
Bera má Silicone Seal II yfir málningu.

Árni Ingvarsson
Sölumaður

Sími: 581 4909
Farsími: 893 5925
Netfang: arni.ingvarsson@gmail.com

GÓÐ

VÖRN GEGN
SVEPPASÝKINGU OG
MYGLU

m þessar mundir er í heimsókn
hjá Skólahljómsveit Kópavogs
hópur ungmenna frá Þýskalandi. Þessi 70 manna hópur tilheyrir
hljómsveitinni Verbandsjugendorchester Hochrhein sem er úrvalsblásarasveit með sérvöldum hljóðfæraleikurum úr um 120 blásarasveitum frá
Hochrhein svæðinu í suður Þýskalandi. Sveitin er hér stödd í æfingaferð
og hefur æft stíft undanfarna daga í
húsnæði skólahljómsveitarinnar auk
þess að koma fram við ýmis tækifæri.
Þau léku meðal annars við opnun
menningarnætur um síðustu helgi og
héldu tónleika í tónlistarhúsinu Hörpu.
Þau heimsækja einnig Akureyri í þessari ferð og halda þar tónleika í Hofi,
hinu glæsilega tónlistarhúsi þeirra
norðanmanna. Hljóðfæraleikararnir
eru á aldrinum 14 - 28 ára og hafa flest
þeira æft á hljóðfæri í mörg ár og náð
mikilli færni í hljóðfæraleik. Efnisskrá
þeirra er mjög krefjandi í takt við mikla
kunnáttu hljóðfæraleikaranna og leika
þau jafnt klassísk verk sem jazztónlist,
kvikmyndaverk sem nútímtónlist. Tilgangur sveitarinnar sem stofnuð var
árið 1986 er einmitt að gefa framúrskarandi ungum hljóðfæraleikurum
tækifæri á að spila krefjandi tónlist í
hæsta gæðaflokki. Lokatónleikar sveitarinnar í þessari Íslandsför verða
mánudaginn 29. ágúst kl. 19:30 í Langholtskirkju. Þar mun hljómsveitin
ásamt gestgjöfunum í skólahljómsveit
Kópavogs flytja tónlist eftir ýmsa
merkustu höfunda og útsetjara á sviði
blásaratónlistar.
Benedikt sem er 28 ára trompetleikari
frá Lörrach segir að mesti kosturinn
við hljómsveitina sé að fá tækifæri til
að spila flottari músík en hans heimahljómsveit ræður við að spila. Hann
hefur spilað með VJO í níu ár og er
núna á síðasta árinu sínu.
Gabri er 18 ára frá Laufenburg og
spilar á saxófón. Henni finnst mest
spennandi að spila sinfónísk verk og
krefjandi nútímatónlist því sem saxófónleikari fær hún fá tækifæri til þess.

Benedikt og Gabri.

Að loknum tónleikum í Hörpu.

Þau voru sammála um að upplifunin á
menningarnótt hefði verið stórkostleg
og að íslenskir áhorfendur hefðu tekið
þeim opnum örmum, enn ein sönnun
þess hve vel tónlist er til þess fallin að
tengja saman fólk.
Gabri bætir því við að hún vonist til
að fá marga áheyrendur í Langholtskirkju á mánudaginn því hún er sannfærð um að tónlistin þeirra muni
hreyfa við öllum viðstöddum og það

sé tilgangurinn með því að spila tónlist.
Stjórnandi Verbandsjugendorchester
Hochrhein undanfarin 20 ár er Julian
Gibbons, sem bæði er vel menntaður
og reyndur hljómsveitarstjóri og hornleikari frá Englandi. Hann hefur greinilega unnið stórvirki með þessum hóp
því tónlistarflutningur ungmennanna
er á heimsmælikvarða og ljóst að það
stefnir í frábæra tónleika í Langholtskirkju á mánudaginn.

Kópavogsblaðið
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Framkvæmdir

Engihjalli fær
andlitslyftingu
E

ngihjalli er að taka stakkaskiptum og íbúar þar leggja mikið á
sig að fegra nágrenni sitt. Framkvæmdir hafa staðið yfir síðustu daga
en verið er að leggja nýjar lagnir fyrir
heitt vatn og rafmagn. Að því loknu
á að malbika götuna upp á nýtt en
hún er orðin ansi lúin. Engihjalli er að
margra mati eitt vanmetnasta svæði
höfuðborgarsvæðisins. Staðsetningin

gæti ekki verið betri í grennd við góða
skóla og leikskóla, stærstu verslunarkjarna landsins, stofnbrautir og fleira.
Rætt hefur verið um að gera Engihjalla að fyrirmynd annarra hverfa
í vistvænum samgöngum þar sem
reiðhjólið fær aukið vægi. Spennandi
verður að fylgjast með breytingunum
á þessu gamalgróna hverfi í Kópavogi.

Listin

Kynning

Skúlptúr/ Skúlptúr Leynist dansari á þínu heimili?
til heiðurs Gerði
Sýningar Evu Ísleifsdóttur og Sindra Leifssonar í
sýningarseríunni SKÚLPTÚR/ SKÚLPTÚR opna
í Gerðarsafni föstudaginn 26. ágúst kl. 18.

H

austið 1949 fór Gerður Helgadóttir myndhöggvari til Parísar
til þess að kynnast nútímalistinni eftir tveggja ára námsdvöl í
Flórens þar sem námið einkenndist
af klassískum áherslum í höggmyndagerð. Það urðu mikil þáttaskil í verkum
Gerðar og hún fór að nýta sér nýstárlegan efnivið og aðferðir. Hún var þá
ungur listamaður sem fylgdi nýjustu
straumum í listinni um leið og hún
mótaði sinn persónulega stíl í listinni.
En það eru þrívíð abstrakt verk hennar
frá Parísarárunum sem gera hana að
frumkvöðli í höggmyndalist á Íslandi.
Það er með vísun í þennan bakrunn
sem sýningarröðin SKÚLPTÚR /
SKÚLPTÚR er sett upp í Gerðarsafni
en henni er ætlað að huga að stöðu
skúlptúrsins sem miðils í samtímanum um leið og hún undirstrikar vægi
Gerðar og framlag hennar til íslenskrar
höggmyndalistar.
Föstudaginn 26. ágúst kl. 18, opna

samhliða einkasýningar þeirra Evu
Ísleifsdóttur og Sindra Leifssonar þar
sem þau leggja fram hugleiðingar um
skúlptúrinn í samtímanum. Hér er
lögð áhersla á að veita frekari innsýn
í hugðarefni listamanna þar sem hver
og einn gengur að samtali miðilsins
og sögunnar á eigin forsendum. Verk
og vinnubrögð kunna að vera ólík
en hugsunin að baki þeim á margt
sammerkt þar sem vangaveltum um
mannlega hegðun, umhverfi og mótun
samfélagslegs skipulags er velt upp á
yfirborðið.
Sýningarserían SKÚLPTÚR/ SKÚLPTÚR opnaði fyrst í október 2015 með
sýningum Baldurs Geirs Bragasonar
og Habby Osk. Sýningar Evu og Sindra
eru liður í seríunni sem mun halda
áfram að kynna nýjustu hugmyndir
listamanna um skúlptúr í samtímanum. Sýningarstjóri er Kristín Dagmar
Jóhannesdóttir, listrænn stjórnandi
Gerðarsafns.

B

alletskóli Sigríðar Ármann
hefur starfrækt balletskóla
undanfarin 19 ár í íþróttahúsi
Breiðabliks í Smáranum. Skólinn er
elsti einkarekni balletskóli landsins
og er að hefja sitt 65. starfsár. Skólinn
sérhæfir sig í kennslu í klassískum
ballet. Þrjár deildir eru í skólanum,
ballet-leikskóli, ballet-forskóli og ball-

et-stig. Hvern vetur býður skólinn
einnig upp á sérhæfð námskeið, t.d.
í jazzballet, balletþreki, balletfimi og
nútímadansi. Í Reykjavík er kennt í
Skipholti 35. Í leikskóla og forskóla er
nemendum 3–6 ára kenndar undirstöðuæfingar fyrir ballet, látbragð, látbragðsdansa og fleira. 7 ára og eldri er
kennt sérstakt þjálfunarkerfi balletsins

Lánshæfismat Kópavogsbæjar hækkar

L

ánshæfismat Kópavogsbæjar
hækkar um eitt þrep í mati Reitunar á lánshæfi bæjarins. Matið
hækkar í i.A1 úr i.A2. Þessi hækkun
er tilkomin vegna áframhaldandi
lækkunar skuldahlutalls og styrkingu
efnahags sveitarfélagsins, góðs rekstrar,
góðrar eftirspurnar eftir lóðum og ágæt-

um horfum í efnahagsmálum, segir
í tilkynningu frá bænum. „Tíðindin
eru ánægjuleg en koma ekki á óvart.
Þessi niðurstaða er í samræmi við þá
stefnu sem við höfum sett í rekstri
sveitarfélagsins,“ segir Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs. Bjart er
framundan í fjármálum sveitarfélags-

sem gefur góða líkamlega þjálfun. Árlega fá nemendur tækifæri til að sýna
á sviði í Borgarleikhúsinu. Kennsla
hefst í byrjun september.
Nánari upplýsingar eru á vefsíðu
skólans balletskoli.is eða asta@balletskoli.is.

ins og innviðir traustir en mikilvægt er
að haldið verið vel utan um kostnað og
fjárfestingar, segir í greiningu Reitunar.
Samkvæmt áætlun Kópavogsbæjar er
gert ráð fyrir að skuldahlutfall fari undir
150% árið 2018 en í skýrslunni segir að
flest bendi til að það gerist á næsta ári,
2017, og mun sú lækkun hækka lánshæfismat frekar að óbreyttu.

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

Eva Ísleifsdóttir.

Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.

Sindri Leifsson.

Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is
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krossgáta

Kópavogsblaðið

Sumarlestur
krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

riðu

farga

kraumar

knéféll

nánös

reykja

ryk

fuglinn

planta

Sumri hallar

8

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

klukku
------------hverfa

10

ógöngur
litaðar
------------5 eins

rata

reigt
slytti
-----------skemma

veifu
törn

þraut
------------þurfalingur

súpu
svifryk

óðagot

7

9

fuglinn
------------biður

2

drykkur
------------bakki
mann

gómar

1

áttund
------------2 eins

pilla
-----------galla

spyrja
strikið

vistarveru

fóðraður
-----------tóm

3

án afláts
------------álpaðist

sprikl

drunan

ferskur
------------lækur

2 eins

vökvinn
baldnir
-----------suð

til
------------skap

skálm

4

eiðfesti
-------------51

heiti

nudda

stök

líkamshlutanum

strax
kona

2

3

4

5

6

7

8

9

GÍTARSTOFA
STEINGRÍMS
Innritun stendur yfir í gítarnám.
Getum bætt við fjórum byrjendum
á aldrinum 4 - 6 ára í
Suzukigítarnám.
Nánari upplýsingar á
www. gitarstofan.is
eða í síma 898 2263.
Gítarstofa Steingríms - www.gitarstofan.is
Auðbrekku 6 - Kópavogi

10

Sumarhátíðin var vel sótt, enda fengu allir
þátttakendur sem mættu glaðning. „Eftir
að hafa lesið svona margar bækur eru þeirra
eigin sögur eflaust farnar að ólga innra með
þeim og því fá þau auðar stílabækur að
gjöf þar sem þau geta skrásett sínar eigin
sögur,“ segir Gréta. Einnig voru dregnir út
þrír heppnir lesendur sem allir fengu nýlega
skáldsögu.

Fjölbreytni framundan

kappnæg

kusk

skel

1

5

skankana

„Barnadeildin var skreytt fánum, við keyptum poppkorn og höfðum dálítið huggulegt,“
segir Gréta Björk Ólafsdóttir, deildarstjóri
barnastarfs. Tilefnið var uppskeruhátíð
sumarlestrar safnsins, sem er árlegur viðburður. Þar eru börn á aldrinum 5-12 ára
hvött til að skrá lestur sinn yfir sumarið og
fá þannig aðgang að vikulegu bókahappadrætti. „Við vorum mjög ánægð með árangurinn,“ segir Gréta. „Á þessum tíu vikum
sem átakið stóð lásu 369 börn 1659 bækur.“
Lestrarhestarnir komu úr öllum skólum
bæjarins en hægt var að skrá lesturinn bæði
á aðalsafni bókasafnsins og í útibúinu,
Lindasafni.
„Það er áberandi að það eru helst sex og sjö
ára börn sem taka þátt, við myndum mjög
gjarnan vilja sjá betri þátttöku hjá þeim sem
eru eldri. Það er markmið fyrir næsta sumar.
Oft er mikil áhersla lögð á lesturinn meðan
börnin eru að ná tökum á lestrartækninni
en það skiptir líka miklu að þau haldi
áfram að lesa sér til skemmtunar eftir það.
Lesskilningin öðlast þau ekki nema með
þjálfuninni sem yndislesturinn veitir.“

áttund
-----------æðir
geldir

að er orðið skuggsýnt á kvöldin,
komin lykt af hausti í goluna
og hvarvetna í Kópavogsbæ
má greina merki um yfirvofandi vetrarstarf. Á Bókasafni
Kópavogs er verið að skipuleggja heimanámsaðstoð fyrir
grunnskólanemendur sem verður á hverjum
þriðjudegi í vetur, skemmtilegar fjölskyldustundir á laugardögum og námskeiðahald og
klúbba. Sumarstarfinu á safninu lauk með
formlegum hætti í síðustu viku.

Lestrarhestar

einblína
------------dollar

til sölu

dingla

storm

hastið

tímabilið
-------------beita

átti

uppnefni

mánuðurur
------------suðinu

tré
------------kona

nefgöng

gripdeild

6

ilmur

Eins og áður sagði er stefnt að fjörlegri
vetrardagskrá fyrir alla fjölskylduna á Bókasafni Kópavogs. Gréta mun leiða leshring
10-12 ára krakka, boðið verður upp á foreldramorgna aðra hvora viku og heimanámsaðstoðin sem byrjað var með í fyrra
heldur áfram. Barnadeildin flutti fyrr á þessu
ári niður á jarðhæð safnsins og er nú iðandi
af lífi frá morgni til kvölds. Afgreiðslutími
safnsins breytist 1. september næstkomandi
og verður laugardagsafgreiðslan þá lengri og
jafnframt færist afgreiðslutími virkra daga
fram um klukkustund. Það er því nóg að gera
þessa haustdaga á Bókasafni Kópavogs.

Velkomin (n)
Kvennastarf
Unglingastarf
Barnastarf
Samkomur
Hjálpræðisherinn í Reykjavík Álfabakka 12 / Mjóddinn

Kópavogsblaðið
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KORTIÐ

Góð þjónusta á Kársnesi / Góð þjónusta á Kársnesi/ Góð þjónusta á Kársnesi

Kópavogsblaðið
mælir með

1

Rafnar
Vesturvör 32b
200 Kópavogi
Sími: 525 2320

Vesturvör 32b
Fyrirtækið Rafnar ehf. var stofnað á
Íslandi árið 2005 af Össuri Kristinsyni og er til húsa í nýju 5.600
fermetra húsnæði á Kársnesi í
Kópavogi. Í skipasmíðastöðinni eru
smíðaðir björgunar- og aðgerðarbátar með nýjum kili sem er hannaður hjá Össuri. Fyrirhuguð er
stækkun á húsnæði og aukning á
framleiðslu ásamt frekari þróun
skipasmíðastöðvar fyrirtækisins í
Måløy í Noregi.

2

5

3

Bílaklæðningar

6

Kársnesbraut 100

7

Bílaklæðningar fæst við breytingar
sem tilheyra yfirbyggingum, klæðningum og breytingum á bifreiðum.
Um er að ræða staðlaða framleiðslu,
viðgerðarþjónustu og framleiðslu að
ósk hvers viðskiptavinar. Einnig er
fyrirtækið með smíði á ýmsum kerrum, m.a hestakerrur, hesthúsa innréttingum og fleiri smíðum er tilheyra
hestamennsku. Fyrirtækið flytur m.a
flexitora, beisli og tilheyrandi fyrir
kerrur. Álefni eins og álborð. Teppi
og áklæði í bíla, öryggisbelti og
opnanlega glugga í kerrur. Krossvið
í sérstærðum, plastplötur í ýmsum
stærðum, vörulyftur á bíla og gúmmímottur Fyrirtækið hefur um árbil
verið með umboð fyrir GOVAPLAST
sem er gæðaplast notað í gripahús
og til ýmissa nota þar sem mikið
mæðir á og þörf er á viðhaldsfríu
efni.Heitklæðning á palla af öllum
gerðum pallbíla og hestakerrrum
ásamt sendibílum og farþegabílum.

3

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

1

2

Vesturvör 36
200 Kópavogi
Sími: 540 4500
www.freyja.is

4

Flutningsþjónusta
Mikaels
Flytjum það sem
þú vilt flytja
Kársnesbraut 87
200 Kópavogi
Sími: 894 4560
www.flytja.is

Freyja

Vesturvör 36
Freyja er framsækið fyrirtæki á Kársnesi sem státar af því að vera eitt elsta
fyrirtæki á Íslandi á sviði sælgætisgerðar um leið og það framleiðir rúmlega 100 vörutegundir af gómsætu
gotti á heimsmælikvarða. Freyja er
sælgætisgerðin sem færir þér Draum,
Djúpur, Rís, Freyju Mix, Buffaló og
margt margt fleira gott gott!

4

Álfurinn

5

Borgarholtsbraut 19

Hamar

Vesturvör 36

Eftir sundsprett í Sundlaug Kópavogs
kjósa margir að gæða sér á gómsætum eftirrétti; ís eða pylsu, hjá Álfinum, sem er skáhalt á móti sundlauginni. Álfurinn er svo að segja í hjarta
vesturbæjar Kópavogs. Bragðarrefur
og ís í brauði njóta ávallt vinsælda
hjá Álfinum að Borgarholtsbraut 19.

Íslyft

6

Hamar ehf var stofnað árið 1998 af
þeim Davíð Þór Sigurbjartssyni og
Kára Pálssyni. Hjá fyrirtækinu starfa
117 manns. Helstu viðskiptavinir þess
eru stóriðjufyrirtæki í áliðnaði og tengdum fyrirtækjum, erlend og innlend
útgerðarfélög ásamt fyrirtækjum í matvælaiðnaði. Hamar rekur fimm starfstöðvar á landinu; í Kópavogi, Grundartanga, Akureyri, Þórshöfn og á Eskifirði.
LÓGÓ HAMAR
- HREINTEIKNAÐ
Nánar
á hamar.is

7

G.T. Óskarsson

Vesturvör 32

Vesturvör 23

Steinbock þjónustan var stofnuð árið
1972 af Guðlaugi Gíslasyni. Í dag er
Íslyft/Steinbock álitið eitt traustasta
fyrirtæki landsins á sínu sviði.

Varahlutaþjónustan G.T. Óskarsson
sérhæfir sig í sölu og þjónustu á
varahlutum fyrir vörubíla. Vöruúrvalið
inniheldur meðal annars varahluti
fyrir Scania, Volvo, Man og Benz.
Fyrirtækið er staðsett að Vesturvör
23. Sími 554 6000.

ÞETTA SKJAL ER AÐEINS TIL VIÐMIÐUNAR OG Á EKKI AÐ NOTAST TIL FRAMLEIÐSLU

Vesturvör 36

G.T. Óskarsson

200 Kópavogi
Sími: 564 6062
www.hamar.is

ORIGINAL MYND

VEKTOR TEIKNING ÁN SKUGGA OG GLAMPA

Sími 554 6000
Vesturvör 23
gulli@gto.is
VEKTOR TEIKNING MEÐ SKUGGA OG GLAMPA

HREINTEIKNING: KRISTJÁN ÞÓR ÁRNASON / WWW.DAGSVERK.IS / DAGSVERK@DAGSVERK.IS / 770 6030

Rafrós ehf.
Bakkabraut 12.
200 Kópavogi.
Sími 544-4099.

GSM. 893-5565.
rafros@rafros.is
Eyjólfur Björgmundsson
Löggiltur Rafverktaki.

Opnunartímar:
Virkir dagar frá 11:00-23:00.
Helgar: 10:00-23:00.
Borgarholtsbraut 19, Kópavogi.
Ská á móti sundlauginni.

1

HUGMYND
100 hugmyndir af þeim sem söfnuðust í vor fara í kosningu.

2

RAFRÆN KOSNING
25. ÁGÚST–4. SEPT. 2016

5 hverfi, 20 hugmyndir í hverju hverfi.
• 200 milljónum verður varið til framkvæmda.
• Kosningin er rafræn. Íbúar í Kópavogi sem verða 16 ára á árinu og eldri geta tekið þátt.
•

Rafrænn kjörstaður: Á Bókasafni Kópavogs og í þjónustuveri bæjarskrifstofa Kópavogs
er aðgangur að tölvum til að kjósa og starfsfólk til aðstoðar ef þörf er á.
Þjónusta er veitt á opnunartíma.
• Kosningin fer fram á:
•

www.kopavogur.is/okkarkopavogur

3

FRAMKVÆMD
Við heumst strax handa!
Fylgstu með framkvæmdunum á vef verkefnisins
að kosningu lokinni í haust.

www.kopavogur.is/okkarkopavogur

# okkarkopavogur

