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Bæjarfréttir

Kvikmyndir

Sögufélagið
með nýjan vef

Nýr miðbæjarkjarni
sunnan Smáralindar

S

F

ramkvæmdir eru að hefjast
á Glaðheimsvæðinu svonefnda við Bæjarlind en vert
er einnig að gefa reitnum gaum
sem er sunnan við Smáralind.
Þar er verið að ljúka deiliskipulagi en reiturinn afmarkast af Smárahvammsvegi í

vestur, Fífuhvammsvegi norður, Reykjanesbraut í austur
og Hæðasmára í suður. Svæðið
er um 14 hektarar að flatarmáli.
Í tillögu að breyttu deiliskipulagi er gerð grein fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu þar sem
gert er ráð fyrir nýrri blandaðri

byggð með verslunum, þjónustu
og 500 íbúðum. Byggingarmagn
er áætlað samtals um 84.000 m²
og að auki um 27.000 m² í bílageymslum. Gert er ráð fyrir 2,5
íbúum að meðaltali á hverja íbúð
og því áætlað að á svæðinu fullbyggðu komi til með að búa liðlega 1.200 íbúar, samkvæmt upplýsingum frá Kópavogsbæ. Lagt
er til að hæðir húsa á svæðinu
verði frá þremur hæðum upp í sjö
hæðir auk kjallara. Á norðvestur
hluta svæðisins er gert ráð fyrir
einu 14 hæða húsi. Í tillögunni
er miðað við 1 – 1,2 bílastæði á
íbúð og 1 stæði á hverja 35 m² af
atvinnuhúsnæði. Byggðin næst
Smáralind verður að mestu verslunar- og þjónustubyggingar með
möguleika á íbúðum á efstu
hæðum.

Borgargata

Hagasmára verður breytt í „borgargötu,“ samkvæmt tillögunni.
Á jarðhæðum fyrirhugaðra
bygginga við götuna eru ráðgerðar verslanir og þjónusta
en á efri hæðum íbúðir. Vesturendi núverandi Hagasmára
er sveigður til norðurs þannig
að gatnamótin við Smárahvammsveg munu þá færast
norðar.
Hámarksumferðahraði í borgargötu og í húsagötum verður 30
km/klst. Áhersla er lögð á að gera
öruggar göngu- og hjólaleiðir
í hverfinu og tengja þær áfram
út úr hverfinu. Megin göngu- og
hjólaleið hverfisins liggur í austur-vestur stefnu og meðfram
henni er gert ráð fyrir áningastöðum; leiksvæðum, æfingasvæði og setsvæðum.

ögufélag Kópavogs hefur
opnað nýja og endurbætta
heimasíðu. Nýja síðan er mjög
flott og mun aðgengilegri en
sú gamla. Reynt verður eftir
fremsta megni að halda síðunni
lifandi með því að setja inn nýtt
efni reglulega ýmist greinar eða
ljósmyndir. Á síðunni verður
sérstök áhersla á ljósmyndir
bæði gamlar og nýjar. Fyrst í stað
verða sett inn þrjú nokkuð stór
og áhugaverð myndasöfn en þau
eru söfn þeirra Herberts Guðmundssonar, Magnúsar Bærings
Kristinssonar og Sigurðar Einarssonar. Slóðin er: www.vogur.is

Guðmundur
tekur við af
Guðmundi í
Salalauginni

Gamla myndin

Hvað,
hvar og
hvenær?
Þ

G

essi mynd er tekin í tröppunum sem liggja úr bílakjallaranum í Hamraborg upp í Fannborg. Hvað heita krakkarnir á
myndinni, af hvaða tilefni er hún
tekin, hver er ljósmyndarinn og
hvenær er hún tekin? Allar upplýsingar eru vel þegnar og má
senda á netfangið gunnarmh@
kopavogur.is, í síma 544 4711 eða
með heimsókn á Héraðsskjalasafn Kópavogs, Digranesvegi 7
(gamla pósthúsið) milli kl. 10 og
16 alla virka daga.

Á döfinni

Aukatónleikar
hjá KK og Ellen
í Salnum
Lionsklúbbur Kópavogs og Lionsklúbburinn Muninn standa að

SKÖTUVEISLU LIONS
20. desember

Í Lionssalnum Lundi

Miðar
á
tvenna
tónleika hjá þeim KK og Ellen
seldust upp og nú hefur verið
ákveðið að efna til aukatónleika
þann 13. desember. Jólatónleikar
þeirra systkina er orðinn fastur
liður í jólahaldi fjölmargra. Þau
syngja jólalög í bland við sín eigin
og segja sögur af sér sínum sem

Auðbrekku 25-27 í Kópavogi.
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Matur framreiddur frá kl. 11:30 til kl. 14:00 og kl. 17:30 til kl. 21:00

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

Verð á mann er aðeins kr. 3.500
Frítt fyrir 12 ára og yngri
Miðasala við inngang

Allur ágóði rennur til góðgerðarmála

laða fram gleði og eitt og eitt tár.
Með þeim verður fimm manna
úrvalssveit tónlistarmanna undir
stjórn hljómborðsleikarans góða
Jóns Ólafssonar.

uðmundur Halldórsson tók
nýlega við sem forstöðumaður Salalaugar af Guðmundi
Harðarsyni sem hefur látið af
störfum. Guðmundur hinn nýji,
eða „Guðmundur annar,“ eins
og sumir starfsmenn eru farnir
að kalla hann í glettni, hefur
látið sundíþróttina sig varða og
æfði sund á sínum yngri árum.
Hann starfaði áður hjá sveitarfélaginu Fjarðabyggð í á fjórða ár
sem forstöðumaður íþrótta- og
tómstundamála en sem slíkur
hafði hann yfirumsjón með
sundlaugum Fjarðabyggðar sem
eru fimm talsins. Hann þekkir því rekstur sundlauga ágætlega og mun nýta reynslu sína í
þágu Salalaugar. Hann lofar að
Salalaugin verði áfram ein besta
sundlaug landsins og hvetur
alla til að skella sér í laugina og
mælir sérstaklega með að prófa
heitasta heita pottinn sem er
yfirleitt rétt tæpar 42 gráður. Þá
er einnig nýlega búið að setja
upp kalt kar við laugina en það er
einungis fyrir þá allra hörðustu.
Sundmannvirkið er allt hið glæsilegasta eftir miklar endurbætur
á inni- og útiklefum sem voru
framkvæmdar í sumar.

Næsta blað kemur út 21. NÓVEMBER
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er 19. nóvember

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.

KÓPAVOGSTÚN 3
Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri

60+
AFHENDING
Í NÓVEMBER

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

VERÐDÆMI

íbúð 303, 2 herb. 64,9 m2 með innréttingum.
Í eldhúsinnréttingu er innfelld uppþvottavél.

VERÐ: 28.900.000 KR.
Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi.
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s.
sundlaug, banka, bókasafn ofl. Íbúðirnar
verða afhentar í nóvember 2015, fullbúnar með vönduðum sérsmíðuðum
innréttingum. Flísar á salerni og þvottahúsgólfi en án annarra gólfefna.

PIPAR\TBWA • SÍA

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
Verð gildir til 15. September.

www.kopavogstun.is

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík
fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

www.javerk.is
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Kópavogsbúi Mánaðarins

Laugardagsfundir
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
Laugardagsfundir
Stjórn
Sjálfstæðisfélags Kópavogs minnir á
laugardagsfundi.
Sjálfstæðisfélag
Kópavogs
Ficia quas dolut rat volor am et
estem aturendio
Þeir
haldnir
19 og hefjast
ex eteru
dolorpor
amí Hlíðasmára
ex et omni cusciatur
aut
kl.
10:00.
voluptur re volupictur volut ariam liquiae

sincium velit maio illabo am alit aut utatquam es

Ficia quas dolut
ratlaugardags
volor am etmá
estem
aturendio
Fundarefni
hvers
finna
á xdkop.is
sintota
cusam
in
consequi
odis
sanduciusam.
ex Facebook
et dolorporsíðu
am Sjálfstæðisfélags
ex et omni cusciatur
aut
og
Kópavogs.
voluptur re volupictur volut ariam liquiae

Allir
velkomir
– gott
kaffiam
og alit
veitingar
á staðnum.
sincium
velit maio
illabo
aut utatquam
es
Stjórn
minnir
félagsmenn
á
félagsgjöldin,
þau
sintota cusam in consequi odis sanduciusam. eru
forsenda þess starfs sem félagið stendur að.
Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

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

Kristín
Ingólfsdóttir

Hver ertu, hvaðan kemurðu og
hvert ertu að fara?
Ég er útlitshönnuður, rithöfundur, töframaður, tónlistarmaður og margt fleira. Fæddur í Ytri-Njarðvík, uppalinn í
Bústaðahverfinu en Kópavogsbúi í á þriðja áratug. Er vonandi
ekki á leiðinni héðan.
Fjölskylduhagir og gæludýr:
Þriggja barna fráskilinn, einstæður faðir. Eins árs Jack Russell
Terrier-rakki sem heitir Tígull.
Hvað hefur haft mest áhrif á þig
í lífinu?
Það er svo margt sem hefur áhrif.
Foreldrar mínir og synir, eru
tvímælalaust efst á blaði.

Sjálfstæðisflokkurinn
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
www.xd.is
www.xdkop.is

Sverrir
Einarsson

Gunnar
Kristinn
Sigurjónsson

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Hver eru bestu ráðin sem þú
hefur fengið?
Ef þér finnst það rétt, drífðu þá í
því!
Besta ákvörðunin?
Að gefast ekki upp.
Hvaða hefurðu verið að fást við
undanfarið?
Ég safnaði, við annan mann,
sögum af Kópavogsbúum sem
voru að koma út í bókinni „Það
er gott að búa í Kópavogi!“ Auk
þess samdi ég, ásamt sama
félaga, smásögur í bókina „Halloween I – Drauga- og hryllingssögur fyrir harðgerða krakka og
unglinga,“ sem einnig er komin
út. Þá þýddi ég þrjár bækur sem
voru rétt að koma úr prentun,
Skósveinarnir – Leitið og finnið,
Skósveinarnir – Skáldsaga fyrir
krakka, sem eru byggðar á Minions-bíómyndinni og svo þýddi
ég snilldarbókina Hundrað leiðir
fyrir hund til að þjálfa manneskjuna sína, sem er bók fyrir
hunda og hundaeigendur, skrifuð frá sjónarhóli hundsins. Þá
hef ég verið að brjóta um og hanna
útlit nokkurra bóka til við-

Gunnar Kristinn Sigurjónsson er margt til lista lagt.

bótar, spila tónlist, sýna töfrabrögð og fleira. Á árinu varð
ég fyrsti Íslendingurinn til að
ganga í The Magic Circle, sem
eru alþjóðleg samtök töframanna með höfuðstöðvar í
Lundúnum. Einnig tók ég þátt
í að slá heimsmet með flestum
töframönnum í einni sýningu,
þar sem ég var einn 134 töframanna í sýningu á heimsmeistaramóti töframanna, FISM, á
Ítalíu í sumar og fékk nýlega
viðurkenningarskjal frá Guinness World Records um það. Við
Tígull fórum á hvolpanámskeið
í Hundaakademíunni og svo fór
ég í fyrsta skipti til Kúbu.

Hvað gerir þig hamingjusamann?
Að sjá hve vel gengur hjá
strákunum mínum þremur.

Hvar verður þú eftir tíu ár?
Væntanlega enn í Kópavogi.

Hvern tilnefnirðu sem næsta
Kópavogsbúa mánaðarins?
Ég tilnefni Héðin Sveinbjörnsson, sem er borinn og berfættur Kópavogsbúi, fegurðin uppmáluð og er að springa úr alls
konar hæfileikum.

Hvað viltu verða þegar þú ert
orðinn stór?
Aðeins minni en ég er núna.

Hvað er best í Kópavogi og hvað
má gera betur?
Fólkið sem byggir bæinn er það
besta við hann. Þeir sem stjórna
Kópavogsbæ mega svo margir
hverjir gera betur og það vantar fleiri í þann hóp sem koma
hreint fram við bæjarbúa og
starfa fyrir Kópavogsbúa alla,
ekki sig sjálfa.
Lífsmottó:
Lifðu lífinu lifandi!

Mótmæli

Skólabörn gengu gegn einelti
A
llir nemendur leik- og
grunnskóla í Kópavogi,
kennarar og starfsfólk
skólanna, tóku þátt í göngu gegn
einelti í gær. Gangan fór fram í
þriðja sinn og var sem fyrr dagskrá í skólahverfum bæjarins

í
tengslum
við
gönguna.
Markmið göngu gegn einelti er
að stuðla að jákvæðum samskiptum, vekja athygli á mikilvægi vináttu og virðingar og
benda á að einelti er ofbeldi
sem ekki verður liðið. Gangan

eflir samstöðu og vináttu barna
og hefur þannig haft jákvæð
áhrif á skólastarf í bænum. Með
göngunni leggur Kópavogsbær
sitt lóð á vogarskálarnar í baráttunni gegn einelti.

Kópavogsblaðið
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„Ég er löggiltur fasteignasali á LANDMARK fasteignasölu með áratuga reynslu við sölu fasteigna. Ég legg
mig fram að veita persónulega og faglega þjónustu fyrir
seljendur og kaupendur. Ekki hika við að hafa samband
við mig ef þú ert í sölu eða kauphugleiðingum.“

MÁ BJÓÐA ÞÉR
Í SJÓNMÆLINGU?
—

Með öllum gleraugum
fylgir annað par af glerjum
í sama styrk frítt með

Hamraborg 10, Kópavogi – Sími: 554 3200
Opið: Virka daga 9.30-18 Laugardaga 11–14
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Það er í
raun verið
að leggja
þessa stofnun niður
og verið að framkvæma mun alvarlegri
hlut en fólk gerir sér
grein fyrir

Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður
Tónlistarsafns Íslands.

Málið

Örlög Tónlistarsafns
Íslands ráðin?
Í fjárhagsáætlun Kópavogs fyrir næsta ár er gert ráð fyrir að annað stöðugildi af tveimur í Tónlistarsafninu verði
fellt niður. Sýningum á að hætta og loka á húsnæðinu. Forstöðumaður safnsins á að fá aðstöðu hjá Héraðsskjalasafninu. Rætt er um, innan bæjarkerfisins, að munir safnsins verði til sýnis í anddyri Salarins eða í öðrum
stofnunum bæjarins. Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður og Jón Hrólfur Sigurjónsson eru einu starfsmenn
safnsins. Þeir segja þetta jafngilda því að leggja eigi stofnunina niður.
Stefán hilmarsson, SÖNGVARI

Stefán Hilmarsson, tónlistarmaður og heiðurslistamaður Kópavogsbæjar árið 2008.

S

B

jarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns
Íslands segir að í raun
sé verið að leggja stofnunina
niður. „Það er sárt til þess að
vita að maður skuli hafa lagt
allt þetta á sig undanfarin 20 ár
og talið að safnið væri komið í
höfn. Meirihluti bæjarstjórnar getur einfaldlega með einu
pennastriki lagt af menningarverðmæti og starfsemi þessa
safns. Ég átta mig ekki á hvert
mitt hlutverk verður, ef þessi
áform verða að veruleika. Ég er
ekki viss um að ég hafi starfsþrek
að setjast við nýtt borð og byrja á
öllu frá grunni. Það er í raun verið að leggja þessa stofnun niður
og verið að framkvæma mun
alvarlegri hlut en fólk gerir sér
grein fyrir. Það er verið að taka
af okkur öll hestöflin og safnið
verður ekki lengur viðurkennt
safn. Það getur þá ekki lengur
sótt um opinbera styrki. Fall
stofnunarinnar verður hátt.
Þegar ákveðið var að stofna Tónlistarsafn Íslands fór sú ákvörðun
í gegnum alls konar ráð og
nefndir hjá Kópavogsbæ og þetta
var rætt fram og til baka. Sömu
aðilar eru að leggja hana niður.
Þessi ákvörðun hefur lagst mjög
þungt á mig og það er algjörlega
óvíst með framhaldið. Við erum
að tala um fjórar milljónir á
ári sem vantar í reksturinn svo
hann geti borið sig. Við höfum
tekið þátt í menningarstarfsemi
á vegum Kópavogsbæjar; verið
meðal annars með stóra sýningu
um Sigfús Halldórsson, sem farið
hefur víða, ásamt því að taka
þátt í viðburðum á vegum bæjarins, verið í samstarfi við Molann, tekið þátt í tónlistarhátíð
unga fólksins og tekið á móti
grunnskólabörnum úr Kópavogi.
Og varðandi þessa tölu, 200
milljónir, þá er það einfaldlega
smjörklípa og ekki sannleikanum
samkvæmt. Um er að ræða tölu
frá árinu 2009 um allan rekstur
á húsinu og um 8 milljónir á
ári sem bærinn hefur reiknað
sér sjálfur í leigu, svo dæmi sé
tekið. Það væri áhugavert að
vita hvað Gerðarsafn sé búið að
kosta, svona til samanburðar?“

Aðsent

„Leggja á metnað í að halda
tónlistarsögunni vel til haga“

jálfsagt liggja að baki þessari
ákvörðun einhver rök, jafnvel undirliggjandi ástæður
sem manni er ekki kunnugt um,“
segir Stefán Hilmarsson, tónlistamaður og heiðurslistamaður Kópavogsbæjar. Hann tekur
fram að hann hafi ekki kynnt sér
málið í þaula. „Ég er hins vegar
áhugasamur um sagnfræði og
finnst illt að sjá á eftir svona
starfsemi, ekki síst þegar tónlist
á í hlut. Það á við um þetta eins
og margt annað sagnfræðilegs
eðlis, að menn hugsa sjaldnast
langt fram í tímann og átta sig
ef til vill ekki í dag á gildi þess að

Kópavogsblaðið

skrá og halda til haga upplýsingum, efni, tengingum og fleiru.
Þótt eitthvað kunni að virðast
lítt áhugavert í dag þá gæti það
átt eftir að hafa áhrif í framtíðinni,“ segir Stefán og bætir því við
að bílskúrsband gæti alið af sér
heimsfrægan
tónlistarmann,
samanber Tappi tíkarrass og
Björk. „Lítt þekkt lag á B-hlið
gamallar plötu gæti átt eftir að
verða samofið þjóðarsálinni þegar fram líða stundir, samanber
lag Óðins Valdimarssonar, „Ég
er kominn heim.“ Auðvitað á að
leggja metnað í að halda tónlistarsögunni vel til haga. Við sjáum

það glögglega í sjónvarpsþáttum
Gunnars Hjálmarssonar hve
mikilvægt er að eiga heimildir
um tónlistina. Það er skiljanlegt að framan af hafi menn lagt
lítið upp úr því að halda til haga
heimildum um rokk og popp,
enda nýlegar listgreinar og lítt
viðurkenndar af establismentinu. Það var því ekki úr miklu að moða fyrir Gunnar þegar
kom að heimildum tengdum
fyrstu áratugum rokksins. Í því
sambandi er vert að geta þess
að miklu efni var eytt af spólum
Sjónvarpsins, einkum tengdu
rokki og poppi, sem þáverandi
forsvarsmenn töldu ekki eiga erindi við komandi kynslóðir. Ber
þess þó að geta að tækjakostur
var fyrirferðamikill og dýr á
þeim tíma. Hin seinni ár hefur
popptónlist sannað sig sem hið
ráðandi listform, það listform
sem almenningur tengir sterkast
við. Það er auk þess staðreynd að
tónlistin er sú listgrein öðrum
fremur sem vakið hefur athygli
umheimsins á Íslandi og borið
hróður landsins víðast. Nú er
tækjakostur annar, betri og mun
ódýrari en hann var forðum. Það
liggja því gild rök fyrir því að
halda þessum söguarfi til haga
og huga vel að því að skrá hann
frá degi til dags. En til þess þarf
skilning og fjármagn.“

Tilfærslur í menningu
semi sem menningarhúsin okkar
hafa upp á að
bjóða. Þó svo að
byggingarnar séu
glæsilegar þá er
verkefnið alltaf að
efla þær af lífi sem
Kópavogsbúar vilja njóta með okkur
og að saman búum
við til listamenn
framtíðarinnar.

Karen E. Halldórsdóttir, formaður listaog menningaráðs.

E

ftir fyrri umferð fjárhagsáætlunar er ljóst að áætlun er um að færa eitt
stöðugildi af Tónlistasafni Íslands yfir til Listhússins. Þessi
ákvörðun er ekki tekin af léttúð
heldur er hún viðbragð við því að
samkvæmt nýsamþykktri menningarstefnu ætlum við okkur að
taka okkur tak í list- og menningarfræðslu barna og ungmenna. Þessu stöðugildi er ætlað að efla skipulagða fræðslu og
laða að ungt fólk til þess að nýta
sér þá glæsilegu aðstöðu og starf-

Samstarfsverkefni
Kópavogs og ríkisins um Tónlistasafn
Íslands hefur því
miður verið á þeim
nótum
undanfarin ár að útsvarsgreiðendur
hafa
borið hitann og
þungann af því
verkefni og hefur
bæjarfélagið greitt
um 200 milljónir
til þess að halda úti þessari
mikilvægu starfsemi á meðan
framlag ríkisins hefur verið tæplega 71 milljón. Helsta verkefni
TÍ er að safna, miðla og varðveita
íslenska tónlistasögu og hefur
það verkefni sannað gildi sitt á
vefnum www.ismus.is . Við erum
ekki að loka safninu en endurskoðun á útfærslu er staðreynd.
Þess má geta að eftir hrun misstu
flest menningarhúsin okkar
stöðugildi og framleiðslufé en TÍ
hefur alltaf haldið sínu og meira
til - þar til nú.

Kópavogsblaðið
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Skoðanaskipti
Aðsent

Aðsent

Framtíð Tónlistarsafns Tónlistarsafn Íslands flytur
Íslands í Kópavogi
U
ndanfarið hafa málefni
Tónlistarsafns
Íslands
verið í umræðunni og
sú fyrirætlan bæjarins að leggja
niður eitt stöðugildi hjá safninu.

V

álynd gerast veður og nú
virðist fokið í flest skjól.
Það má með sanni segja
um
framtíð
Tónlistarsafns
Íslands. Samkvæmt fréttum og
drögum að fjárhagsáætlun ætlar
Kópavogsbær að umbylta starfsemi Tónlistarsafns Íslands sem
bærinn stofnaði árið 2009. Eftirfarandi færsla var sett inn á fésbók safnsins þann 29. október.
“... Síðastliðinn þriðjudag var
forstöðumanni
Tónlistarafns
Íslands tilkynnt af sínum yfirmönnum hjá Kópavogsbæ að
bærinn hygðist ekki reka safnið
með sama sniði á næsta ári. Annað stöðugildi safnsins yrði lagt
niður, sýningarhaldi yrði hætt og
húsnæðið tekið af safninu.
Þetta merkir í raun að Tónlistarsafn Íslands er aflagt. Einn
starfsmaður í einu horni getur
ekki með nokkru móti sinnt því
fjölbreytta starfi sem safnið hefur
sinnt....”
Nú er það svo að alltaf þarf að velja og hafna við gerð fjárhagsáætlunar á hverju ári. Það skal
tekið fram að ekki er um sparnaðaraðgerð að ræða af hálfu bæjarstjórnar heldur á að nota féð
í „aðra menningartengda starfsemi.“ Telji bæjarstjórn og þeir
sem unnu að áætlunargerðinni
að þessi rekstur sé of þungur
baggi á bænum og ríkið leggi ekki
nóg til safnsins er að sjálfsögðu
rétt að íhuga breytingar. En
þessar breytingar verður að gera
að undangengnum viðræðum
við ríkið og hugsanlega önnur
sveitarfélög. Beri þær viðræður

Kristinn Dagur Gissurarson, stoltur
framsóknarmaður

ekki árangur á t.d. næstu 6
mánuðum á bærinn að gefa út
tilkynningu um að safnið verði
aflagt eða starfseminni breytt
verulega frá og með áramótunum
2016/17. Þetta er ekki hálftíma
mál eins og margir virðast
halda í bæjarstjórn Kópavogs.
Það er eftirtektarvert að í skjali
til fjárlaganefndar alþingis frá
bæjarstjórn, dagsett 7. okt. 2015
er ekki orð um leiðréttingu eða
aukinn styrk frá ríkinu. En hugsanlega er styrkveitingin á hendi
menntamálaráðherra.
„Svona gerir maður ekki,“
sagði góður stjórnmálaleiðtogi eitt sinn og ég vil gera hans
orð að mínum varðandi þessi
vinnubrögð. Það er ólíðandi að
bráðræðisákvarðanir verði til
þess að rýra orðspor Kópavogs
um langa framtíð.

Ákvörðunin
um
Tónlistarsafn Íslands, byggist einkum á
tvennu: Ríkið hefur ekki staðið
við sinn hlut og bærinn telur að
hægt sé að reka safnið með hagkvæmari hætti en verið hefur.
Á sínum tíma var gerður
samningur þar sem gert var ráð
fyrir að ríkið setti 6,4 milljónir
á ári til reksturs safnsins, en
Kópavogsbær að lágmarki 9,6
milljónir. Framlag ríkisins hefur
lækkað og var síðast 5 milljónir
en á sama tíma hefur Kópavogsbær aukið framlög og á þessu ári
nemur áætlað framlag bæjarins til safnsins 27,3 milljónum
króna. Framlag ríkisins átti þó
að hækka m.v. þróun verðlags
skv. samningnum. Bæjaryfirvöld
hafa á þessum árum farið fram á
það við menntamálaráðuneytið
að það leggi meira fjármagn í
rekstur safnsins en án árangurs.
Kópavogsbær
þurfti
að
skera niður í framlögum til
menningarmála eftir hrun og má

Theódóra S. Þorsteinsdóttir,
formaður bæjarráðs.

m.a. nefna að Salurinn missti á
þessum árum tvö stöðugildi, auk
þess sem framleiðslufé Salarins
var aflagt. Bókasafn Kópavogs
missti tvö stöðugildi og Gerðarsafn tvo starfsmenn, auk þess
sem yfirstjórn menningarmála
var lögð niður á einu bretti. Þá
var lista- og menningarsjóður
skorinn niður. Á þessum niðurskurðartímum jók bærinn hins
vegar framlög sín til Tónlistarsafns Íslands á sama tíma og ríkið
dró úr framlögum til safnsins.
Áfram er gert ráð fyrir því að
bærinn fjármagni eitt stöðugildi
og að safnið verði flutt yfir í
húsnæði Héraðsskjalasafns þar

sem starfsemin fellur vel að
starfsemi héraðsskjalasafnsins,
þ.e.a.s söfnun og skráning. Það
að stöðugildum Tónlistarsafns
verði fækkað um eitt þýðir
vitanlega ekki að þeir munir
sem safnað hefur verið og sú
vinna sem hefur verið unnin sé
til einskis. Gögnin eru áfram til
og í eigu Kópavogsbæjar eins
og kaupsamningur frá árinu
2012 upp á 10 milljónir kveður
á um. Sýningarhald safnsins
þarf ekki að vera í sama húsnæði
og skrifstofa safnsins heldur er
hægt að sjá fyrir sér að munir
safnsins verði sýndir í öðrum
menningarhúsum bæjarins þar
sem rík áhersla er nú lögð á náið
samstarf allra menningarhúsa
bæjarins. Kosturinn við það yrði
að fleiri sæju sýningarnar, en ef
mið er tekið að aðsóknartölum
í Tónlistarsafnið undanfarin
ár þá er gestafjöldinn c.a 1-2
gest-ir á dag og langtum minni
gestafjöldi en í öllum hinum
menningarhúsunum. Breytingarnar geta því, þvert á það sem
haldið er fram, orðið til þess að
sýningar og miðlun safnkostsins
til nærsamfélagsins verði öflugri
en hingað til.

Dæmi um menningarverðmæti í Tónlistarsafni Íslands
- Gagnagrunnur sem unnin 		
er í samvinnu við stofnun 		
Árna Magnússonar þar 		
sem tónlistarsaga Íslands 		
er skráð. 5-6000 manns 		
sækja í þennan grunn í 		
hverjum mánuði.
- Orgel sem Jón Leifs
notaði til að safna íslensk-		

um þjóðlögum.
- Tréflauta frá 19. öld
- Fyrsta fiðla Jónasar Helgasonar sem honum var 		
gefið um 1870.
- Ýmis gögn og munir sem
tengjast Sveinbirni Svein		
björnssyni sem samdi
íslenska þjóðsönginn 		

- Persónulegir munir úr
safni Erlings Blöndals 		
Bengtssons, sellóleikara
- Allar útsetningar
Magnúsar Ingimarssonar 		
og KK sextettsins.
- Ýmis bréf og gögn sem varða
tónlistarsögu Íslands.

FRÁ OPNUN TÓNLISTARSAFNS ÍSLANDS ÁRIÐ 2009

Björn Thoroddsen og Ármann Kr. Ólafsson.

Hljómsveitin sló á létta strengi.

Gestir virða fyrir sér muni Tónlistarsafns Íslands.
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Heimsókn í fyrirtæki við Skemmuveg
Kynning

Kynning

Allt fyrir veisluna hjá
Culina á Skemmuvegi

Autospa lagar
útlit bílsins

C
Daiusz Jachim, eigandi og
framkvæmdastjóri Autospa.

V

ið hliðina á Aðalsskoðun
að Skemmuvegi 6, bleikri
götu, er rekið ört vaxandi fyrirtæki sem býður alhliða þjónustu sem tengist útliti bíla. Daiusz Jachim, eigandi
og framkvæmdastjóri, fer fyrir

tólf starfsmönnum sem sjá um
alþrif, djúphreinsun, bón og
mössun bíla en auk þess er
boðið upp á sprautun og réttingar. „Við byrjuðum á Dalvegi fyrir fimm árum en fluttum okkur hingað á Skemmu-

veginn þar sem okkur hefur líkað vel,“ segir Daiusz.
Aðspurður segir hann það vera
eins og að reka skemmtistað
að reka þjónustufyrirtæki fyrir
bíla á Skemmuveginum, þar
sem varla sé þverfótað fyrir slíkum fyrirtækjum þar. „Það færi
engin á skemmtistað í Hafnarfirði ef það væri bara einn slíkur
þar. Mörg fyrirtæki í sama
bransanum styðja við hvort
annað og þess vegna er gott að
vera á Skemmuvegi,“ segir Daiusz. Nýlega festi fyrirtækið kaup
á háþróuðum sprautuklefa sem
Toyota flutti inn. Um er að ræða
einn besta klefa landsins sem
hitaður er upp með þotuhreyfli
til að ná sem bestum gæðum.
Framtíðin er björt að sögn
Daiusz sem hefur nóg að gera
því nýlega bættust þrjár helstu
bílaleigur landsins við ört
vaxandi hóp viðskiptavina
fyrirtækisins. „Okkur langar að
stækka við okkur og vera einnig
með verkstæði. Þá getum við
boðið heildarlausn fyrir bíla;
allt frá þvotti og sprautun yfir
í réttingar og viðgerðir. Þess
verður ekki langt að bíða,“
segir þessi orkumikli athafnamaður á Skemmuveginum.

ulina er veisluog
veitingaþjónusta
á
Skemmuvegi sem sér
um að elda allt sem
hugurinn girnist. Dóra
Svavarsdóttir,
matreiðslumeistari er eigandi og framkvæmdastjóri.
Hún
var
einnig einn eigenda og eldaði
ljúffenga rétti hjá Á næstu
grösum í rúman áratug í byrjun
aldarinnar. Hjá Culina starfa
einnig Guðfinna matsveinn og
Selma og Dorota matseljur.
Matseðlar eru settir saman með
viðskiptavini sem henta hverjum
hóp fyrir sig og tilefni. „Þetta gerir
það að verkum að það er einstaklega auðvelt að bregast við
hvers kyns ofnæmum og óþolum
eða gera einstkalega girnilegan
„vegan“ mat,“ segir Dóra. „Culina
kemur með matinn til þín næstum því hvert á land sem er.
Þess vegna hentar staðsetning
okkar á Skemmuveginum vel.
Þaðan er stutt í allar áttir.
Núna eru jólin að koma og þá
blásum við í jólalúðrana og
kynnum jólamatseðilinn. Bæði
með öllu og eins bara fyrir
grænkera,“ segir Dóra Svavarsdóttir hjá Culina.

Snittur í forrétt:

Blini með reyktum lax
Spínatbaka með blaðlauk
og riccotta
Fyllt egg með fáfnisgrasi og
rauðrófugrafinni bleikju
Maltsoðið lamb með steinslejurótarmauki á steiktu brauði.

Aðalréttahlaðborð:

Hægeldaður kalkún
með rósmarín og
smjöri
Purusteik
Graskersbaka með
kóríander
og engifer
Villisveppasósa
Ristað rótargrænmeti með tímjan
Sætkartöflumús
Eplasalat með valhnetum
Nýsoðið rauðkál með kanil
Púrtvínssoðnar plómur
Brauð og lakkríssmjör

Eftirréttir:

Súkkulaðimús með espresso tón
Möndlugrautur og saftsósa
Marineraðir ávextir með myntu
Þessi herlegheit kosta 5500
krónur á manninn en lágmarkspöntun er fyrir 20 manns. Það
má sleppa forréttinum ef fólk
kýs svo og kostar borðið þá 4500
kr. Maturinn er sendur nánast
hvert á land sem er.

Grænmetisborðið:

Hnetusteik
Graskersbaka
Sætkartöflumús
Villisveppasósa
eplaslat
nýsoðið rauðkál með kanil
Púrtvínssoðnar plómur
Brauð og lakkríssmjör
Súkkulaðimús með espresso tón
Möndlugrautur og saftsósa
Marineraðir ávextir með myntu
Þetta kostar 3500 krónur á manninn.

Pantanir og fyrirspurnir sendist á dora@culina.is.
Einnig má hringja í síma 892 5320.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

155231

Afrekssjóður íþróttaráðs
Kópavogs
Auglýst er eftir umsóknum um styrki
Markmið sjóðsins eru eftirfarandi:
n Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópavogi fjárhagslegan styrk vegna æfinga og/eða
keppni og þannig búa þeim sem besta aðstöðu til að stunda íþrótt sína.
n Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í íþróttafélögum í Kópavogi sem náð hefur afburðaárangri
fjárhagslegan styrk og gera þeim kleift að búa sig enn betur undir áframhaldandi keppni.
n Að veita afreksíþróttafólki með lögheimili í Kópavogi styrk.
n Að veita árlega styrki og viðurkenningar fyrir unnin afrek í íþróttum jafnt kvenna sem karla.
Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum eyðublöðum fyrir 23. nóvember 2015.
Umsóknareyðublöð ásamt reglugerð fyrir sjóðinn fást í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð.
Einnig er hægt að nálgast eyðublöðin ásamt reglugerð á vef bæjarins, kopavogur.is.
Nánari upplýsingar veitir íþróttafulltrúi í síma 570 1500.

kopavogur.is

Kópavogsblaðið
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SMURÞJÓNUSTAN

SMURÞJÓNUSTAN
Þegar gæði skipta máli

VÉLA- OG JÁRNSMÍ‹AVERKSTÆ‹I
STOFNA‹ 1989

Skemmuvegi 42
200 Kópavogi
Sími: 557 1580
Sími: 557 1555

Skemmuvegi 14 bleik gata
200 Kópavogi
Sími: 557 2122

Skemmuvegi 28
200 Kópavogi
Sími: 587 1989

Skemmuvegur
32 (bleikskipta
gata) 200 Kópavogur.
Þegar
gæði
máli
Sími 537-1333

Skemmuvegur
32 (bleik gata) 200 Kópavogur.
gunnar@smurthjonustan.is
Sími
537-1333
www.motul.is
- www.motulisland.is
gunnar@smurthjonustan.is
www.facebook.com/smurthjonustan
www.motul.is - www.motulisland.is
www.facebook.com/smurthjonustan

Skemmuvegi 12 blá gata
200 Kópavogi
Sími: 892 5320
Sími: 552 9410
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egur 28 L • 200 Kópavogur •Sími 587 1989 • Fax 564 2589 • GSM 896 1589 Siggi
isastal@centrum.is • www.isastal.is
Grunnkort: Loftmyndir ehf.
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Fyrirtæki og þjónusta
við Skemmuveg
7

8

Smiðjuvegi 2
200 Kópavogi
Sími: 578 8800

Skemmuvegi 6 Bleik gata
200 Kópavogi
Sími: 777 8010
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Skemmuvegi 34
200 Kópavogi
Sími: 557 9711

11

Skemmuvegi 30
200 Kópavogi
Sími: 557 4540

12

Skemmuvegi 6
200 Kópavogi
Sími: 580 0000
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Sími:
Sími:588
5889705
9705
www.skautaholl.is
www.skautaholl.is
Sími: 588 9705

www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Opnunartímar:
Mánud.
Mánud.Opnunartímar:
Þriðjud
Þriðjudog
ogMiðvikud.
Miðvikud.
12:00
12:00
tiltil15:00
15:00
Mánud.,
Þriðjud.
og Miðvikud.
Fimmtudaga
Fimmtudaga
12:00
til 15:00.
12:00
12:00tiltil15:00
15:00og
og17:00
17:00tiltil19:30
19:30
Fimmtudaga
Föstudaga
Föstudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30.
13:00
13:00tiltil19:30
19:30
Föstudaga
Laugardaga
Laugardagaog
og Sunnudaga
Sunnudaga
13:00 til 19:00.
13:00
13:00tiltil18:00
18:00
Laugardaga
Sunnudaga
Skólar
Skólarog
og
sérhópar:
sérhópar:og
Mánudag
Mánudag
tiltilföstudags
föstudags
13:00
til15:00
18:00.
10:00
10:00tiltil
15:00

Börn gengu gegn einelti

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

Breiðabliks
Breiðabliks

HK
HK

Heildarlausn í
rekstri húsfélaga.

Pandora býður
10% afslátt á
öllum meðferðum í nóvember

P

andora snyrti- og fótaaðgerðastofa býður viðskiptavinum upp á faglega þjónustu í meðferð og
ráðgjöf. Hægt er að njóta allra
helstu snyrtimeðferða sem
notaðar eru í dag svo sem
litun og plokkun, augnhára
permanent, handsnyrtingu,
andlitsbað, ávaxtasýrumeðferð fyrir húð, fótsnyrtingu auk fótaaðgerða hjá löggildum fótaaðgerðafræðingi.
Fyrir þá sem eiga erfitt með
að komast á dagvinnutíma
er hægt er að bóka tíma í
dekur eftir vinnu. Gjafabréfin
okkar eru góð gjöf fyrir alla og
frábær að setja í Jólapakkann.

ER
ER 203

Aðalfundur
framundan?

Kynning

(gegn framvísun miðans)

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00.

GETRAUNANÚMER
GETRAUNANÚMER

200
ER
ER 200

leggjum ekki í einelti
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Skólakrakkar í Kópavogi komu saman í Hlíðagarði í gær og mótmæltu harðlega öllu
einelti.

tímamót

80 ára afmæli
Guðmundar
Þorkelssonar

R

agnheiður
Ólafsdóttir
smellti af þessum myndum
fyrir okkur úr áttræðisafmæli Guðmundar Þorkels-

sonar sem fram fór í
síðasta mánuði í
safnaðarheimili
Digraneskirkju.
Barnabörnin
úr
Fífuhvammi fögnuðu með frænda
sínum en þau eru
á myndinni hér til
hliðar. Frá vinstri:
Hrafn Antonsson, Ísak Þórir
Þorkelsson sem er bróðir afmælisbarnsins; systkinin Málfríður Ólína, Jóhannes og Bjarney
Kristín Viggósbörn, afmælis-

Pandora snyrti- og fótaaðgerðarstofa Þangbakka 8 - 10,
Sími 555-1006
Facebook: Pandora snyrting

barnið Guðmundur Þorkelsson,
Hilmar Antonsson, Magnús
Ingjaldsson, Helga Kristjánsdóttir og Sigurjón Antonsson.

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Sömu frændur með nokkurra ára millibili. Jóhannes Viggósson, Guðmundur Þorkelsson, bræðurnir Hilmar og Hrafn Antonssynir og Magnús Ingjaldsson.

Gamansögur

Fyndnir Kópavogsbúar
Við grípum niður í bókina þar
sem segir frá fyrsta bæjarstjóra
Kópavogs:

Gunnar Kr. Sigurjónsson og Guðjón
Ingi Eiríksson.

B

ókaútgáfan Hólar var að
gefa út bókina Það er gott
að búa í Kópavogi! en hún
inniheldur gamansögur og -vísur
af Kópavogsbúum, í samantekt
Gunnars Kr. Sigurjónssonar og
Guðjóns Inga Eiríkssonar, vel
yfir 260 talsins. Sögurnar eru
sagðar af Kópavogsbúum af
báðum kynum, allt frá leikskólaaldri og upp í tíræðisaldur, frá
hreppstímabilinu og fram í júní
2015.
Drjúgur tími sumarsins hjá þeim
Gunnari og Guðjóni fór í að fara
í gegnum fundargerðir og rit,
leita í gömlum dagblöðum, en
fyrst og fremst fóru þeir á stjá og
töluðu við Kópavogsbúa til að fá
hjá þeim sögur og frásagnir. Þær
eru um löggur og leikskólabörn,
pólitíkusa og presta, útfararstjóra og íþróttamenn, leikara og listamenn, bæjarstjóra
og biskupa, hreppstjóra og
hrekkjalóma,
menntskælinga
og markahróka, kennara og Kim
Il-sung … og fjölmargt fleira
skemmtilegt.

„Finnbogi Rútur Valdimarsson
var fyrsti bæjarstjórinn í Kópavogi og gegndi því starfi
frá 1955 til 1957.
Þá skorti þar ýmsa
þjónustu sem nú er
hvarvetna að finna,
svo sem vatnsveitu.
Um þetta leyti höfðu
ung hjón byggt sér
hús í Kópavogi og
fluttu inn í það hálfklárað. Þau áttu von
á sínu fyrsta barni og
höfðu fengið um það
skýr fyrirmæli, að þegar hríðirnar byrjuðu, ætti að hringja strax
í lækni.Svo gerist það að konan
fær hríðarverki og maður hennar hleypur yfir í næsta hús, þar
sem var sími, og fékk að hringja.
Honum var mikið niðri fyrir,
eins og nærri má geta, og þegar
hann hafði stunið upp erindi
sínu, fékk hann þá spurningu
frá lækninum, hvort að „vatnið“
væri komið.
„Nei, því miður,“ svaraði
maðurinn, „en hann Finnbogi Rútur hefur lofað því fyrir
haustið.“
Hinn hávaxni Lionsmaður, Pétur
Þ. Sveinsson, sem var lengi í Leikfélagi Kópavogs og var starfandi
lögregluþjónn um árabil, fór eitt

sinn með félögum úr leikfélaginu í útvarpssal á Skúlagötu 4,
til að vera viðstaddur upptöku á
skemmtiþætti Svavars Gests.
Einn dagskrárliðurinn var spurningakeppni og hafði Pétur
verið valinn til að taka þátt í
henni. Þegar Svavar, sem var
frekar lágvaxinn, kallaði keppendur fram og heilsaði þeim,
horfði hann upp á Pétur og sagði
við hann:
„Mikið svakalega ertu
stór, maður. Þú ert bara
eins og viti!“
Þá missti Pétur út úr
sér, án þess að hugsa
sig um:
„Og þú ert bara eins og
hálfviti!“
Guðmundur Oddsson,
fyrrverandi bæjarfulltrúi
Alþýðuflokksins,
var
formaður
knattspyrnudeildar Breiða-bliks árin
1995 til 1998 og þá var fjárfest
í pylsuvagni sem kostaði 400
þúsund krónur, en hafði ekki
gefið deildinni miklar tekjur.
Knattspyrnudeildin reyndi því
að selja bænum vagninn og
hann yrði þá staðsettur innan
vallarsvæðisins. Þetta var ekki
síst gert vegna þess að vagninn
var stöðugt að sökkva dýpra
og dýpra niður í jörðina þar
sem hann stóð utan girðingar.
Í tilefni þessa sendi Sigurður
Geirdal bæjarstjóri Guðmundi
þessa vísu:
Sá ægifagri eðalvagn,
sem áður prýddi vora fold,
engum framar gerir gagn,
grafinn niður í drullu og mold.

Kópavogsblaðið
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Menningin

Fyrstu skrefin
í átt að öflugri
menningarfræðslu

H

átt í þrjú hundruð skólabörn úr Kópavogi hafa
lagt leið sína í menningarhús bæjarins við Hamraborg
fyrstu vikurnar í nóvember, að
því er fram kemur í tilkynningu frá bænum. Heimsóknirnar
eru liður í skipulagðri dagskrá á
vegum Listhúss Kópavogsbæjar, en undir Listhúsinu eru öll
menningarhús Kópavogsbæjar.
Í heimsókninni hafa krakkarnir
fræðst um listir og menningu,
bækur, náttúru og vísindi og má
sem dæmi nefna að í Gerðarsafni,
listasafni Kópavogs, fá þau að kík-

ja inn í djúpar listaverkageymslur
sem geyma marga fjársjóði, svo
fátt eitt sé nefnt. Öllum nemendum í fjórða, sjötta og níunda
bekk í grunnskólum Kópavogs
verður boðið í skipulagðar
heimsóknir sem þessar í vetur
og er þetta umfangsmesta
heimsóknarverkefni sem skipulagt hefur verið á vegum menningarsviðs bæjarins, fram til
þessa. Til stendur að leggja
enn meiri áherslu á menningarfræðslu barna og ungmenna í Kópavogi á næstu misserum í samstarfi við grunn- og

leikskóla bæjarins og fleiri aðila enda er í safnalögum lögð
rík áhersla á menntunarhlutverk safna og menningarhúsa.
Arna Schram, forstöðumaður
Listhúss og menningarmála
Kópavogsbæjar segir að með
þessu sé verið að taka fyrstu
skrefin í átt að aukinni og skipulagðri menningarfræðslu skólabarna í Kópavogi. „Vilji er til þess
að efla hana til mikilla muna
í samræmi við nýsamþykkta
menn-ingarstefnu bæjarins en
þar seg-ir að menningarfræðsla skapi frjóan jarðveg fyrir listræna og skapandi hugsun. Markmiðið er að öllum skólabörnum
úr öll-um árgöngum bjóðist að
koma í skipulagðar heimsóknir
sem þessar yfir skólaárið með
það að leiðarljósi að efla skilning
þeirra á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru og vísinda.“

Samflot í salalaug

Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir,
jógakennari og gong meistari stýrði
samfloti sundlaugagesta í Salalaug á
dögunum. Þarna gafst gestum tækifæri
á að blanda saman vatnsslökun og
heilandi tónum gongsins. Um 70
manns mættu og þurfti því að skipta
hópnum upp í þrjá hópa svo allir
kæmust að. Samflotið heldur áfram í
Salalauginni í vetur og er næsta flot á
dagskrá miðvikudaginn 25. nóvember
frá klukkan 20:30 til 21:30. Sundlaugin
á búnað fyrir 12 manns og gildir reglan
fyrstur kemur fyrstur fær. Þá eru þeir
sem eiga sinn eigin flotbúnað hvattir til
að mæta með hann. Þetta fyrsta samflot í Salalauginni vakti mikla lukku og
voru gestir almennt mjög ánægðir með
framtakið.

Mál dagsins

Stigahúsateppi
Mikið úrval!

Gísli Örn Garðarson, leikstjóri,
heimsótti nýlega „Mál dagsins„ í
safnaðarheimili Kópavogskirkju
og sagði frá sýningu Vesturports
í Þjóðleikhúsinu: „Úr heimi Hróa
Hattar.“ Sagði Gísli Örn meðal annars frá því hvernig hann nálgaðist
umfjöllunarefnið og hverjar helstu
áherslur væru varðandi sýninguna.

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.
Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna
og léttir þrif.

Forvarnarvika

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Í ár beindist forvarnafræðsla
félagsmiðstöðvanna að „ Kynhneigð“
og „ Fíkn“ Fyrri daginn var fjallað um
kynhneigð þar sem Páll Óskar flutti
hugleiðingu um eigin upplifun og
reynslu. Auk þess komu tvö ungmenni
frá jafningjafræðslu Samtakanna 78
með erindi og buðu upp á umræður
á eftir. Seinni daginn var áherslan
á „fíkn.“ Erindi flutti Arnór Sveinn
Aðalsteinsson, fyrirliði Breiðabliks í
knattspyrnu, um mikilvægi þess að eiga
sér áhugamál og leggja rækt við það. Þá
ræddi Arnór um hollustu og heilbrigt
líferni. Bíómyndin Basketball Diaries
var sýnd og eftir sýningu hennar leiddi
Guðrún Dóra Bjarnadóttir læknir umræður. Í lokin kynnti Hjálmar Karlsson
verkefnastjóri hjá Rauða krossinum
forvarnaverkefnið „ Út me´ða“.

Sérverslun með teppi og parket

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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Þórdís Todda og Íris
Svala, nemendur í
fjölmiðlafræði í MK

Fjölskyldumorgnar
í Kópavogskirkju
Hvar: Í Borgum – safnaðarheimili Kópavogskirkju
Hvenær: Alla fimmtudagsmorgna kl. 10:00 – 12:00

Prófíll

Gunnleifur
Gunnleifsson:
leikmaður
frá upphafi

Notaleg samverustund fyrir mömmur og pabba þar sem hægt er að spjalla um allt milli
himins og jarðar, leita ráða og bera saman bækur sínar. Boðið er upp á kaffi, te og
ávexti og einu sinni í mánuði er haldin veislumorgunn. Teppi og leikföng eru á staðnum
fyrir börnin og hverri samveru lýkur með söngstund með krílunum. Reglulega koma
gestir í heimsókn með fræðslu og kynningu á hinum ýmsu málefnum.
Finndu okkur á Facebook: Fjölskyldumorgnar í Kópavogskirkju.
Kópavogskirkja sími: 554 1898
Gunnleifur Gunnleifsson, markmaður Breiðabliks.

TYR sundfit í úrvali
Flexfins og Burner stuttfit

G

unnleifur Vignir Gunnleifsson var aðeins 6 ára
gamall þegar hann byrjaði
í fótbolta og spilaði með ÍK,
eða öðru nafni Íþróttafélagi
Kópavogs, sem er hinsvegar ekki
til lengur. Bræður hans voru í
fótbolta svo hann ákvað að prófa

líka. Hann varð strax heillaður
af markmanninum því þeir voru
öðruvísi, fengu að vera með
hanska og kasta sér til og frá.
Fótboltaferillinn hófst í ÍK þegar
hann var 6 ára eins og áður
sagði en hann lék einnig handbolta með HK. ÍK leið undir lok
árið 1991 og ákvað hann þá að
fara yfir í FH í þriðja flokk og
spilaði þar aðeins. Hann hætti
í fótboltanum í einhvern tíma
og spilaði þá bara handbolta en byrjaði aftur í fótbolta
árið 1994 með HK. Hann fór austur á Reyðarfjörð ´95 og spilaði
með KFA í eitt ár, kom síðan aftur
í bæinn og spilaði með HK. Hann
fór í KR ´98, vann tvöfalt árið ´99
með þeim en fór svo til Keflavíkur í tvö ár. Fyrsta landsleikinn
lék hann árið 2000. Hann snéri
aftur í HK og var þar í 7 ár. Síðan
lá leið hans til Sviss í atvinnumennsku og eftir það kom hann
heim og spilaði þá í FH og vann
Bikar- og Íslandsmeistaratitilinn.
Núna er hann í Breiðablik og er
mjög sáttur þar.

Besta starf í heimi

Þegar Gulli varð fertugur skrifaði
hann undir tveggja ára samning
við Breiðablik, þannig að hann
verður áfram í fótboltanum allavega í tvö ár til viðbótar. Hann
segir þetta vera bestu vinnu í
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heimi, og að það séu algjör forréttindi að fá að starfa við það að
spila fótbolta. Hann hefur ekki
enn lent í alvarlegum meiðslum
sem betur fer, og hefur bara
misst úr einum og hálfum leik
síðan 1999. Hann telur sig hafa
verið mjög heppinn, enda hugsar hann mjög vel um sjálfan sig.
Hann og Eiður Smári eru elstir í
landsliðinu og þeim finnst það
bara gaman, strákarnir halda
þeim ungum í anda. Fótboltinn
er aðalstarfið hans, hann fær
mikinn frítíma yfir daginn svo
hann getur sinnt börnunum sínum heima og tekið á móti krökkunum úr leikskóla og skóla
meðan konan vinnur. Það er
mikið að gera á stóru heimili með fjögur börn svo þetta er
mjög þægilegur vinnutími.
Æfingarnar eru seinni partinn,
síðan kemur hann heim og þau
geta borðað saman kvöldmat.
Hann vinnur einnig hjá RÚV
sem sérfræðingur í meistaradeildinni og hefur verið að sinna
mörgum góðgerðarmálum, t.d.
í skólum og að hjálpa unglingum sem ekki eru í góðu ástandi.
Honum finnst toppurinn að búa
í Kópavogi, hann og kona hans
eru bæði frá Kópavogi, og þekkja
marga sem búa þar og þeim
finnst það dásamlegt.

Þemadagar

TYR sundfit í úrvali
Flexfins og Burner stuttfit

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, sími: 564 0035,
sundfit
í úrvali
fax: 564TYR
0037, email:
aquasport@aquasport.is

www.aquasport.is
Flexfins
og Burner stuttfit
Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, sími: 564 0035,
fax: 564 0037, email: aquasport@aquasport.is

www.aquasport.is

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, sími: 564 0035,
fax: 564 0037, email: aquasport@aquasport.is

www.aquasport.is

Sjálfbærni í Álfhólsskóla

Þ

emadagar
voru
haldnir í Álfhólsskóla um miðjan
síðasta mánuð. Að þessu sinni var lögð áhersla
á einn af grunnþáttum
a ð a l n á m s k r á r i n n a r,
sjálfbærni.
Jafnframt
var lagt upp úr að nálgast þemað á fjölbreyttan hátt.
Nemendur og kennarar fjölluðu
um það út frá ýmsum spurningum um það hvernig við hegðum
okkur gagnvart neyslu og náttúru. Bekkjum var skipt upp
þvert á árganga innan stiga. Á
unglingastigi kynnti einn hópurinn sér sjálfbærnisamfélag
miðalda með því að sækja heim
Landnámssafnið. Annar sótti
heim Rauðakrossinn til að kynna
sér endurnýtingu á fötum og
húsmunum. Hvernig neytendur
erum við? Sóum við mat, er
sóun í gangi í tengslum við tísku?

Með þessar spurningar í farteskinu nýttust
nýju
spjaldtölvurnar
vel í alls konar verkefnum um matarsóun
og tískusóun. Nemendur hlýddu einnig á
erindi frá Landvernd.
Á
miðstigi
var
nemendum skipt upp í hópa og
þemað var þrískipt. Þar voru
settar fram spurningar varðandi
hvernig nýta mætti gamlar og
úreltar kennslubækur og blöð
til nýsköpunar í samklippum í
ljóðagerð og textagerð ýmiss konar. Þá veltu menn fyrir sér uppruna klæða til að auka á neysluvitundina. Hvaðan og hvernig
er peysan unnin sem ég geng í,
skórnir og buxurnar? Þetta reyndist skemmtilegt ferðalag og
ýmsum kom á óvart hvers langar
leiðir föt og efni í föt fara. Hvernig getum við nýtt í listsköpun

ýmsa afganga, kubba, efnisbúta
og ýmislegt annað sem yfirleitt
er flokkað sem drasl? Niðurstaðan var fjöldi lítilla listaverka.
Þá settu menn saman
kærleikstré þar sem nemendur hengdu útsöguð hjörtu á.
Á yngsta stigi var megináherslan
á sköpun á sjálfbæran hátt með
endurnýtingu, handbrúður unnar úr gömlum sokkum og óróar
unnir úr gömlum og úreltum
kennslubókum. Þá voru búnir
til hitaplattar úr brotnum flísum og tréplötum, hljóðfæri úr
dósum og flöskum og krukkur
skreyttar með laufblöðum. Svo
fóru krakkarnir út og fegruðu
umhverfið með því að tína rusl.
En umfram allt einkenndust
þessir dagar af sköpunargleði,
áhuga og vaxandi skilningi á
ábyrgð okkar á móður jörð.

Bókasafn Kópavogs

Bangsadagurinn 2015 í Bókasafni Kópavogs

ÍSLENSKT GÓÐGÆTI Í GJAFAKASSA

TILVALIN JÓLAGJÖF

Saft, sultur, krydd, te, hunang, ostar, salt.
Nokkrar tegundir. Gott verð!

Erum alla föstudaga á
markaðstorgi í Mjódd.
Kynnið ykkur frábærar vörur
úr íslenskri náttúru
SKÚTAHRAUNI 7 | HAFNARFIRÐI | islenskhollusta.is

E

ins og allir vita er hinn alþjóðlegi Bangsadagur 27.
október. Á Bókasafninu í
Hamraborg og í Lindasafni er
alltaf bangsagetraun í október.
Dregið er á sjálfan Bangsadaginn og auðvitað eru bangsar í
verðlaun. í ár var þátttakan
með mesta móti og fjölmenni
við úrdráttinn.

Vinningshafar í Hamraborg eru:
Erwin Anton 12 ára, Freydís
Hauksdóttir 6 ára, Friðrik Sædal
10 ára, Jóhanna Júlíusdóttir 12
ára, María Ólafsdóttir 10 ára,
Nadja Durowwic 8 ára, Nína
Rut 5 ára, Óskar Sigursveinsson 16 mánaða, Stefanía Agnes
9 ára og Thomas Johnston 7
ára. Í Lindasafni voru vinnings-

hafar Kristján Dagur Sigurðsson, Sunna Líf Magnúsdóttir,
Salka Hallmundardóttir og
Óskar Páll Róbertsson.
Tveir
vinningshafar
voru
viðstaddir útdráttinn í Hamraborg, Erwin og Friðrik. Þeir eru
hér á myndinni með bangsana
sína.

Kópavogsblaðið
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Þjónusta við Kópavogsbúa
Verslum í heimabyggð

Smiðjuvegi 3 Grá gata
200 Kópavogi
Sími: 5 400 600
daelur.is

Smiðjuvegi 50 rauð gata
200 Kópavogi
Sími 564 0950
www.pustkerfi.is

Býður Þóru Hugosdóttur og Elvar Leonardsson
velkomin til starfa

Þjónusta í boði:
Úrlausn og greining stoðkerfisvandamála
Heilsufarsmælingar
Fræðsla og ráðgjöf
Hreyfigreining
Þóra Hugosdóttir

Formbólstrun ehf.
www.hsbolstrun.is
Sími 544 5750

Hamraborg 5 – Hamrabrekkumegin
200 Kópavogur – Sími 544 5750
hsbolstrun@hsbolstrun.is

Elvar Leonardsson

Á stofunni starfa fyrir:
Ásdís Guðmundsdóttir, Elsa Sæný Valgeirsdóttir,
Hildur Kristín Sveinsdóttir, Hólmfríður Þorsteinsdóttir,
Karólína Ólafsdóttir, María Jónsdóttir
og Sigrún Konráðsdóttir.

Hægt er að panta tíma í sjúkraþjálfun
í síma 564 4067 eða senda póst á
sjukrathalfunin@sporthusid.is

BÍLVOGUR

Kópavogsblaðið

Auðbrekku 17, 200 Kópavogi

Þjónustuauglýsing
í Kópavogsblaðinu

Allar almennar bílaviðgerðir.
Sérhæfum okkur í VW, Skoda og Mitsubishi.

Nafnspjaldastærð 80 x 52 mm
kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is
bilvogur.is

8 rétta
hlaðborð
í hádeginu

TILBOÐ
KR. 1.790.-

OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar

8 rétta
NÝBÝLAVEGI 20 SÍMI 554-5022
hlaðborð
kinahofid.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Smiðjuvegi 72 · Gul gata Kópavogi · Sími 555 4151 · varahlutir@biljofur.is

8 rétta
hlaðborð
í hádeginu

TILBOÐ
KR. 1.790.-

OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga,
ekki um helgar
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HK fréttir
Knattspyrna

Reynir og Jóhannes
Karl þjálfa

inni árið 2012. Hann lék 201 leik í
efstu deild, þar af 132 með Skagamönnum, og samtals 227 leiki í
tveimur efstu deildunum.

voginn og þakkar í leiðinni Þorvaldi Örlygssyni og Jóhanni Inga
fyrir gott starf síðastliðin tvö
tímabil.

Á sínum yngri árum lék Reynir
samtals 37 leiki með yngri landsliðum Íslands, þar af 17 með 21árs landsliðinu á árunum 1998 til
2001.

HK á þrjá í U19

Þetta verður frumraun Reynis
sem aðalþjálfari í meistaraflokki en hann var aðstoðarþjálfari
úrvalsdeildarliðs Fylkis á nýliðnu
tímabili.

Spilandi aðstoðarþjálfari

R

eynir Leósson hefur verið ráðinn þjálfari hjá
meistaraflokki karla. Reynir
er 36 ára og lék lengi með Skaga-

mönnum, eða til ársins 2005.
Hann varð Íslandsmeistari með
þeim árið 2001 ásamt því að vera
tvívegis bikarmeistari með ÍA.

Fræðsla

forvarnir og félagslega uppbyggingu.

Fræðslufyrirlestur í boði UMSK

S

íðastliðinn miðvikudag var
haldinn
fræðslufyrirlestur í boði UMSK fyrir þjálfara

Á sínum leikmannaferli lék
Reynir einnig með Trelleborg í
Svíþjóð, Fram, Val og síðan með
Víkingi í Reykjavík í 1. deild-

Í fyrirlestrinum fjallaði Vanda um
forvarnir gegn einelti, samskipti
þjálfara við iðkendur og hvernig
þjálfarar geta byggt upp góðan
anda. Vanda hefur í gegnum tíðina notast við ákveðin gildi og
markmið í sinni þjálfun: „Að það
sé gaman, að allir bæti sig og að
enginn hætti.“

félagsins. Hátt í 30 þjálfarar
mættu í Fagralund og hlýddu á
Vöndu Sigurgeirsdóttur ræða um

Út frá þessum gildum var svo rætt
um mismunun, getuskiptingu,
einelti, samskipti, vináttu og
félagslega uppbyggingu. Markmiðið með fyrirlestrinum var að
fræða þjálfara um hagnýtar leiðir
til að byggja upp góðan anda,
stuðla að vellíðan allra iðkenda
og fyrirbyggja einelti og aðra
neikvæða hegðun.

Jóhannes
Karl
Guðjónsson,
fyrrverandi landsliðs- og atvinnumaður í knattspyrnu, hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari
meistaraflokks karla og mun
hann jafnframt spila með liðinu.
Jóhannes var atvinnumaður í
Belgíu, Hollandi, Spáni og á Englandi frá 1998 til 2012 þar sem
hann lék með liðum á borð við
Genk, Reral Betis, Aston Villa,
Wolves, Leicester og AZ Alkmaar.
Einnig spilaði hann með ÍA, Fram
og Fylki hér heima. Jóhannes
Karl á að baki 34 landsleiki fyrir
Íslands hönd.
HK býður þá velkomna í Kópa-

Þorvaldur Örlygsson, landsliðsþjálfari U19 karla, hefur valið
hópinn sem tekur þátt í undankeppni EM sem leikin verður á
Möltu 10-15. nóvember.
HK á þrjá fulltúra í hópnum, en
það eru þeir Birkir Valur Jónsson, Sveinn Aron Guðjohnsen og
Jón Dagur Þorsteinsson. Þó svo
að Jón Dagur hafi nýlega samið
við enska Championship liðið
Fulham þá er hann ennþá okkar
maður og HK-ingur.

Blak

HK-ingur mánaðarins

E

Mynd: Volleyball England
Elísabet Einarsdóttir, fyrirliði Íslenska
landsliðsins.

lísabet Einarsdóttir leikmaður
meistaraflokks
kvenna í blaki var valin
verðmætasti leikmaður NEVZA
keppninnar sem haldin var
í Kettering í Englandi um
mánaðarmótin. Hún var fyrirliði
U17 ára liðsins og var ein
Íslendinga í draumaliði mótsins
en Elísabet var að spila sitt síðasta U17 mót. Stúlknalandsliðið
náði sínum besta árangri þegar
liðið hafnaði í 2. sæti NEVZA
keppninnar í ár.

Á döfinni hjá HK

Dans

Danskeppni UMSK

Miðvikudagur 11.nóv:

Föstudagurinn 20.nóv:

H

Föstudagurinn 13.nóv:

Laugardagurinn 21.nóv:

Föstudagurinn 13.nóv:

Föstudagurinn 26.nóv:

Þriðjudagurinn 17.nóv:

Föstudagurinn 26.nóv:

Þriðjudagurinn 17.nóv:

Sjá nánar á www.hk.is

K tók þátt í danskeppni
Kópavogs á vegum UMSK
18.október síðastliðinn
sem fór fram í Smáranum. Danskeppnin er samstarfsverkefni HK, DÍK og Hvannar í samvinnu við Íþrótta- tómstundaráð Kópavogs og er orðið eitt
af glæsilegri dansmótum landsins. Dansarar á vegum HK voru
60 í heildina og voru þeir allir
félaginu til mikilla sóma.
Fimm titlar í hús
Þrjú pör á vegum HK sáu til þess

Olísdeild kvenna í handbolta
HK-ÍBV kl.19:30

að fimm UMSK titlar komu til
dansdeildar HK að þessu sinni. Í
flokki barna 1 sigruðu þau Björn
Kristinsson og Eva Karen Ólafsdóttir í Latín og Standard dönsum. Í flokki unglinga 1 sigruðu
þau Gylfi Mar Hrafnsson og
María Tinna Hauksdóttir í Latín
og Standard dönsum með frjálsri
aðferð.

1.deild karla í handbolta
KR-HK kl.20:30

Mizunodeild karla í blaki
HK-KA kl.20:30

Mizunodeild kvenna í blaki
HK-Afturelding kl.19:30

Það voru svo þau Nikita Bazev
og Hanna Rún Óladóttir sem
sigruðu í flokki fullorðinna í Latín
dönsum með frjálsri aðferð.

1.deild karla í handbolta
Mílan-HK kl.21:00

Olísdeild kvenna í handbolta
HK-Haukar kl.13:30
1.deild karla í handbolta
HK-ÍH kl.19:30

Mizunodeild karla í blaki
HK-Stjarnan kl.18:45

Olísdeild kvenna í handbolta
Selfoss-HK kl.19:30

Deildir innan HK

Dans

Knattspyrna

Borðtennis

Blak

Taekwondo

Bandý

Handbolti

Jólatónleikar KK & Ellenar á aðventunni
Jólatónleikar þeirra systkina eru fastur liður í jólahaldi fjölmargra á Íslandi. Í ár verða
þau á faraldsfæti líkt og áður, syngja jólalög í bland við sín eigin lög og laða fram gleði
og eitt og eitt tár. Með þeim verður fimm manna úrvalssveit tónlistarmanna undir stjórn
hljómborðsleikarans góða, Jóns Ólafssonar. Jólin eru að koma.

Brandenburg

Miðasala á midi.is og salurinn.is
5.12. Mosfellsbær | Hlégarður | kl. 21

14.12. Reykjavík | Fríkirkjan | kl. 21

11.12. Reykjanesbær | Hljómahöllin | kl. 21

18.12. Hafnarfjörður | Bæjarbíó | kl. 21

UPPSELT

12.12. Kópavogur | Salurinn | kl. 18

ÖRFÁ SÆTI LAUS

19.12. Hafnarfjörður | Bæjarbíó | kl. 21

AUKATÓNLEIKAR

12.12. Kópavogur | Salurinn | kl. 21

UPPSELT

20.12. Grafarvogur | Grafarvogskirkja | kl. 21

13.12. Kópavogur | Salurinn | kl. 21

AUKATÓNLEIKAR

21.12. Reykjavík | Háskólabíó | kl. 21

Kópavogsblaðið

PANDORA
snyrti- og fótaaðgerðastofa

www.kopavogsbladid.is

10% afsláttur
í nóvember gegn
framvísun miðans
Sími 555-1006

Herra Kópavogur

Upprisa
og skuldir

Þ

ungarokkari, heilbrigðisverkfræðingur og bókmenntafræðingur. Þessi
blanda virðist vera sú rétta
ef setja á saman lið og senda
það í spurningakeppni á borð
við Útsvar. Það sannaði sig á
dögunum þegar Kópavogur
lagði Langanesbyggð að velli
með þó nokkrum yfirburðum.
Eftir áralanga þrautargöngu í
þessari blessuðu spurningakeppni þá erum við loksins
komin með lið sem er líklegt
til að blanda sér í toppslaginn. Annar þáttastjórnandinn
hafði það á orði að þetta væri
með betra skori sem hafi sést
í vetur sem undirstrikar það
að liðið okkar er afburða gott.
Það er ekki ástæða til þess að
fagna sigri strax heldur hafa í
huga hið fornkveðna að spyrja skal að leikslokum. Krossum nú bara fingur og bíðum
eftir næstu viðureign liðsins
okkar.
Við sáum það í fréttum nýlega
að Kópavogur er í sjötta sæti
yfir skuldugustu sveitarfélög
landsins. Samkvæmt lögum
má skuldahlutfallið hjá bæjarfélagi ekki vera hærra
en 150%, en það mun vera
175% hjá Kópavogsbæ. Það
er ekki að sjá í fljótu bragði
að bærinn sé stórskuldugur, hér bera menn sig bara
nokkuð vel. Kópavogur hefur
greitt niður skuldir á undanförnum árum og er það í takt
við yfirlýst markmið sveitarfélagsins. Staðreyndin er sú
að Kópavogur er hagstæð
rekstrareining. Skattar og
gjöld duga vel fyrir þeirri
þjónustu sem bærinn heldur
úti ef vel er haldið á málum.
Það sem skekkir stöðuna er
að mikið fjármagn fer í að
greiða niður áralanga skuldasöfnun og vaxtarkostnað og
líður rekstur bæjarins fyrir
það. Ef rétt er þá gengur eitthvað hægar að greiða niður
skuldirnar heldur en menn
gerðu ráð fyrir. Það skyldi þó
aldrei vera þannig að skuldirnar fari að aukast aftur þegar vel árar í samfélaginu eins
og gerðis áður en allt fór á
hlið-ina hérna um árið. Að
menn ætli sér um of þegar
væntingarnar aukast og stand
ist ekki freistingarnar og taki
fullan þátt í ballinu.

Myndin hér að ofan er af Böðvari
Guðlaugssyni. Myndin er teiknuð af
Bjarna Jónssyni (1934 - 2008) og
birtist á kápu bókarinnar: „Glott við
tönn“ sem Spegilútgáfan gaf út árið
1966.

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

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