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Blönduð byggð íbúða og atvinnu-
húsnæðis, vistvænar sam-
göngur, verslun og þjónusta 

verða áhersluatriði í uppbyggingu 
vestasta hluta Kársness. Samhliða 
uppbyggingu verður reist brú fyrir 
gangandi, hjólandi og almennings-
vagna yfir Fossvog sem tengja mun 
svæðið við háskólasvæði Háskólans 
í Reykjavík, Háskóla Íslands og mið-
bæ Reykjavíkur.

Skipulagslýsing svæðisins og brúar 
yfir Fossvog er nú í kynningu hjá 
Kópavogsbæ.

„Kársnesið er eitt mest spennandi 
svæði á höfuðborgarsvæðinu, það 
hefur allt, náttúrufegurð, uppbygg-
ingarmöguleika og með brúnni yfir 
Fossvog batnar tenging hverfisins 
til mikilla muna,“ segir Ármann Kr. 
Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, í 
tilkynningu frá bænum. Undir það 
tekur Theodóra S. Þorsteinsdóttir, 
formaður skipulagsráðs sem segir 
mikinn metnað vera lagðan í gerð 
skipulags þróunarsvæðis á Kársnesi. 
„Við nýtum hugmyndir úr samkeppn-
inni Spot on Kársnes sem Kársnesið 
var hluti af, vinnum skipulagið í 
tengslum við framsýna samgöngu-
áætlun og viljum fjölbýlishús sem 
eru í takt við tímann og fjölbreytta at-
vinnustarfsemi,“ segir Theodóra. 

Útivistarmöguleikar svæðisins 
munu njóta sín í framtíðarskipulagi 
svæðisins, áhersla verður lögð á opin 
svæði, greiðfæra hjólastíga og gott 
aðgengi að strandlengjunni. Þá er 
sérstaklega hugað að góðri tengingu 
við eldri byggð á Kársnesi sem er eitt 
rótgrónasta hverfið í Kópavogi. Þegar 
hefur verið samþykkt skipulag tveggja

Fjölbýlishús, fjölbreytt atvinnu-
starfsemi og brú yfir Fossvog

KÁRSNES

reita fyrir fjölbýlishús með um 250 
íbúðum og munu framkvæmdir við 
þær hefjast á næsta ári. Að auki er gert 
ráð fyrir 550 íbúðum á þróunarsvæð-
inu.

Íbúðir verða um 60% af húsnæði á 
þróunarsvæðinu og atvinnuhúsnæði 
40%. Gert er ráð fyrir atvinnustarfsemi 
á jarðhæð nokkurra fjölbýlishúsa, 
margvíslegri atvinnustarfsemi og 
ferðatengdri þjónustu.

Vestasti hluti Kársness breytir um svip:

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

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.  

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 21. DES.
SKIL Á AUGLÝSINGUM OG EFNI Í BLAÐIÐ ER FYRIR 19. DES

Leikfélag 
Kópavogs

Sun. 18. des.  kl. 13.00 
Mið. 28. des. kl. 14.00  

Leikfélag Kópavogs  og Kátir kunningjar

Bráðfjörug sýning um árstíðirnar og  
árstíðaskiptin fyrir yngri áhorfendur

www.kopleik.is

Fyrirspurnir: 

midasala@kopleik.is  
S. 554 1985

Sýnt í Leikhúsinu, 
Funalind 2

midasala@kopleik.is  
S. 554 1985

Sýnt í Leikhúsinu, 
Funalind 2

Sýnt í Leikhúsinu, 
Funalind 2

Úr verðlaunatilllögunni „Spot on Kársnes,“ sem var hlutskörpust í alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um Kársnes. Höfundar eru Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt, Anders Egebjerg Terp landslagsarkitekt 
og Gunnlaugur Johnson, arkitekt. Þessar tillögur eru í takt við framtíðarsýn svæðisins.

Frá fjölmennum íbúafundi í vikunni þar sem skipulagslýsing Kársness og brúar yfir Fossvog var kynnt.

Gert er ráð fyrir að uppbygging 
svæðisins taki á bilinu 10-20 ár.

Efnt var til íbúafundar í síðustu 
viku til að kynna skipulagslýsingar
fyrir þróunarsvæðið á Kársnesi og 
brú yfir Fossvog sem og fram-

tíðarsýn á Kársnesi.  Að loknum erind-
um voru umræður og komu mörg 
áhugaverð sjónarmið fram á fund-
inum sem var vel sóttur. Senda má 
inn athugasemdir og ábendingar 
við skipulagslýsingarnar tvær til  22. 

desember nk. Athugasemdir skulu 
sendast á skipulag@kopavogur.is 
eða á Skipulags- og byggingardeild 
Umhverfissviðs í Fannborg 6, 200 
Kópavogi.



Það er ýmislegt sem breytist með tímanum en KEA hangikjötið hefur verið 
ómissandi á jólaborðum Íslendinga í fjöldamörg ár. Það er taðreykt og verkað 
samkvæmt aldagömlum hefðum sem tryggja framúrskarandi bragð og gæði.

Bragðið sem býr til jólin … ár eftir ár.
KEA HANGIKJÖT
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Fyrirtækið Bókun sf endur-
skoðun var stofnað árið 1976 
og hefur allt frá upphafi haft 

starfsemi sína á 5. hæð í Hamra-
borg 1. Fyrirtækið er því eitt af 
frumherjunum í Hamraborg og eitt 
örfárra, sem enn eru þar með starf-
semi. Eftir 40 ára samfellda sögu í 
Hamraborg er komið að kaflaskil-
um. Um helgina mun fyrirtækið 
hætta starfsemi í Hamraborg 1 og 
flytja í húsnæði BDO-endurskoð-
unar ehf í Skútuvogi 1E í Reykjavík. 
Þar mun Bókun sf verða starfrækt 
áfram með óbreyttum hætti og 
síðar sameinast BDO-endurskoð-
un. Eigendur Bókunar eru  þeir 
Guðmundur Jóelsson, Snorri G. 
Tómasson, Jón H. Skúlason og 
Guðmundur Jens Þorvarðarson. 
Þær Lilja Halldórsdóttir og Bryndís 
Hauksdóttir hafa starfað hjá 
fyrirtækinu nánast frá upphafi.

„Stefnir Helgason, heildsali 
og bæjarfulltrúi, og Páll heitinn 
Þorláksson, rafvirkjameistari, 
byggðu Hamraborg 1 og hingað 
fluttum við um haustið 1976,“ segir 
Guðmundur Jóelsson. „Sóma-
hjónin Gríma Sveinbjörnsdóttir 
og Stefnir Helgason leigðu okkur 
hæðina í upphafi sem við síðar 
keyptum.“ Upphaflegir stofnend-
ur fyrirtækisins voru þeir Jón H. 
Skúlason og svili hans Kristján, 
heitinn, Ólafsson en þeir stofnuðu 
einnig saman húsgagnaverslunina 
Línuna sem starfrækt var í Hamra-
borg um árabil en flutti síðar í 
Bæjarlind. „Það sem stendur upp 
úr eftir öll þessi ár er gott samstarf 

við íbúa, viðskiptavini og starfsfólk 
annarra fyrirtækja í Hamraborg. Hér 
hefur verið mjög gott að starfa enda 
Hamraborg miðsvæðis á höfuðborg-
arsvæðinu og hinn eini sanni 
miðbær Kópavogs,“ segja þér félagar 

glettnislega. Þeir segjast vera orðnir 
gamlir svo það sé annað hvort að 
panta sér gistingu á Hrafnistu eða 
flytja og sameina starfsemina öðru 
fyrirtæki þar sem reksturinn mun 
halda áfram.       

Laugardagsfundir 
Sjálfstæðisfélags Kópavogs 
10. desember klukkan 10:00, síðasti fundur fyrir jól:
Jólafundur með jólalegum kræsingum.

Við minnumst látins heiðursfélaga okkar, 
Friðriks Jónssonar, sem lést fyrr
á þessu ári. 
Rithöfundar líta við og lesa úr bókum 
sínum. 

Aðventukaffi
Sögufélag Kópavogs ásamt Héraðsskjalasafni 

Kópavogs býður til aðventukaffis að Digranesvegi 7, 
laugardaginn 10. desember frá kl. 14:00 til 16:00. 

Sýnt verður úrval ljósmynda úr fórum skjalasafnsins 
og um þær fjallað. Allir eru velkomnir.

Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

Laugardagsfundir 
Sjálfstæðisfélag Kópavogs

Ficia quas dolut rat volor am et estem aturendio 
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut 
voluptur re volupictur volut ariam liquiae 
sincium velit maio illabo am alit aut utatquam es 
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.

Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is
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Ficia quas dolut rat volor am et estem aturendio 
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut 
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sintota cusam in consequi odis sanduciusam.
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Laugardagsfundir 
Sjálfstæðisfélag Kópavogs

Ficia quas dolut rat volor am et estem aturendio 
ex et dolorpor am ex et omni cusciatur aut 
voluptur re volupictur volut ariam liquiae 
sincium velit maio illabo am alit aut utatquam es 
sintota cusam in consequi odis sanduciusam.

40 ára samfelld saga 
í Hamraborg á enda 

ENDURSKOÐUNARSKRIFSTOFAN BÓKUN SF FLYTUR

Sjálfstæðisfélag Kópavogs

www.xdkop.is
Hlíðasmára 19

Sögufélag Kópavogs

Tjónaviðgerðir á öllum 
tegundum bifreiða
 - tjónaskoðun og bílaleigubílar.

Fagleg þjónusta í 35 ár

Smiðjuvegi 40
Gul gata
Kópavogur

sími 557 6333
fax 587 0299
rettingathjonustan@itn.is

Þjónustuverkstæði fyrir

Matur er framreiddur milli kl 11:30-14:00 og 17:30-21:00
Miðaverð er aðeins 3.500kr og allur ágóði rennur til líknarmála.

Frítt er fyrir börn

Sunnudaginn 18.Desember
í Lionssalnum Lundi

Auðbrekku 25-27 í Kópavogi

SKÖTUVEISLA LIONS
Lionsklúbbur Kópavogs  og Lionsklúbburinn Muninn

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud., Þriðjud. og Miðvikud.

12:00 til 15:00.

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30.

Föstudaga
13:00 til 19:00.

Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00. 

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

Guðmundur Jóelsson, Snorri G. Tómasson, Jón H. Skúlason og Guðmundur 
Jens Þorvarðarson eru eigendur Bókunar sf. 

Tveimur árum eftir að ABBA vann Eurovision hóf Bókun rekstur í Hamraborg. 40 
ár líða hratt og nú er þetta frumherjafyrirtæki í hverfinu að flytja.
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KORTIÐ
mælir með

Auðbrekkur 1

Útfarastofa Íslands 1

Hamraborg 20a
Snyrtistofan Fiðrildið er ný snyrti-
stofa í Hamraborg 20A. Boðið 
er upp á alla almenna snyrti-
stofuþjónustu ásamt slökunar-
nuddi fyrir bæði kyn. Meðferðir 
sem stofan býður upp á eru fyrir 
bæði kyn. Persónulega ráðgjöf 
og ráðleggingar eru veittar eftir 
hverja meðferð og við kaup á 
snyrtivörum og kremum. 
Fullum trúnaði er heitið.

Fiðrildi2

Hamraborg 10
ÉGC Gleraugnaverslun heldur 
upp á 20 ára afmælið sitt á 
árinu. Þessa dagana eru frábær 
tilboð í gangi. Við kaup á gler-
augum fylgja sólgleraugu í 
þínum styrkleika frítt með. Ein-
nig eru ýmiss tilboð á lestrar- og 
tölvugleraugum. ÉGC er ein-
nig með tilboð á nýjum glerjum 
sem eru sérsniðin fyrir ungt 
fólk sem er mikið í tölvum og 
er að stíga sín fyrstu skref í hið 
svokallaða „fjærsýna umhverfi,“ 
þegar nærsjónin fer að versna. 
Þessa dagana er ÉGC einnig 
að frumsýna nýja glampavörn 
sem er sérhönnuð fyrir tölvufólk. 
Þessi nýja húð filterar mikið ljós-
magn sem kemur frá tölvuskjá 
og þreytir augun og er jafnframt 
með UV vörn. Þetta hvílir augun 
gríðarlega vel og fólk sem hefur 
prófað finnur mikinn mun. Einnig 
er boðið upp á fríar sjónmæling-
ar í tilefni afmælisins.

Ég C3

Hamraborg 3
Anarkía Listasalur er í Hamra-
borg 3a í hjarta Kópavogs, með 
yfir 20 listsýningar allt árið um 
kring.  Auk þess er Gallerí Gátt 
falin perla í  Anarkíu þar sem 
myndlistin er seld milliliðalaust. 
Opið miðvikudag til sunndaga 
kl. 15-18 eða eftir samkomulagi.
facebook.com/anarkia.artgallery

Anarkía4

Hamraborg 3
Kökuhúsið er 40 ára  handverks-
bakarí. Aðeins hágæða hráefni er 
notað. Persónuleg þjónusta er veitt 
við pantanir á tertum og veislu-
föngum. Í Kökuhúsinu er frábært 
úrval af steinbökuðum súrdeigs-
brauðum, alls konar tertum,sörum,
frönskum makkarónum og mörgu 
fleira. Opið alla daga nema sunnu-
daga. Kökuhúsið, Auðbrekku 2, 
Sími: 554-2708. 

Kökuhúsið5

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Góð þjónusta í Hamraborg og Auðbrekku Góð þjónusta í Hamraborg og Auðbrekku/

Flestir þurfa einhvern tímann að 
horfast í augu við dauðann. Að 
missa ástvin eða ættingja er eitt 
það erfiðasta sem við göngum í 
gegnum. Tilfinningar eru marg-
víslegar. Sorgin er eðlileg við-
brögð. Óhjákvæmilega þarf þá 
að huga að þeim þáttum er snúa 
að útför þess látna.Spurningarn-
ar eru margar. Þá er gott að 
geta leitað til aðila sem hafa 
þekkingu og reynslu á þeim 
þáttum. Við hjá Útfararstofu
Íslands búum yfir þessari 
reynslu og höfum starfað við 
útfararþjónustu um árabil.Skrif-
stofa Útfararstofu Íslands er til 
húsa í Auðbrekku 1,Kópavogi. 
Þar er einnig góð aðstaða sem 
prestar og aðstandendur geta 
rætt saman í næði. Skrifstofan 
er opin frá 8.00 til 17.00 virka 
daga, en þjónusta er allan 
sólarhringinn og um helgar. 
Sími: 581-3300 og 896-8242 

2

4

3

Auðbrekku 1
200 Kópavogi
Sími: 581 3300

Auðbrekku 17
200 Kópavogi
Sími:564 1111

Hamraborg 11
200 Kópavogi
Sími: 570 4060

kopavogur@redcross.is

Hamraborg 10,
200 Kópavogi
Sími: 554 3200

Hamraborg 3
200 Kópavogi
Sími: 554 4101
www.anarkia.is

Auðbrekku 2
200 Kópavogi
Sími: 568 9040

Hamraborg 20a
200 Kópavogi 
Sími: 568 3300

Fjölbreytt þjónusta 
í Hamraborg og 

Auðbrekku

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ANARKÍA LISTASALUR

1

5

•  Bremsuviðgerðir
•  Hjólastillingar
•  Tímareimar

•  Smurþjónusta
•  Vélastillingar

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi
Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Framkvæmum véla- og hjólastillingar með fullkomnum stillitækjum

Nýbýlavegur

Nýbýlavegur

Dalbrekka

Auðbrekka

    
Hafn

arfj
arð

arve
gur

     
Skeljabrekka

Hamrabrekka

Alhliða bílaverkstæði
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Líf og fjör á 
aðventuhátíð

HÁTÍÐ Í BÆ

Sérverslun með sundvörur
Það er sama hvort þú syndir í sundlaug eða sjó, þú færð allar sundvörurnar hjá okkur.

Á heimasíðuna okkar getur þú skoðað úrvalið af sundfatnaði og hlutum til nota við sundiðkun
“allt til sundíþrótta  sund er okkar fag”

 Bæjarlind 1 3, 201 Kópavogur, sími: 5640035, aquasport@aquasport.is—www.aquasport.is

Söngkonurnar sem kalla sig „Þrjár“ sáu til þess að koma öllum í jólaskapið.

Ægir í Garðskálanum mátti varla vera að því að líta upp frá heita kakóinu. 

Á jólamarkaðnum var sælkeramatur og og handverk til sölu. Taktfastir trommarar úr Skólahljómsveitinni.

Lifandi tónlist, laufabrauð og handverksmarkaður 
í Gjábakka.

Unndór og Alda fengu sér heitt kakó og brostu sínu blíðasta.

Ósvikin jólastemning er á aðventuhátíð Kópavogs. Ungir sem aldnir glöddust og dönsuðu í kringum jólatréð.

Laufabrauðsgerðin í Gjábakka er alltaf vinsæl.

Lúðraþytur Skólahljómsveitar Kópavogs skapar alltaf ósvikna jóla-
stemningu. 

Skemmtilegir handmunir voru í boði á jólamarkaði 
Gjábakka. 
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Ljósin í bænum
SKREYTINGAR

Sævar Pétursson, yfirskreytingameist-
ari að Múlalind 1. 

Sveinki í felum.

Jólasveinn er mættur í Múlalind 1 sem er eitt best skreytta hús bæjarins fyrir 
þessi jól. 

Ljósadýrðin eykst dag frá degi og setur skemmtilegan svip á bæinn í kvöld-
kyrrðinni. 

Algjörlega óvísindaleg könnun Kópavogsblaðsins eftir bíltúr í hverfum bæjarins leiðir 
í ljós að Lindahverfi er eitt best skreytta hverfi bæjarins fyrir þessi jól. Önnur hverfi 
komast varla með tærnar þar sem íbúar Lindahverfis hafa hælana í skreytingum. Eitt 

best skreytta hús bæjarins er við Múlalind 1 en þar búa þau Sævar Pétusson og Ragnheiður 
Sigurðardóttir. Aðspurður segist Sævar vera mikið jólabarn og það gleðji sig að gleðja aðra 
með fallegum skreytingum. 
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RAUÐAKROSSBÚÐIRNAR

OG STYÐUR UM LEIÐ
HJÁLPAR- OG MANNÚÐARSTARF

ÞÚ FINNUR
GERSEMAR í NÝJU

rauðakrossbúðinni
í mjódd

Fastur liður í jólahaldi margra 
er að fara í skötuveislu Lions 
fyrir hátíðarnar. Eins og 

undanfarin ár standa Lionsklúbb-
ur Kópavogs og Lionsklúbburinn 
Muninn að skötuveislu í Lionssaln-
um Lundi við Auðbrekku 25. Lions-
klúbbarnir styðja myndarlega 
við góðgerðarmál og rennur allur 

Skötuveisla Lions
Á DÖFINNI

Rjúfum 
einangrun

RAUÐI KROSSINN

Manneskjan er félagsvera. 
Við höfum þörf fyrir að tjá 
okkur um lífið og tilveruna, 

daginn og veginn. Í samfélagi okkar 
býr fólk sem hefur fáa til að eiga 
samskipti við. Það kallast félagsleg 
einangrun og er mun algengari en 
flesta grunar. Líka í Kópavogi.

Í áraraðir hefur Rauði krossinn 
haldið utan um stóran hóp sjálf-
boðaliða sem vinna markvisst gegn 
félagslegri einangrun. Sjálfboðaliðar 
gefa að jafnaði eina klukkustund af 
tíma sínum í hverri viku til að vera 
í samvistum við fólk sem einhverra 
hluta vegna hefur einangrast í sam-

félagi okkar. Bæði sjálfboðaliðar og 
þeir sem hafa einangrast eru á öllum 
aldri og kynjum. Fólk getur fengið 
hund í heimsókn, með manneskju 
í bandi, fengið heimsóknavin, mann-
eskju, til að eiga samskipti eða fengið 
símhringingu tvisvar í viku frá síma-
vini. Allt þetta gerir gott og hjálpar 
til við að rjúfa félagslega einangrun.
Hundavinir, símavinir og heim-
sóknavinir eru mikilvæg verkefni 
Rauða krossins í Kópavogi. Við get-
um flest séð af stund einstöku sinn-
um til að hjálpa til við að byggja 
betra samfélag og minnka félags-
lega einangrun. Sjálfboðaliðar fá 
góða þjálfun og félagsskap í Rauða 
krossinum og gefa gæðastundir. 

Hafðu samband við Rauða krossinn 
í Kópavogi: kopavogur@redcross.is 
ef þú vilt taka þátt í starfinu, eða ef 
þú þekkir einstakling sem gæti notið 
góðs af verkefnum Rauða krossins.

ágóði skötuveislunnar alfarið til 
þeirra. Miðaverð er 3500 krónur 
og frítt er fyrir börn. 

Munið:  Skötuveisla Lions í Lions-
heimilinu Auðbrekku 25, síðasta 
sunnudag fyrir jól þann 18 desem-
ber. Matur er framreiddur milli kl 
11:30-14:00 og 17:30-21:00.
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Ótakmörkuð símtöl til Evrópu, USA og Kanada
Notaðu símann þinn í Skandinavíu eins og á Íslandi 
- án auka kostnaðar

ÁRÍÐANDI TILKYNNING
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Hringdu hlaut nýlega viðurkenningu Ookla

Speedtest fyrir hraðasta internet á Íslandi.1 

Speedtest er leiðandi í hraðamælingum á nettengingum og erum við því afar 

stolt af þessari niðurstöðu.  Vertu viss um að fá sem mest út úr þinni tengingu.
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Guðmundur Oddsson 
heiðursfélagi GKG

GOLF

Stjórn Golfklúbbs Kópavogs 
og Garðabæjar (GKG) ákvað í 
síðasta mánuði að Guðmund-

ur Oddsson, fyrrverandi formaður 
GKG til 10 ára, yrði heiðursfélagi 
klúbbsins. Guðmundur á stóran 
þátt í að koma félaginu á þann stall 
sem það er í dag, segir í tilkynningu 
frá félaginu. „Þar skal helst nefna 
ráðningu þriggja framkvæmdastjóra, 
aukningu árlegrar veltu, endur-
nýjun á leigusamningum við ríkið 
um GKG-svæðið til 20 ára frá 1. 
febrúar 2015 og síðast en ekki síst 
gerð samkomulags við Garðabæ og 
Kópavog um verulega hlutdeild í 
byggingu Íþróttamiðstöðvar GKG.“

Birgir Leifur á frægðarvegg
Á aðalfundinum var einnig ákveðið 
að Birgir Leifur Hafþórsson færi 
fyrstur einstaklinga á frægðarvegg 
félagsins. Feril Birgis Leifs þekkja 
flestir kylfingar. Hann hefur um ára-
bil verið okkar fremsti kylfingur og 
er eini íslenski karlkylfingurinn sem 
hefur náð þátttökurétti á evrópsku 
mótaröðina í golfi. Á ferlinum hefur 
Birgir Leifur keppt í 58 golfmótum á 
evrópsku mótaröðinni og náði best 
11. sæti á Opna ítalska mótinu, og 

Guðmundur Oddsson, heiðursfélagi GKG, og Sóley Stefánsdóttir.

Birgir Leifur Hafþórsson.

Okkar Kópavogur – 
Kársnesið

BRÉF TIL BLAÐSINS

Á fundi sem Kópavogsbær 
boðaði til í Kársnesskóla 
þriðjudaginn 29. nóvember 

síðastliðinn voru kynntar skipu-
lagslýsingar fyrir þróunarsvæði á 
Kársnesi og brú yfir Fossvog. Þró-
unarsvæðið er vestast á nesinu og 
einnig norðan megin í Fossvogin-
um. Nokkuð margir lögðu leið 
sína á þennan fund og kynningin 
var ekki af verri endanum. Flott 
myndasýning af öllu sem hugsan-
lega gæti verið byggt á svæðinu 
ásamt því að farið var yfir 
vinningstillögu úr Nordic Built, 
Spot on Kársnes, og samgöngur 
á nesinu. Ég ætla ekki að gleyma 
jákvæðninni sem var í boði 
bæjarstjórans og skipulagsfull-
trúans.  Jákvæðnin fólst í:
- brú yfir Fossvoginn, fyrir 
 gangandi, hjólandi og strætó
- 1200 íbúðum 

- 35.000 m2 atvinnuhúsnæði
- eitt hótel og mögulega fleiri
- fasteignaverð myndi hækka  
 með tíð og tíma
Ég verð að viðurkenna að ég vil 
mjög gjarnan sjá breytingar á þessu 
umrædda svæði en ég smitaðist ekki 
af þessari ofur jákvæðni. Af hverju? 
Samkvæmt tillögum þá er verið að 

skoða þrengingu á Kársnesbraut-
inni austan Urðarbrautar og einnig 
Borgarholtsbrautar vegna aukinnar 
umferðar bíla. Þessar breytingar á 
gatnakerfinu myndu auka öryggi 
og styrking almenningssamgangna 
ásamt brúnni myndu dreifa um-
ferðarálagi.

Samkvæmt spám og útreikning-
um er áætlað að umferð um Kárs-
nesbrautina myndi aukast úr ca. 
6.500 bílum á dag í 16.300 bíla á 
dag. Nei, fyrirgefið mér, 12.300 bíla 
á dag vegna styrkingar almennings-
samgangna! Ef markmiðið er að efla 
bíllausan lífstíl þá gefur þetta góð 
fyrirheit um framtíðina og minnk-
andi umferð um Kársnesið. 

Ég er að rembast við að vera 
jákvæður því ég vil mjög gjarnan að 
þetta svæði verði fallegt en ég skil 
ekki hugmyndafræðina.  Er mark-
miðið að endurvekja brandarann 
um gatnakerfið í Kópavogi? Hvernig 
eiga göturnar á Kársnesinu að þola 
alla þessa umferð? 

Á fundinum leið mér eins og 
að bæjarstjórinn og skipulags-
fulltrúinn væru að gefa mér 
sítrónu og með jákvæðni og 
sannfæringarkrafti reyndu að segja 
mér að þetta væri appelsína.

Héðinn Sveinbjörnsson, 
íbúi á Kársnesi.

alls 115 mótum á evrópsku áskor-
enda-mótaröðinni þar sem hann 
hefur náð best 3. sæti. Enginn kylf-
ingur hefur sigrað oftar á Íslands-
mótinu í höggleik, en Birgir Leifur 
hefur hampað þeim titli 7 sinnum.

Hlynur Bergsson hlaut 
Háttvísibikar GSÍ
Háttvísibikar GSÍ er veittur þeim 

unga kylfingi í GKG sem sýnt hefur 
góða frammistöðu utan vallar sem 
innan, og verið öðrum kylfingum til 
fyrirmyndar hvað varðar dugnað og 
háttvísi. Bikarinn var veittur í GKG 
í fyrsta sinn 2014, og fékk þá Aron 

Hlynur Bergsson.  

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár. 

Þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða

Snær Júlíusson þessa viðurkenningu, 
en í fyrra hlaut Elísabet Ágústsdóttir 
viðurkenninguna. Í ár hlýtur Hlynur 
Bergsson Háttvísibikarinn. Hann 
tryggði sér Íslandsmeistaratitil í 
höggleik 17-18 ára, annað árið í röð 

Frístundastyrkir Kópavogsbæjar
Ganga þarf frá greiðslu æfinga- og námskeiðsgjalda 
barna- og ungmenna fyrir 31. desember næstkomandi 
til að nýta frístundastyrk Kópavogsbæjar fyrir 2016. 

Nánari upplýsingar á kopavogur.is

og varð í þriðja sæti í Íslandsmótinu 
í holukeppni unglinga, svo nokkuð 
sé nefnt. „Að auki er Hlynur frábær 
fyrirmynd yngri sem eldri kylfinga. 
Hann hefur sýnt mikinn dugnað 
við æfingar, bæði golf og líkamlega 
þjálfun, og hefur það skilað honum 
miklum framförum. Hann er góður 
liðsmaður, kemur ávallt vel fram 
og fylgir þeim golf- og siðareglum 
sem við förum eftir í golfi,“ segir á 
vef GKG. 

Ómetanlegt framlag 
sjálfboðaliða
Rekstur GKG gengur vel. Rekstrar-
tekjur á starfsárinu námu 236 mill-
jónum en útgjöldin voru 205 mill-
jónir. Hagnaður fyrir fjármagnsliði 
og afskriftir 31 er því milljónir. Að 

teknu tilliti til síðast töldu liðanna 
nam afkoman tæpum 5 milljónum 
króna. GKG hefur staðið í miklum 
framkvæmdum. Búið er að byggja 
upp aðstöðu fyrir félagsmenn sem 
er með því allra besta hér á landi og 
þó víðar væri leitað. GKG er skuld-
sett umfram venjulegar rekstrar-
skuldir vegna þessara framkvæmda. 
Langtímaskuldir félagsins eru nú 353 
milljónir, að því er fram kemur á vef 
félagsins. „Á móti kemur inneign 
hjá sveitafélögunum upp á kr. 176 
m.kr og því eru nettóskuldirnar 
177 m.kr. Verulegt framlag kom frá 
félagsmönnum í formi sjálfboðaliðs-
vinnu. Framlag þetta er ómetanlegt á 
allan hátt en þó er ljóst að skuldirnar 
hefðu orðið umtalsvert hærri ef 
þeirrar vinnu hefði ekki notið við.“ 

Ert þú að
missa af 
37 þúsund
krónum?
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Hjá okkur færðu vandaðar myndlistarvörur sem 
tryggja góðan árangur og verkin endast um ókomin 
ár. Fjölbreytt úrval af vörum fyrir hönnuði og 
skapandi handverksfólk. 
Við veitum faglega aðstoð við valið á réttu vörunum.

Verið velkomin til okkar á Smiðjuveg 5.
Ávallt næg bílastæði og mjög gott aðgengi!

SMIÐJUVEGI  5 •  552 2500www.litirogfondur.is STOFNAÐ 1947

LISTILEGA GÓÐAR 
MYNDLISTA- OG HANDÍÐAVÖRUR 
FYRIR LISTAMENN Á ÖLLUM ALDRI

Á ljósmyndavef Kópavogsbæjar, 
sem settur var upp í tilefni af 

60 ára afmæli bæjarins, má finna 
margar skemmtilegar myndir af 
Kópavogsbúum frá fyrri tíð. Þessi 

mynd er tekin á jólaskemmtun 
sem fram fór í sjálfstæðishúsinu við 
Borgarholt á ótilgreindu ári, þó 
líklega einhverntímann eftir 1960. 
Gaman væri ef lesendur bæru kennsl 

á þá sem sjást á myndinni. Ábend-
ingar má senda á kopavogsbladid@
kopavogsbladid.is 

Ljósmyndari: Boggi. 

Jólaskemmtun frá fyrri tíð
GAMLA MYNDIN
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fæst í Spilavinum 
Suðurlandsbraut 48 (bláu húsin í Faxafeni) - Sími 553 3450 - www.spilavinir.is

Jólagjöfin Jólagjöfin 

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

Það eru girnileg jól framundan í Hafinu
Stútfullar búðir af 
stórum hátíðarhumri. 
Heimalagaður reyktur 
og grafinn lax, sósur og 
ómótstæðileg humarsúpa.

Opnunartími yfir hátíðarnar:
Alla virka daga frá 10-18:30
Aðfangadag frá 09-12
Gamlársdag frá 10-14

2016

Dansað á striga Liðakeppnir skólanna 
í Kópavogi í skák

LIST
SKÁK

Í náinni fjarlægð
yrkirðu árnar,
reiknar tímann,
bakar fjöllin
og prjónar lífið,
slétt og brugðið.
 
En hvað ef maður
er vatnshræddur,
glataður í stærðfræði,
með glútenóþol
og þráhyggju fyrir 
því að rekja upp?

Listamaðurinn FÝR, eða Fjóla 
Ýr, opnaði sína fyrstu einka-
sýningu á aðalsafni Bóka-

safns Kópavogs 15. nóvember 
síðastliðinn. Sýningin ber heitið 
Norðurljós enda eru norðurljósin 
viðfangsefni allra myndanna.

„Mér hafa alltaf þótt norður-
ljósin svo flott, mig langaði bara 
að koma þeim á striga,“ segir Fjóla 
og bendir á að núorðið sé mikill 
fjöldi ferðamanna á landinu sem 
finnist norðurljósin framandi og 
heillandi. „Þetta er eiginlega bara 
landkynning.“

Landkynning er Fjólu ofarlega 
í huga, enda er hún ferðaráðgjafi. 
Að vinna með liti hefur alltaf kallað 
til hennar því þegar kom að því að 
velja menntun kaus hún að læra 
förðunarfræði. Þannig má segja að 
í þessari litríku sýningu sameinist 
ýmsir þættir úr lífi Fjólu.

Fjóla hefur málað lengi. Hún 
segist varla muna eftir sér nema 
með pensil í hönd, en hún á 
margar æskuminningar tengdar  
ömmu sinni, Þórunni Þorvarðar-
dóttur, sem var myndlistarkona.
 Þórunn var fædd árið 1910 og 
sem unglingur í íslenskri sveit 
pantaði hún sér liti frá Kaup-
mannahöfn til þess að geta málað, 

sem hefur verið ansi djarft á þeim
tíma. Þó að þráðurinn sem tengi 
þær langmæðgur sé stuttur hef-
ur samt ýmislegt breyst á þes-
sum áratugum síðan hvað varðar 
málaralistina, bæði tækni og 
tækifæri. Allar myndir Fjólu á sýn-
ingunni eru til dæmis unnar með 
svokallaðri airbrush tækni þar 
sem hún úðar lakkinu á strigann
 með þar til gerðri pressu.

Allar myndirnar á sýningunni 
eru málaðar í vetur eða í fyrra. „Ég 
var að klára þessa síðustu, lakkið 
er bara að þorna,“ segir Fjóla og 
nikkar inn í salinn þar sem verið 
er að setja sýninguna upp.

Sýningin er á fyrstu hæð bóka-
safnsins og mun standa til 13. 
desember. Allar myndirnar eru 
til sölu og því er tilvalið að kaupa 
nokkrar jólagjafir þegar litið er inn 
á safninu.

FÝR, eða Fjóla Ýr, listamaður.

Vatnsendaskóli er Kópavogsmeistari í 1.-2.bekk.

Salaskóli, Kópavogsmeistarar í 3.-4.
bekk

Álfhólsskóli, Kópavogsmeistarar í 5.-7.
bekk

Álfhólsskóli, Kópavogsmeistarar í 
1.bekk í peðaskák

Hörðuvallaskóli, Kópavogsmeistarar í 
8.-10.bekk

Séra Guð-
mundur Karl 
í Lindakirkju 
sendir frá sér 
ljóðabók

ÚTGÁFA

Nýlega kom út ljóðabókin 
Hvolf eftir Guðmund 
Karl Brynjarsson, sem er 

sóknarprestur í Lindakirkju. Að 
sögn höfundar er bókin Hvolf  leif-
tur minninga og drauma, hugsanir 
um bresti, glíma við hinstu rök 
tilverunnar og ábending um von. Í 

Tvo síðustu föstudaga hafa um 
250 áhugasamir skákkrakkar 
úr skólunum í Kópavogi 

mætt í Glersalinn í stúkunni við 
Kópavogsvöll til að skera úr um 
hvaða skólar eru bestir í skák. 
Flestar sveitirnar komu úr Smára-
skóla og Álfhólsskóla, en einnig 
mættu skáksveitir frá Salaskóla, 
Hörðuvallaskóla og Vatnsendaskóla. 
Keppt var í eftirfarandi hólfum: 
1.bekk, 2.bekk, 3.-4.bekk, 5.-7.bekk 
og 8.-10.bekk. Samtals 60 fjögurra 
manna sveitir auk varamanna. 

Úrslit:
1.bekkur – peðaskák
1.  Álfhólsskóli a-sveit               
 11 vinningar
2.      Hörðuvallaskóli a-sveit        
 8,5 vinningar
3.      Álfhólsskóli b-sveit               
 8 vinningar

1.-2.bekkur
1.   Vatnsendaskóli a-sveit  
 15  vinningar
2.    Hörðuvallaskóli a-sveit 

Séra Guðmundur Karl í Lindakirkju.

bókinni vekur hann einnig þekktar 
og minna þekktar persónur gamla 
testamentisins til lífsins og lætur þær 
takast á við lífið í nútímanum. Hvolf 
fæst í verslunum Pennans Eymunds-
son, Kirkjuhúsinu og í Lindakirkju. 
Risamyndir gefa bókina út en Hvolf 
er fyrsta bók höfundar.

 11  vinningar      
3.      Smáraskóli b-sveit                
 9 vinningar

3.-4.bekkur
1.      Salaskóli a-sveit   
 19 vinningar
2.      Vatnsendaskóli a-sveit  
 17,5 vinningar
3.      Hörðuvallaskóli a-sveit  
 16 vinningar
 
5.-7.bekkur
1.      Álfhólsskóli a-sveit               
 21,5 vinningar
2.      Vatnsendaskóli a-sveit        
 18,5 vinningar
3.      Smáraskóli a-sveit               
 14,5 vinningar

8.-10.bekkur
1.      Hörðuvallaskóli a-sveit 
  28 vinningar
2.      Álfhólsskóli a-sveit                
 19,5 vinningar
3.      Salaskóli a-sveit                
 18 vinningar
Mikil hefð og reynsla er komin á 

skólamótin í Kópavogi. Þau fara 
alltaf fram á föstudögum og hefur 
það sýnt sig að heppnast vel og 
tryggja mjög góða þátttöku. Skák-
kennarar í Kópavogi er þau Lenka 
Ptachnikova, Álfhólsskóla, Björn 
Karlsson, Smáraskóla, Sigurlaug 
Friðþjófsdóttir, Salaskóla, Gunnar 
Finnsson, Hörðuvallaskóla og Einar 
Ólafsson, Vatnsendaskóla. Skákdeild 
Breiðabliks sá um framkvæmd mót-
sins og skákstjóri var Halldór Grétar 
Einarsson. Nánari úrslit má nálgast 
á slóðinni: http://breidablik.is/skak. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
BS.

eftirprentun
bönnuð

 1

 2

 3

 4

 5  6

 7

 8

fuglinn

huglaus

stæðan

2 eins

böðul

duglegu

utan

tægjur

borg
------------

fengur

goð

hátíð
------------

skáld

spil
------------

elska

3 eins

pípa
------------

murra

happ

gnauða

4 eins
------------

þrýsta

snösina
------------

tófur

frá
------------

fanga

flaksaðist

nibba
-------------
gjaldmiðill

2 eins
------------
votlendi

röð

drykkur

goð

ánetjaðir
-------------

bílfæra

2 eins

litaður
------------

kurr

ill-
kvittinn

árfaðir

baksið

kvendýr
------------

3 eins

brask
------------

hnupl

náð
-------------

klukka

fámáll

svar
------------
hastinu

nefin
-------------

korni

kvendýrum
------------

verma

fiskar

fuglar
------------
líffærin

fiskur

óðagot

2 eins

op

eirir
------------

2 eins

barefli
-------------

þrá

bandið

bungan

hvað?

karldýr

eirir
------------

plága

sansar
------------

áttund

maður

morknu

líkams-
hluti

hugskotið

fram

2 eins

starfsgrein

hægur

hvað?

snurður

KROSSGÁTA LAUSN

Á DÖFINNI
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LÍTILL FUGL

Jólaleikrit og 
jólaföndur

Laugardaginn 10. desember kl. 14 verður nýtt 
jólaleikrit endurflutt í Salnum en leikritið var 
frumflutt á aðventuhátíð Kópavogs þann 26. 

nóvember s.l. við mikla kátínu gesta. Það eru þau 
Jón Svavar Jósefsson og Thelma Hrönn sem fara 
með hlutverk systkina sem spjalla og syngja um 
jólin á meðan þau taka til í herberginu sínu. Grýla 
og jólasveinarnir, jólamatur og jólaföt eru meðal 
þess sem ber á góma í leikritinu sem er ætlað allri 
fjölskyldunni . Aðgangur er ókeypis en á milli 13 
og 16 verður boðið upp á föndur á Bókasafninu og 
tilvalið að föndra fyrir eða eftir leikritið.
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Skólalífið

Líf og fjör í Menntaskól-
anum í Kópavogi

MK

Menntaskólinn í Kópavogi  er 
eini framhaldskólinn í Kópavogi 
en nemendur hans koma víða að, 
meðal annars vegna nýtæknilegrar 
tölvukennslu og frábærrar Hótel- 
og matvæladeildar skólans. Skól-
inn stendur við Digranesveg og 
var hann stofnaður 22. september 
1973. Menntaskólinn í Kópavogi er 
tölvuskóli og er með mjög háþróað 
bókasafn fyrir nemendur sem er 
bæði með gott safn af bókum og 
frían aðgang að tölvum og prent-
ara. Í mötuneytinu er seldur matur 
fyrir kennara og nemendur sem er 
matreiddur af nemendum á mat-
vælabraut.  Skólanum er skipt í þrjár 
megindeildir; bóknáms-, matvæla- 
og ferðamálasvið.

Nemendafélagið í MK er saman-
sett af 13 nefndum, en þær eru: 
Framkvæmdaráð NMK, Sauðkind-
in, skemmtinefnd, liztafjelagið, 
ritnefnd, íþróttanefnd, Askur og 
Embla, tyllidaganefnd, ljósmynda-
nefnd, femínistanefnd, útvarps-
nefnd, SÍF og tómstundanefnd.

Guðlaugur Þór Ingvason er for-
maður nemendafélagsins í MK og 
við fengum hann í viðtal á dögunum.

Guðlaugur er úr vesturbæ Kópa-
vogs og gekk í Kársnesskóla. Guð-
laugur eða Gulli eins og hann er 
kallaður valdi MK af því að þetta er 
hverfisskólinn hans og honum leist 
vel á námið í MK og sérstaklega það 

Óvenjumikið líf og fjör hefur 
verið í haust í Leikhúsinu í 
Funalind, aðsetri Leikfélags 

Kópavogs. Félagið verður 60 ára 
í byrjun janúar og er það helsta 
ástæða þess hve öflug starfsemin 
hefur verið á yfirstandandi leikári. 
Félagið frumsýndi nýtt íslenskt 
leikrit, Snertu mig - ekki! í lok sept-
ember og fékk það góðar viðtökur. 
Önnur frumsýning leikársins var svo 
í október þegar barnaleikritið Leitin 
að sumrinu var frumsýnt við glim-
randi móttökur:
„…við skemmtum okkur konung-
lega.“ „Snilldar leikrit, mæli með 

að þetta sé tölvuskóli. Hann er fædd-
ur árið 1998 og er því 18 ára gamall 
en hann tók við embætti formanns
núna í byrjun annar. 
Guðlaugur segir starfið vera svipað 
og hann hafði ímyndað sér en hann 
hafði í tvígang áður verið í öðrum 
nefndum, bæði íþróttanefnd og tóm-
stundanefnd. Þar segist hann hafa 
bæði öðlast mikla reynslu og kynnst 
nefndarstörfunum betur. Hann vill 
líka hvetja nýnema og aðra nemend-
ur til að bjóða sig fram í nefndir. Starf 
formannsins er meðal annars að sjá 
um að aðrar nefndir séu að vinna 
sín verkefni og hafa opin augu með 
félagslífinu til að sjá hvort eitthvað 
megi bæta. Hann mælir með að 
krakkar sem eru að fara að útskrifast 
úr grunnskóla skoði MK því að þetta 
sé skóli með mjög góðan anda og 
mikla samheldni. Einnig sé kennslan 
góð og fjölmargir áfangar í boði.

Anna Diljá Jónsdóttir er fædd og 
uppalin í Kópavogi en hún er 
nemandi í MK og formaður útvarps-
nefndar.

„Ég valdi MK af því að þetta er 
hverfisskólinn minn og hann var 
síðar meir mun skárri en ég bjóst við. 
Ég var kjörin formaður af nemend-
um  skólans. Því fylgir að setja upp 
allar græjur, finna staðsetningu fyrir 
útvarpssendingar, útvega stef og 
vinninga. Síðar meir að vera til 
staðar þegar útvarpið er í gangi með
aðstoð útvarpsnefndar. Það var af-
skaplega gaman að útvarpinu síðast-
liðna tyllidaga þar sem flestir vildu 
vera með og tóku margir þátt í því 
með þvi að senda okkur slúður og

hringja inn. Einnig tókum við fólk í
viðtöl, gáfum vinninga og var nem-
endum velkomið að kíkja á okkur.

Útvarpið snýst fyrst og fremst um 
að auglýsa ballið sem var í vændum 
þá vikuna og bæta félagslíf skólans.

MK hefur upp á margt gott að 
bjóða með góða aðstöðu. Meðal 
annars er flott bókasafn þar sem fólk 
getur lært í friði, stór matsalur þar 
sem margir komast fyrir, glæsileg 
kaffitería og einnig er stjórn skólans 
með nemenda „kjallara“ sem er 
svolítið að slá í gegn um þessar
mundir. Skólinn er einnig mjög 
miðsvæðis svo að auðvelt er að fara 
í t.d Kringluna, Smáralind eða fleiri 
staði í hádeginu. Kennarar skólans 
eru einnig mjög metnaðarfullir, dug-
legir og skemmtilegir. Það má með 
sanni segja að þeir geri lærdóminn 
að leik.“

 
Við tókum viðtöl við nem-
endur í skólanum og 
spurðum þá spjörunum úr

Kári Örvarsson 
(K2) er fæddur og 
uppalinn í vesturbæ 
Kópavogs og er á 
fjórða ári á félags-
fræðibraut.
Við spurðum hann 
hvað honum fannst 

um félagslífið í skólanum.
„Félagslífið að mínu mati er mjög 
gott, sérstaklega út af því að böllin 
eru frábær og skólinn er eins og ein 
stór fjölskylda fyrir mér. Ég vil hrósa 
kokkabrautinni fyrir hádegismat-
inn og ég myndi frekar velja það að 
borða þar heldur en á fimm stjörnu 
hóteli.“

Alexander Giess er 18 ára piltur 
sem er á þriðja og 
síðasta árinu sínu 
á viðskipta- og hag-
fræðibraut.
Alex er fyrrum 
handboltaiðkandi 
en stundar núna 
aðallega Crossfit í 
Sporthúsinu sem 
kemur hentulega 
að notum þar sem 

Menntaskólinn í Kópavogi gefur 
annarkort fyrir nemendur í staðinn 
fyrir sérstaka íþróttatíma og það var 
ein aðalástæða þess að hann valdi 
MK í staðinn fyrir einhvern annan 
skóla.

Í fjölmiðlafræðiáfanga MK gefst nemendum kostur á að skrifa greinar í 
Kópavogsblaðið. Gísli Snær Sigurðsson og Markús Björnsson fjalla hér 
um skólann og ræddu við samnemendur sína.

Greinarhöfundar eru Gísli 
Snær Sigurðsson og Markús 
Björnsson, báðir nemendur í 
fjölmiðlafræði við Mennta-
skólann í Kópavogi.

Full búð af nýjum
spennandi úrum

GULL-ÚRIÐ • MJÓDDINNI
Álfabakka 16 • sími 587 4100 
Axel Eiríksson úrsmíðameistari

Stál  
50 m  

Öryggislás

18.900 kr.

14.980 kr.
Stál  50 m

Auka leðuról fylgir
19.900 kr.





Vönduð & falleg úr                    
í leik & starfi F 16592 stál-50m

verð kr. 19.900

Leikhópur og leikstjórar Þrautanna þriggja hjá barna- og unglingadeild. Á myndina vantar Elías Mána.

þessu.“ „Get ekki annað en mælt 
með þessari sýningu fyrir börn á 
öllum aldri.“ „Frábær skemmtun, 
takk fyrir okkur.“ Þetta eru nokkur af 
ummælum áhorfenda eftir sýningu. 
Tvær sýningar verða á „Leitinni“ nú 
í jólamánuðinum, sunnudaginn 18. 
desember og miðvikudaginn 28. 
desember. 
Þriðja frumsýning vetrarins var síðan 
í liðinni viku þegar barna- og ung-
lingadeild félagsins sýndi frumsamið 
verk er nefndist Þrautirnar þrjár. 
Sýningin var endahnúturinn á nám-
skeiðum sem hafa verið í gangi síðan 
í byrjun september hjá annars-

vegar 11-12 ára og hinisvegar 13 ára 
og eldri. Hópunum var slegið saman 
fyrir sýninguna sem lukkaðist afar 
vel. 

Nú standa yfir æfingar á stuttum 
leikþáttum sem frumsýndir verða 
í leikdagskrá um mánaðamótin 
janúar-febrúar á næsta ári auk þess 
sem æfingar og undirbúningur er 
hafinn á stóra vorverkefni félagsins 
sem frumsýnt verður í apríl. Það er 
því ljóst að hvergi er slegið slöku við 
hjá félaginu á afmælisárinu. 
Nánari upplýsingar um félagið og 
leiksýningar er að finna á www.
kopleik.is.

Líf og fjör í Leikfélagi 
Kópavogs

LEIKFÉLAGIÐ

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
SÍMI: 899 3024 

KOPAVOGSBLADID@KOPAVOGSBLADID.IS
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KÖRFUBOLTI

HAPPDRÆTTI

VEISLA

Fjölmörg fjölliðamót
Nóg hefur verið að gera hjá flestum 
yngri flokkum okkar og allir árgangar 
hafa nú þegar keppt á minnst tveim-
ur mótum. Yngstu iðkendur okkar 
bæta sig með hverju mótinu og fá að 
spreyta sig gegn jafnöldrum sínum 
í skemmtilegum leikjum, með leið-
beinandi dómgæslu og hvetjandi 
þjálfurum. Á eldri stigum yngri flokk-
anna ber að nefna hinn fjölmenna 7. 
flokk drengja sem kepptu í Smáran-
um í A-riðli fyrir nokkrum vikum 
síðan og bæði 9. flokkur drengja og 
stúlkna komust aftur upp í A-riðil 
fyrir skemmstu. Þá er gaman að segja 
frá því að í síðustu viku voru fjórar 
stúlkur og þrír drengir í þessum 
tveimur flokkum valin í æfingahópa 
U15-landsliðanna.

Jólapiparkökusala 
Breiðabliks
Nú fyrir jólin selja iðkendur í 
körfuknattleiksdeild Breiðabliks 
jólapiparkökur til styrktar deild-
inni. Söluhæsti flokkurinn innan 
körfuboltans fær að launum veislu 
frá deildinni og söluhæsti iðkandinn 
vinnur sér inn Playstation 4 frá Tölvu-
tek. Ef þið viljið fá gómsætar pipar-
kökur sendar heim að dyrum þá er
um að gera að finna næsta körfubolta-
krakka og versla jólapiparkökur 
Breiðabliks. Nú eða bara hafa sam-
band beint við deildina.

Á næstu dögum munu iðk-
endur knattspyrnudeildar 
Breiðabliks ganga um 

hverfin og selja jólahappdræt- Skötuveisla Breiðabliks að 
hætti Hauks Valdimarssonar 
matreiðslumeistara verður í 

Smáranum (stúkubyggingunni) 
fimmtudaginn 22.desember milli 
kl. 11:00-14:00. 

Boðið verður upp á skötu, salt-
fisk, rófur, kartöflur, hamsatólg, 
hnoðmör, smjör og rúgbrauð.

Skráning hjá Eysteini í síma 690-
0642 eða á eysteinn@breidablik.is
(fyrir kl.13:00 mánudaginn 19. 
des). 
Allir velkomnir.

Nóg um að 
vera í körfunni

Skötu-
veisla 
Breiðabliks

FÓTBOLTI

Booztbarinn og knattspyr-
nudeild Breiðabliks hafa 
gert þriggja ára samning

 vegna knattspyrnumóts 5. flokks 
karla! Mótið mun næstu þrjú árin 
hið minnsta heita Knattspyrnu-
mót Booztbarsins en mótið er 
fyrir 5.flokk karla. Næsta mót 
mun fara fram helgina 20. – 
22. janúar árið 2017 í Fífunni 
en mótið hefur notið mikilla 
vinsælda ár hvert og hafa færri 
lið en vilja komist að.Aðalþema 
mótsins er heilbrigði og hollusta 
og eru þau einkunnarorð í 
fyrirrúmi allt mótið

Knattspyrnumót 
Booztbarsins

Jólahappdrætti 
knattspyrnudeildar

Framúrskarandi yngri flokkar
Nú fyrir skemmstu voru tilkynnt-
ir æfingahópar yngri landsliða í 
körfubolta og meðal þeirra voru 
11 fulltrúar Breiðabliks. Í U15-
stúlknahópinn voru valdar þær Bríet 
Ófeigsdóttir, Salný Kaja Sigurgeirs-
dóttir, Sandra Ilievska og Þórdís Rún 
Hjörleifsdóttir. Í U15-drengjahópinn 
voru valdir þeir Arnar Hauksson, 
Friðrik Anton Jónsson og Kristinn 
Hugi Arnarsson. Í U16-stúlknahópinn 
var valin Snædís Birna Árnadóttir. 

Í U16-drengjahópinn var val-
inn Steinar Snær Guðmundsson. Í 
U18-drengjahópinn voru valdir þeir 
Guðjón Hlynur Sigurðarson og Sig-
urður Sölvi Sigurðarson. Körfuknatt-
leiksdeild Breiðabliks er afar stolt 
af sínum iðkendum og óskar þeim 
öllum til hamingju með þennan 
frábæra árangur.

Síðasti heimaleikur fyrir 
hátíðarnar
Föstudaginn 16. desember kl.19:15, 
tekur meistaraflokkur karla á móti 
Fjölnismönnum í Smáranum í síðasta 
leik liðsins fyrir jólafrí. Búast má við 
hörkuleik liðanna, en Blikar eru sem 
stendur í þriðja sæti deildarinnar á 
meðan að Fjölnismenn eru í öðru 
sæti. Jólabragur verður yfir umgjörð 
leiksins og eru Kópavogsbúar hvatt-
ir til að taka sér örlítið frí frá jóla-
stressinu þetta kvöld og fylgjast með 
æsispennandi körfuboltaleik í Smára-
num.

Blikafréttir

Nú þegar jólafríið nálgast er vert að líta yfir farinn veg og skoða haustið í 
körfuboltanum hjá Breiðablik.

tismiða. Við biðjum ykkur um að
 taka vel á móti sölufólki. 
Glæsilegir vinningar í boði. Dregið 
20.janúar 2017.
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Dalvegur

Hlíðardalsvegur
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Digranesvegur

Arnarnesvegur

Reykjanesbraut

Bæjarbraut

Nýtt útibú
í Norðurturni

Útibú Íslandsbanka í Mjódd, Kópavogi og Garðabæ verða 
sameinuð í eitt útibú í Norðurturni í Kópavogi í desember. 
 
Verið velkomin í heimsókn 12. desember klukkan 12. Við tökum á móti 
gestum með pompi og prakt, bjóðum upp á kaffi, kakó og smákökur og 
erum með glaðning fyrir yngstu börnin á meðan birgðir endast. Hinn eini 
sanni Georg kíkir svo í heimsókn kl. 16 en í tilefni dagsins er útibúið opið 
til kl. 17.
 
Miðpunktur höfuðborgarsvæðisins
Aðstaðan verður öll hin glæsilegasta en hönnun útibúsins tekur mið 
af því að þjónustan snýst í auknum mæli um sérhæfða ráðgjöf. Áhersla 
er lögð á öfluga hraðþjónustu þar sem viðskiptavinir geta klárað málin 
með einföldum hætti.

Alltaf í leiðinni
Mjög gott aðgengi er fyrir viðskiptavini og næg bílastæði en nýja útibúið 
liggur nálægt stórum umferðaræðum. Hraðbankar verða áfram staðsettir 
í Mjódd, á Digranesvegi og Garðatorgi.

Við hlökkum til að taka á móti þér í nýju útibúi 12.12 klukkan 12!

Kveðja,
starfsfólk Íslandsbanka Norðurturni

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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