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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 Kópavogs-
búa. 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 24. NÓVEMBER
SKIL Á AUGLÝSINGUM OG EFNI Í BLAÐIÐ ER FYRIR 21. NÓVEMBER

Samkóp hvetur alla foreldra 
grunnskólabarna að taka þátt í 

foreldrastarfi síns skóla. 

Samkóp eru regnhlífarsamtök 
foreldrafélaga grunnskóla 

Kópavogs. 

www.samkop.is

Bláu tunnurnar í Kópavogi 
eru nú bæði fyrir plast og 
pappír, í stað þess að vera 

eingöngu fyrir pappír. Þær eru 

Plast og pappír í bláu 
tunnurnar

FLOKKUN

því tæmdar oftar en gert hefur verið 
hingað til, á 16 daga fresti í stað 28 
daga fresti áður. Byrjað var að tæma 
eftir nýju kerfi síðastliðinn mánudag. 

Gráu tunnurnar, fyrir almennt 
sorp, verða sem fyrr tæmdar á 14 
daga fresti.

Nýja flokkunin dregur verulega
úr þeim úrgangi sem fer til urðun-
ar og mun auðvelda íbúum bæjar-
ins að leggja sitt af mörkum til 
að vernda umhverfið. Árið 2015 
voru um 1.200 tonn af plasti frá 
Kópavogsbúum urðuð.

Verkefnið er þróunarverkefni 
til eins árs. Á því tímabili verður 
endurskoðað hversu oft þarf að 
tæma bláu og gráu tunnurnar 
tunnurnar. Þá verður metið áður 
en árið er liðið hver verða næstu 
skref í flokkun á sorpi í Kópavogi. 

Það sem má fara 
í bláu tunnurnar er:
Sléttur pappi og karton, til dæmis
utan af skyndiréttum og kexi, 
bylgjupappi til dæmis pappa-
kassar, dagblöð, fernur, eggja-
bakkar, skrifstofupappír, mjúkt 
plast, til dæmis plastfilma og 
hart plast til dæmis hreinsiefna-
brúsar og skyrdósir.

Allir flokkarnir mega fara beint í 
tunnuna, þeir vera síðan flokkaðir 
í sundur þegar komið er með þá á 
flokkunarstöð.
Nánari upplýsingar um sorp-
hirðu og sorphirðudagatal er að 
finna á vefsíðu Kópavogs www.
kopavogur.is

Vináttuganga gegn einelti
KRAKKAR

Leik- og grunnskólabörn í 
Kórahverfi sameinuðust í 
Kórnum í Kópavogi á baráttu-

degi gegn einelti. Börnin gengu 
fylktu liði frá Hörðuvallaskóla og 
inn í Kór þar sem sameinast var í 
söng og gleði. Krakkarnir dönsuðu 
meðal annars við Fugladansinn og 
Súpermann með Ladda og skemmtu 
sér konunglega.

Leik- og grunnskólabörn í Kópa-
vogi ásamt starfsfólki gengu gegn 
einelti í fjórða sinn í ár. Vináttu-
ganga var í öllum skólahverfum 
bæjarins og var hún nú haldin í 
fjórða sinn. Vegna veðurs frestuðu 
flestir skólanna sinni dagskrá til 
miðvikudagsins 9. nóvember að 
undaskildu Kóra- og Salahverfi.

Markmið Vináttugöngunnar er að 
stuðla að jákvæðum samskiptum, 
vekja athygli á mikilvægi vináttu og 
virðingar og benda á að einelti er 
ofbeldi sem ekki verður liðið. Gang
an eflir samstöðu og vináttu barna 
og hefur þannig haft jákvæð áhrif á 
skólastarf í bænum. Með göngunni  
leggur Kópavogsbær sitt lóð á vog-
arskálarnar í baráttunni gegn einelti.

Þjónustan verður 
aukin og bláa tunnan 
losuð oftar, eða á:

16 
DAGA FRESTI

Gráa tunnan
verður áfram 
losuð á 14 
daga fresti.

í stað 28 daga áður.

Þetta má fara í bláu tunnuna:

Sléttur pappi 
og karton, t.d. 
utan af skyndi-
réttum og kexi

Bylgju-
pappi, t.d. 

pappa-
kassar

Dagblöð 
og tímarit

Eggja-
bakkar

Fernur Skrifstofu-
pappír

Mjúkt 
plast, 
t.d. 

plastfilma

Hart plast, 
t.d. hreinsi-
efnabrúsar 

og skyrdósir

Allir flokkarnir mega fara beint í tunnuna. Þeir eru síðan flokkaðir í sundur þegar komið er með þá á flokkunarstöð. Athugið 
að umbúðir eiga að vera hreinar og án aðskotahluta. Best er að pressa umbúðir saman til að minnka rúmmál og spara pláss.

Nú geta íbúar Kópavogs flokkað allt endurvinnanlegt plast 

með pappírnum í bláu tunnurnar.

Þannig dregur verulega úr þeim úrgangi sem fer til 

urðunar og íbúar Kópavogs leggja sitt af mörkum til 

umhverfisverndar.

Tökum saman stórt skref í átt að grænna samfélagi. Þú 

færð allar nánari upplýsingar á www.kopavogur.is.

Athugið að 
plast má vera 

laust í bláu 
tunnunni

KÓPAVOGUR
FLOKKAR
Plast og pappír í bláu tunnuna
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Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, steig létt spor.

Markmið Vináttugöngunnar er að stuðla að jákvæðum sam-
skiptum.

Vináttuganga var í öllum skólahverfum bæjarins.

Þetta er í fjórða sinn sem Vináttugangan er haldin í Kópavogi.
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Lundur 5

www.bygg.is

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

71
0

21

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

R E Y N S L A
F A G M E N N S K A

M E T N A Ð U R

Sala er hafin á íbúðum með sjávarútsýni í glæsilegu álklæddu 
fjölbýlishúsi að Lundi 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 120-194 fm. 
Bílastæði í lokaðri bílgeymslu fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið 
er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór græn svæði. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is
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Laugardagsfundur Sjálfstæðis-
félags Kópavogs í félagsheimili 
Sjálfstæðisfélagsins, Hlíðasmára 19

Gestur fundarins og frummælandi verður 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi alþingismaður.

Fundarstjóri: Sigurður 
Sigurbjörnsson formaður 
Sjálfstæðisfélags Kópavogs.

Gott kaffi í boði og kruðeríið 
á sínum stað að vanda.

Næstkomandi laugardag 12. nóvember klukkan 10:00

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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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.

Sjálfstæðisfélag Kópavogs
www.xdkop.is

Hjólbarðaþjónusta
Ný og notuð dekk  

Umboðssala fyrir dekk og felgur
Tökum notuð dekk upp í ný dekk - Pólyhúðun á felgum - Dekkjahótel 

Tökum einnig að okkur smáviðgerðir, smurningu og ýmsa bílaþjónustu

Áratuga reynsla og persónuleg þjónusta

S: 557 6644 / 823 6644 - Verið velkomin - þú finnur okkur líka á facebook.

Auðbrekku 2, Kópavogi

Snorri Hermannsson hefur opnað Dekkjaþjónustuna  
í Auðbrekku 2, Kópavogi

Bókasafn Kópavogs lagði í síð-
asta mánuði þjónustukönn-
un fyrir lánþega sína.  Könnun 

af þessum toga er reglulega gerð á 
safninu. „Það skiptir okkur máli að 
hafa góða tilfinningu fyrir viðhorfi 
gesta til safnsins, skynja sem best 
hvernig þeir vilja nota safnið og hvað 
þeim finnst að vanti,“ segir Lísa Z. 
Valdimarsdóttir, forstöðumaður 
safnsins. „Að þessu sinni vorum við 
sérstaklega spennt að heyra hvernig 
breytingarnar á aðalsafni lögðust í 
gesti.“ Aðalsafn Bókasafns Kópavogs 
lokaði í hálfan mánuð í haust þegar 
uppröðun alls safnsins var umbylt. 
Deildir voru færðar á milli hæða, 
rýmum fyrir lánþega var fjölgað og 
vinnuaðstöðu starfsfólks var breytt.

„Stóru fréttirnar í þessari könnun 
er að um 80% þátttakenda segjast 
ýmist kunna vel eða mjög vel að 
meta breytingarnar og aðeins þrjú 
prósent lýsa yfir óánægju,“ segir Lísa. 
„Við vissum auðvitað af samtölum 
við gesti að ánægjan væri almennt 

mikil en það er samt gott að fá það 
staðfest að við erum á réttri leið. Hið 
nýja útlit safnsins var ákveðið í sam-
ræmi við nýjustu kenningar við hön-
nun bókasafna, innan þess þrönga 
fjárhagsramma sem við höfðum, 
og það er gott að heyra að fólk sé 
ánægt með það.“ Breytingarnar 
treystu mikið á hugvit starfsfólks 
en gömul húsgögn fengu ný hlut-
verk og stundum nýtt útlit á nýjum 
stöðum víðsvegar um húsið. Útibúið 
Lindasafn hlaut líka góða umsögn í 
könnuninni. „Við spurðum ekki sér-
staklega um afstöðu til Lindasafns 
en margir nýttu samt tækifærið til 
þess að skrifa fallegar athugasemdir 
um safnið. Það þykir okkur vænt um. 
Safnið er auðvitað minna en aðal-
safn og þjónustan þar er því öðru-
vísi og sumpart persónulegri. Það 
er gott að finna þessa hlýju í garð 
útibúsins, en okkur finnst vitaskuld 
mikilvægt að þjónusta Kópavogs-
búa annarsstaðar en hérna í gamla 
miðbænum í Hamraborginni.“

Um 150 manns tóku þátt í könn-
uninni sem var lögð fyrir á aðalsafni, 
á Lindasafni og á netinu. „Við erum 
mjög þakklát þeim sem gáfu sér tíma 
í þetta,“ segir Lísa. „Það kom ýmislegt 
fram þarna sem við munum hafa í 
huga við stefnumótun í framtíðinni.“

BÓKASAFN KÓPAVOGS

Ánægja með breyting-
ar á bókasafni

Lísa Z. Validmarsdóttir, forstöðumaður 
Bókasafns Kópavogs.

„Kennarar í Álfhólsskóla upplifa 
nýlegan úrskurð Kjararáðs um 
miklar launahækkanir útvalinna 
aðila sem kornið sem fylli mælinn. 

Algerlega óháð því hvort kjara-
ráð dragi sinn úrskurð til baka hafa 
kennarar enga þolinmæði lengur 
gagnvart samningaviðræðum sem 
miða að því að láta fjölbreytt skóla-
starf passa í „excel skjal“ og hár-
togunum um atriði sem litlu máli 
skipta. Við vitum í hverju starf okkar 
felst og þurfum ekki að láta skil-
greina það fyrir okkur.

Kópavogsbær hefur innleitt not-
kun spjaldtölva í kennslu síðustu 2 
skólaár og ofan á t.d. námskrárgerð 
og innleiðingu nýs námsmats hafa 
kennarar í Kópavogi ekki fengið 
neina aukaumbun fyrir.

Vilja samræmda 
vinnustöðvun

KJARAMÁL

Hvorki sveitarfélögin né ríkið 
geta lengur vikið sér undan ábyrgð 
á erfiðu ástandi í grunnskólum land-
sins með því að fela sig á bakvið 
samninganefnd sveitarfélaga sem 
hefur það eitt að markmiði að troða 
skólunum í fyrrnefnt „excel skjal“ án 
tillits til þess fjölbreytileika sem fylgir 
„skóla án aðgreiningar“.

Við hvetjum stjórnendur Kópa-
vogsbæjar til að standa við fyrirheit 
í málefnasamningi meirihluta 
bæjarstjórnar Kópavogs um að 
skólar í Kópavogi eigi að halda sér í 
fremstu röð. Það er ekki gert með því 
að bæta endalaust inn verkefnum og 
auka þannig álagið í skólunum. Nú 
er mál að linni og Kópavogsbær með 
sína skólastefnu á að sjá sóma sinn í 
því að halda kennurum grunnskóla 

Kennarar í Álfhólsskóla hafa sent frá sér eftirfarandi ályktun:

bæjarins í starfi. Ef ekkert er viðhafst 
er útlit fyrir að margir kennarar 
hverfi á braut á þessu skólaári.

Djúp gjá hefur myndast milli 
kennara og talsmanna þeirra. Ekkert 
bendir til þess að stjórn og samn-
inganefnd FG hafi lengur kjark til að 
standa með umbjóðendum sínum í 
sinni réttinda- og kjarabaráttu.

Við förum fram á að skipulagðar 
verði viðeigandi aðgerðir til að fram-
kalla samræmda vinnustöðvun 
grunnskólakennara strax og teljum 
það skyldu FG að fara að þeim 
tilmælum.

Að öðrum kosti lýsum við yfir van-
trausti á forystu FG í áframhaldandi 
samningaviðræðum.

Að þessu sögðu skorum við á 
Bæjarstjórn Kópavogs og forystufólk 
menntasviðs bæjarins að boða 
trúnaðarmenn grunnskóla Kópavogs 
á sinn fund með það fyrir augum að 
semja hratt og örugglega við kennara 
í Kópavogi án aðkomu samninga-
nefndar sveitarfélaganna.

Einnig bendum við á að um miðja 
síðustu öld voru laun Alþingismanna 
miðuð við laun kennara. 

Kennarafundur í Álfhólsskóla 
3. nóv 2016. Sigríður Guðrún Guðjóns-
dóttir, trúnaðarmaður

Öll almenn málningarvinna.
Fagmennska, vönduð vinnubrögð, góð umgengni og reynsla.

Einnig smiðir með mikla reynslu af allri smíðavinnu.

Fast verð eða tímavinna.

Athugaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Málun og Smíði
malunogsmidi@gmail.com

 Sími: 860-7896

Traust þjónusta Um 80% þátttakenda í könnun segjast kunna vel eða mjög vel að meta breytingarnar á Bókasafni Kópavogs.
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að umbúðir eiga að vera hreinar og án aðskotahluta. Best er að pressa umbúðir saman til að minnka rúmmál og spara pláss.

Nú geta íbúar Kópavogs flokkað allt endurvinnanlegt plast 

með pappírnum í bláu tunnurnar.

Þannig dregur verulega úr þeim úrgangi sem fer til 

urðunar og íbúar Kópavogs leggja sitt af mörkum til 

umhverfisverndar.

Tökum saman stórt skref í átt að grænna samfélagi. Þú 

færð allar nánari upplýsingar á www.kopavogur.is.

Athugið að 
plast má vera 

laust í bláu 
tunnunni

KÓPAVOGUR
FLOKKAR
Plast og pappír í bláu tunnuna
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Hlíðasmára 17 Hlíðasmára 2

Brosið Smárinn1 4

Hlíðasmára 8
Í Hafinu fiskverslun við Hlíða-
smára er að finna ótrúlegt úrval
af fiskréttum og ferskum fiski
í einu stærsta fiskborði lands-
ins. Verslunin hefur á síðustu 
10 árum stimplað sig inn í hjörtu 
fiskunnenda í Kópavogi og víðar 
enda er þar lögð höfuðáhersla 
á gæði hráefnis, vöruþróun og 
þjónustu.

Hafið2

Hlíðasmára 8
Hraðlestin býður ljúffengan, ekta 
indverskan mat á góðu verði. 
Matreiðslan er í höndum kokka 
sem eru aldir upp við indverska
 matargerð og þekkja sitt fag 
fram í fingurgómana. Boðið 
er upp á létta hádegisrétti frá 
11:30-16:00 og síðan tekur 
klassískur kvöldmatseðill við. 
Hringdu og pantaðu í síma 
578-3838. Hraðlestin, 
Hlíðasmári 8, sími: 578-3838-2

Hraðlestin6

Hlíðasmári 13
Hótel Smári er þriggja stjörnu 
hótel í Kópavogi, með vel út-
búnum og notalegum her-
bergjum sem henta vel fyrir 
ferðamenn í viðskiptaerindum 
og þá sem vilja njóta þess að 
vera í fríi. Á Hótel Smára eru 47 
herbergi með sér baðherbergi, 
frítt WIFI og næg bílastæði. 
Morgunverður er innifalinn í gist-
ingu. Frá Hótel Smára er aðeins 
10 mínútna akstur í miðbæ 
Reykjavíkur og 20 mínútur með 
strætó. Smáralind, stærsta 
verslunarmiðstöð landsins, er 
aðeins um 300 metra frá hótel-
inu, með um 100 verslanir, 
veitingstaði og þjónustuaðila. 
Þar er einnig að finna Smára-
tívolí og kvikmyndahús.

Hótel Smári5

Hlíðasmári 14
Lausnin fjölskyldumiðstöð er 
ráðgjafaþjónusta fyrir einstak-
linga, fjölskyldur og fyrirtæki. 
Helstu áherslur eru sam-
skipti, sambönd, meðvirkni, 
fíknivandamál og jákvæð sál-
fræði. Þar starfa fimmtán ráð-
gjafar með víðtæka reynslu og 
menntun. Lausnin býður upp 
á viðtalstíma auk þess sem 
þar fara fram fjölbreytt nám-
skeið. Lausnin þjónustar einnig 
fjölmörg fyrirtæki og stofnanir. 
Nánar á www.lausnin.is 

Lausnin3

KÓPAVOGSBLAÐIÐ
Góð þjónusta í Hlíða- og Holtasmára Góð þjónusta í Hlíða- og Holtasmára/

Markmið okkar er að veita 
persónulega þjónustu.
Við trúum því að:
•  Ekkert sé betra en eigin 
 tennur
•  Forvörn sé besta meðferðin
•  Minnsta inngrip sé alltaf  
 fyrsti valmöguleikinn
•  Lítil breyting geti oft skilað  
 miklu
•  Fallegt bros auki sjálfstraust  
 og gefi heilbrigðara útlit.

Brosið tannlæknastofa: 
Hlíðasmári 17. S: 566 6406. 
brosid@brosid.is

SMÁRINN fasteignamiðlun 
var stofnuð af Gunnari Sv. 
Friðrikssyni hdl. og löggiltum 
fasteignasala, Andra Sigurðssyni 
löggiltum fasteignasala og 
Þóreyju Ólafsdóttur, löggiltum 
fasteignasala og B.Sc. í við-
skiptafræði fyrr á þessu ári og 
fara þau saman með eignarhald 
á stofunni. Á SMÁRANUM fast-
eignamiðlun starfa einnig 
Jóhanna Íris Sigurðardóttir, 
löggiltur fasteignasali og Þor-
steinn Yngvason, hdl. og lög-
giltur fasteignasali en þau búa 
öll yfir mikilli reynslu og sérþek-
kingu á sviði fasteignaviðskipta. 
Á SMÁRANUM starfa eingöngu 
löggiltir fasteignasalar og fag-
mennska og vönduð vinnubrögð 
eru ávallt höfð að leiðarljósi.

2

3

4

6

7

Fjölbreytt þjónusta við Hlíða- og Holtasmára

Hlíðasmára 11
201 Kópavogi

Sími: 553 66 88
tmi@tmi.is

Hlíðasmára 19
201 Kópavogi
Sími: 585 4000

www.urvalutsyn.is

Hlíðasmára 14, 2. hæð 
201 Kópavogi
Sími: 517 3338
www.lausnin.is

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími: 517 7800
www.smarinn.is

My Style - Tískuhús - Holtasmára 1 - 201 Kópavogur - s: 571-5464

Holtasmára 1
201 Kópavogi
Sími: 571 5464

tískuhús

tískuhús

Höfum flutt á nýjan og 
betri stað í Holtasmára 1 

(Hjartaverndarhúsið) 
í Kópavogi. 

mælir með
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Holtasmári 1
My-Style – Tískuhús býður upp 
á mikið úrval, af vönduðum  
tískufatnað og fylgihlutum, 
frá Danmörku og Hollandi, 
í stærðum 38-54. Markmið  
My-Style, er að bjóða uppá 
smart föt, fyrir smart konur, í 
þægilegu umhverfi. Í vefversl-
uninni  getur þú skoðað þig 
um og verslað á þínum hraða, 
þegar þér hentar og fengið 
vörurnar sendar heim,sem 
sparar tíma og fyrirhöfn. Ef 
þú vilt heldur kíkja til okkar að 
skoða þá er verslunin staðsett í 
Holtasmára 1. Sími: 571-5464.
Netfang: info@tiskuhus.is 

My-Style10

Hlíðasmári 15
Italiano Pizzeria er notalegur 
fjölskyldustaður með flott barna-
horn og barnamáltíðir á mat-
seðlinum. Veitingasalurinn á 
Italiano er glæsilegur og tekur 
70 manns í sæti. Hægt er að 
borða á staðnum, taka með eða 
fá sent heim. Ávallt eru í gangi 
tilboð í sal og til að taka með 
heim. Italiano getur tekið á móti 
stórum hópum í flott hlaðborð.
Italiano, Hlíðasmára 15, S: 
55-12345, italiano@italiano.is

Italiano8

Hlíðasmári 11
Tryggingamiðlun Íslands er 
meðal 1,9% fyrirtækja sem eru 
framúrskarandi fyrirtæki 2015 
samkvæmt Creditinfo og er það 
fimmta árið í röð sem fyrirtækið 
hlýtur þann titil. Tryggingamiðlun 
Íslands ehf. er ein elsta starfandi 
vátryggingamiðlunin hérlendis 
en miðlunin var stofnsett í júní 
árið 1997. Fáðu tilboð í trygg-
ingar endurgjalds- og skuldbind-
ingarlaust.
Tryggingamiðlun Íslands | 
Hlíðasmára 11 | Kópavogi | 553 
66 88 | tmi@tmi.is

Tryggingamiðlun Íslands9

Hlíðasmára 12
Þú getur hringt og pantað mat-
inn heim eða komið á næsta 
veitingahús Nings og borðað á 
staðnum eða tekið matinn með 
heim. Heimsendingagjald er 
950 kr. og lágmarkspöntun fyrir 
heimsendingu er 1300 kr. 
Veitingahús Nings eru opin frá 
11:30-22:00. Nings, Hlíðasmára 
12, Sími 588 9899.

Nings7 KORTIÐ
mælir með

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Góð þjónusta í Hlíða- og Holtasmára Góð þjónusta í Hlíða- og Holtasmára/

1

5

8

10

9

Brosið tænnlæknastofa
Hlíðasmári 17
201 Kópavogi
Sími: 566 6506

Hlíðasmára 8
201 Kópavogi
Sími: 554 7200

Fjölbreytt þjónusta við Hlíða- og Holtasmára

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími: 571 6500
www.hype.is

Hlíðasmára 11
201 Kópavogi
Sími: 571 0888

www.gluggavinir.is

Hlíðasmára 17
201 Kópavogi

Sími: 544-4417
www.fallegtbros.is

Hlíðasmára 12
201 Kópavogi
Sími: 588 9899
www.nings.is

Hlíðasmára 15
201 Kópavogi
Sími: 564 5442

www.tap.is

Hlíðasmári 13
Sími: 588 1900

www.hotelsmari.is

S J Ú N

Táp ehf. sjúkraþjálfun
Hlíðasmára 15
201 Kópavogi
Sími 564 5442
Fax 564 5482
tap@tap.is
www.tap.is
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Tennisfélag Kópavogs

Viltu æfa tennis?
 
Tennisfélag Kópavogs er með æfingar fyrir börn og 
unglinga í Tennishöllinni. Komdu í frían prufutíma. 

Allar upplýsingar í síma 564 4030 og á www.tfk.is.
 
Tennis, fyrir lífið!

Það mun hafa verið upp úr 
stríðslokum sem Finnjón 
Mósesson kom sér upp vinnu-

stofu á lóð sinni við Nýbýlaveg 30. 
Sunnanmegin hússins voru tveir 
stórir skáhallandi þakgluggar sem
tryggðu næga birtu. Þarna hugðist 
Finnjón sinna listsköpun í frístun-
dum en hann hafði frá unga aldri 
fengist við að teikna og mála en 
nú var hann einnig farinn að gera 
brjóstmyndir. Hann var málara-
meistari að atvinnu og var þekktur 
fyrir að taka að sér vandasöm verk 
svo sem að oðra og marmorera en 
það er vandmeðfarin tækni þar sem 
líkt er eftir viðar- og marmaraáferð 
með pensli. Það þótti bera vott um 
vandað handbragð að ná tökum á 
þeirri list.

Finnjón var eldri bróðir Sveins 
Mósessonar, sem ég hef sagt frá 
í fyrri greinum mínum, en þeir 
bræður reistu sér hús í Kópavogi 
á svipuðum tíma rétt fyrir 1940 og 
voru því meðal fyrstu frumbyggja 
bæjarins. Finnjón nefndi hús sitt 
Arnarhól sem var samsláttur tveg-
gja bæjarnafna úr Dýrafirði þar sem 
hann ólst upp. Hann bjó fyrstu bern-
skuár sín á Arnarnesi en flutti síðar 
ásamt foreldrum sínum að Sjónar-
hól. Húsnúmer voru ekki komin til 
sögunnar í Kópavogi þegar Finnjón 
settist þar að og hann gaf því heim-
ili sínu heiti eins og margir aðrir 

frumbyggjar bæjarins enda voru 
menn vanir því í dreifbýli að hús 
bæru sín nöfn.

Finnjón hafði lært myndmótun, 
teikningu og tréskurð hjá Ríkarði 
Jónssyni sem var þekktur mynd-
höggvari og tréskurðarmaður. Aldrei 
virðist þó hafa komið til greina 
hjá Finnjóni að helga sig listinni. 
Brauðstritið var einatt í fyrirrúmi. 
En þörfin til listsköpunar var engu 
að síður sterk og Finnjón gat lagt á 
sig töluvert erfiði til að sinna þeirri 
ástríðu sinni. Hann átti það til að 
hjóla með trönur, pensla og liti alla 
leið í Hvalfjörð til að fanga náttúru-
stemmningu á léreft. Og ferðirn-
ar austur á Þingvöll með Sveini 
bróður urðu margar en þar áttu þeir 
griðland þegar færi gafst á að hverfa 
frá amstri hversdagsins. Þeir slógu 

Finnjón Mósesson.

Vinnustofa Finnjóns Mósessonar við Nýbýlaveg 30.

Nemendur úr Kársnesskóla virða fyrir sér sýninguna Þá í Gerðarsafni undir 
leiðsögn Brynju Sveinsdóttur.

Dansinn í 
kirkjugarðinum

SAGAN

„Hvað eiga myndlist og vísindi 
sameiginlegt?“ er yfirskrift dagskrár 
sem Gerðarsafn og Náttúrufræðist-
ofa hafa sérhannað fyrir nemendur 
í 6. bekk og er í boði í nóvember. Nú 
hafa allir skólar Kópavogs bókað 
heimsókn og Menningarhúsin eru 
full af lífi og fjöri. Dagskráin hefur 
einnig vakið athygli grunnskóla í 
Reykjavík og margir skólar lagt leið 
sína í Kópavog til að njóta einstakrar 
dagskrár enda liggja allar góðar 
strætóleiðir beint í Hamraborg.

Sjöttu bekkingar 
heimsækja Gerðar-
safn og Náttúru-
fræðistofu

KRAKKARNIR

Emil Hjörvar Petersen, 
rithöfundur, hefur skrifað 
bók sem gerist við Víghól.

Ránfugl á Náttúrufræðistofu er 
vígalegur.

Nemendur í 6. bekk fara á milli Náttúrufræðistofu og Gerðarsafns í dagskrá sem er 
sérstaklega útbúin fyrir þau.

iðulega upp tjaldi við Vatnsvikið og 
gripu í blýant og pensil á milli þess 
sem þeir stóðu með veiðistöng í von 
um að fá í soðið.

Myndefni Finnjóns eru marg-
vísleg. Á ferðalögum málaði hann 
gjarnan landslagsmyndir eða þekkta
staði svo sem Hóla í Hjaltadal. Þá er 
til eftir hann mynd frá 1928 af torf-
bænum Sölvhól sem var gamalt býli 
í Arnarhólstúni í Reykjavík. Bærinn 
var rifinn árið 1930 en mjög hafði 
verið að honum þrengt þegar Sam-
band íslenskra samvinnufélaga 
(SÍS) reisti höfuðstöðvar sínar við 
gafl hans árið 1919. Finnjón var við 
nám í Samvinnuskólanum árið sem 
Sambandið reisti höfuðstöðvar sínar 
en kennsla fór fram í því húsi. Þess 
má geta að Sölvhólsvegur dreg-
ur nafn sitt af torfbænum. Finnjón 
teiknaði og málaði einnig töluvert 
af mannamyndum en mergjaðasta 
mynd hans er líklega kolateikning 
sem nefnist „Dansinn í kirkjugarðin-
um“ en þar má sjá beinagrindur við 
dans og hljóðfæraleik og er það held-
ur ófélegur söfnuður.

Finnjón naut því miður ekki lengi 
góðs af vinnustofu sinni því hann 
fékk heilablóðfall árið 1948 sem varð 
til þess að annar helmingur líkamans 
lamaðist. Honum hafði tekist að 
koma sér nokkuð vel fyrir í Kópavogi 
og hefur eflaust séð fyrir sér að verja 
auknum tíma til listsköpunar. En 
hann varð nú óvinnufær aðeins 53 
ára að aldri. Eina listræna útrásin 
sem hann gat veitt sér var að grípa 
til fiðlu sem honum tókst einhvern 
veginn að eiga við þó veikburða 
væri. Þá átti hann það einnig til að 
syngja fyrir heimilismenn en Finn-
jón þótti hafa góða bassarödd. En 
á milli heimila þeirra bræðra, Fin-
njóns og Sveins, stóð vinnustofan 
sem vitnisburður um brostnar vonir.

Leifur Reynisson.
Grein þessi er viðbót við frásögn 
sem birtist í smáritinu „Landnemar 
í Kópavogi“ sem Leifur skrifaði fyrir 
Sögufélag Kópavogs og Héraðskjala-
safn Kópavogs. Í því riti setur Leifur 
sögu Guðdísar og Sveins í samhengi 
við sögu Kópavogs. Ritið má nálgast í 
Héraðsskjalasafni Kópavogs.

Staurblankur 
miðill og rótlaus 
dóttir hennar 
í Engihjalla

SKÁLDSAGAN VÍGHÓLAR
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Íslenska unglingalandsliðið fór 
í síðasta mánuði í æfinga- og 
keppnisferð til Danmerkur. 

Ferðin var skipulögð af Tennis-
félagi Kópavogs. Liðið bjó og 
æfði í Birkerød tennisklúbbnum 
og ferðaðist um Kaupmannahaf-
narsvæðið til að keppa í dönsku 
mótaröðinni. Stærstur hluti 
liðsins var skipaður af landsliði 
Íslands, 14 ára. Að auki tóku Sara 
Lind Þorkelsdóttir og Anna Soffía 
Grönholm þátt. Jón Axel Jónsson, 
landsliðsþjálfari, stjórnaði hópn-
um með aðstoð frá Herianty 
Novitu Seiler. 

Íslensku krakkarnir stóðu sig 
öll frábærlega og gáfu ekkert eftir. 
Þau kepptu í yfir 40 leikjum og 
náðu góðum árangri. Þar ber þó 

Æfinga- og keppnis-
ferð til Danmerkur

Efri röð frá vinstri: Anna Soffía Grönholm, Eliot Roberted, Alex Orri Ingvars-
son, Elmar Beckers, Kjartan Örn Styrkársson, Jón Axel Jónsson. Neðri röð frá 
vinstri: Gerorgina Athena Erlendsdóttir, Sofia Sóley Jónasdóttir, Valtýr Páll 
Stefánsson, Tómas Andri Ólafsson, Brynjar Sanne Engilbertsson. Söru Lind 
Þorkelsdóttur vantar á myndina.

TENNIS

helst að nefna sigur Sofiu Sóleyjar 
Jónasdóttur (TFK) í 16 ára og yngri 
flokki í „Farum Efterårs Cup“ þar 
sem hún bar sigur úr býtum 6-3 
6-4 gegn Önnu H. Bodskov. 

Hjá strákunum ber helst að 
nefna árangur Eliots Roberted 
(TFK) þar sem hann fór alla leið 
í undanúrslit í stórum 14 ára og 
yngri flokki í „Head Autumn Tal-
ent“ mótinu. Þar þurfti hann að 
lúta í lægra haldi í hörkuleik 6-4 
6-2 á móti Noah Byrgesen, sem 
stóð svo uppi sem sigurvegari 
mótsins. 

Leikreynslan sem krakkarnir 
fengu var gríðarleg og mun 
vafalaust nýtast þeim töluvert á 
tennisvellinum í komandi framtíð.

Emil Hjörvar Petersen, rithöf-
undur og bókmenntafræðing-
ur, gerir harða atlögu að titl-

inum „Rithöfundur Kópavogs“ í 
Kópavogsblaðinu í ár. Leitun er að 
jafn miklum Kópavogsbúa sem er 
jafn ötull á ritvellinum og Emil. 
Hann ólst upp við Lundarbrekku og 
Álfaheiði; gekk í Digranesskóla/Álf-
hólsskóla og Menntaskólann í Kópa-
vogi, starfaði flest sumur í Áhalda-
húsi Kópavogs, spilaði á klarinett 
í Skólahljómsveit Kópavogs, æfði 
fótbolta með HK og var nokkrum 
sinnum barna-og unglingameistari 
Kópavogs í skák. Faðir Emils er eng-
inn annar en Adolf Petersen, vinsæll 
kennari í MK og móðir hans er Ásdís 
Jóelsdóttir sem er lektor við mennta-
vísindasvið HÍ. Systkini Emils heita 
Hörður, Víðir og Bryndís en þau eru 
öll afkomendur eins af frumbyggjum 
Kópavogs, Adolfs J. E. Petersen, þess 
sem meðal annars skrifaði sögu 
Kópavogs. Unnusta Emils heitir 
Kristín Ósk Ingvarsdóttir og er að 
sjálfsögðu einnig úr Kópavogi. 

Víghólar
Nýjasta bók Emils ber titilinn: Víg-
hólar þar sem hann meðal annars 
sækir fanga í æskustöðvar sínar í Víg-
hólahverfinu. Svokallaðar „furðu-
sögur“ eru hans ær og kýr en hann 
hóf rithöfundarferilinn sem ljóð-
skáld. „Ég gaf út tvær ljóðabækur 
sem lista- og menningarráð Kópa-
vogs styrkti,“ segir Emil. „Þá tóku 
við „þríleiksárin“ svokölluðu, en á 
árunum 2010-2014 kom Saga eftir-
lifenda út. Það er skáldsagnaþríleik-
ur um æsina sem lifðu af Ragnarök, 
um átök þeirra og ævintýri í nýjum 
heimi sem þeir misstu tökin á. Í um-
fjöllunum hefur sagan verið köll-
uð brautryðjendaverk á sviði ís-
lenskra furðusagna eða vísinda-
skáldsagna. Sagan hefur verið og er 
kennd í nokkrum framhaldsskólum 
og Háskóla Íslands.“ Emil segir að 
allt sem hann upplifi, les og sér veiti 

honum innblástur og andagift. „Það 
er þó ekki sjálfgefið að átta sig á 
hvaðan innblásturinn kemur. Margir 
sem hefja ritstörf leita í örvæntingu 
eftir týndri skáldagyðju. Eftir nokkra 
leit áttar maður sig betur á að 
ákjósanlegasti efniviðurinn eru 
manns eigin upplifanir. Spurningin 
er hvernig unnið er úr efninu því það 
er ekki þar með sagt að rithöfundur 
eigi að skrifa um sjálfan sig heldur 
hvernig krafturinn í skáldskapnum 
verður til úr reynslu, ástríðu og 
stundum þjáningu, 
hvernig því öllu er 
stýrt. Þetta gildir 
einnig um fanta-
síur. Þegar höfund-
urinn veitir eigin 
ástríðum eftirtekt í 
stað þess að eltast 
við fyrirgefnar hug-
myndir um hver-
nig skáldskapur
eigi að vera verður 
sagan gjarnan 
frumlegri og trú-
verðugari, jafn-
vel þótt skrifað 
sé um yfirnátt-
úrulega hluti.“

Staurblankur miðill 
í Engihjalla
Víghólar, í bók Emils, er eitthvað 
allt annað en fagur útsýnisstaður 
í hjarta Kópavogs. „Sagan gerist í 
hliðstæðum veruleika, hliðstæðu 
Íslandi árið 2016, þar sem huldir 
heimar vættanna eru til en afar fáir
eru í tengslum við þá. Þótt ég trúi 
ekki á yfirnáttúru finnst mér hún 
mjög heillandi og vinn því mikið 
með þjóðsagnaarfinn. Þetta er 
sagnaheimur sem ég hef verið að 
þróa undanfarin ár,“ segir Emil. 
„Heimurinn er í raun þrískiptur: 
Mannaheimur, Hulduheimur og 
Handanheimur, og hver lútir sínum 
lögmálum. Í stuttu máli sagt þá fjall-
ar bókin Víghólar um Bergrúnu 

Búadóttur, staurblankan miðil, og 
Brá Bjarkadóttur, rótlausa tvítuga 
dóttur hennar. Bergrún er fráskilin 
og heltekin af starfi sínu. Hún býr í 
Engihjalla, skuldar leigu og hefur ekki 
fengið verkefni í fleiri vikur. Brá er 
mikill tölvuleikjaspilari með drauma 
um að búa til myndasögur. Hún 
býr hjá föður sínum og fjölskyldu
hans en þegar komið er við sögu er 
hún hjá móður sinni. Þær ætla að 
verja helginni saman en þá er Berg-
rún kölluð til af lögreglunni upp á 

Víghól í Kópavogi vegna 
s t ó r s k e m m d r a 
vinnuvéla, en það 
átti að stækka leik-
skólasvæðið þar.
Það sem átti að heita
saklaust miðlu-
narverkefni breytist 
í mikinn hildarleik 
sem hún kemst 
naumlega frá. Án 
þess að spilla of 
mikið fyrir lesend-
um get ég sagt að nok-
kur lík finnast og það 

tengist Víghólum land-
sins. Bergrún og Brá 
leggjast í mikla háskaför 
og fantastíkin eykst 

e f t i r því sem líður á söguna. 
Í hnotskurn er sagan blanda af 
fantasíu og norrænni glæpasögu. 
Þeirri blöndu er att saman við ís-
lenskan veruleika en takmarkið var 
að búa til rammíslenska furðusögu.“

Víghólar sem sögusvið
Emil segist hafa ígrundað vel að 
nota Víghóla sem sögusvið bókar-
innar. „Þegar ég velti fyrir mér hver 
fléttan ætti að vera hugsaði ég: Hvers 
vegna ekki að skoða þá huldubyggð 
sem stendur mér næst? Víghóll í 
Kópavogi varð því fyrir valinu. Þegar 
ég var í MK gekk ég daglega yfir 
hólinn. Í stað þess að fylgja göngu-
stígum staldraði ég stundum þar við, 
hlustaði á tónlist og hugsaði. Þegar 

ég var að klára bók í þríleiknum 
skokkaði ég reglulega þangað til að 
hreinsa hugann. Þetta er sem sagt 
staður sem er mér kær. Á skiltinu 
við hólinn er lýsing Erlu Stefáns-
dóttur heitinnar á byggð vættanna 
og ætli það megi ekki segja að út 
frá því hafi kveikjan orðið til. Sú 
hugsun var einnig ríkjandi að mig 
langaði að láta Kópavog vera sögu-
svið skáldsögu, því það er allt of lítið 
gert af því,“ segir Emil sem lagðist í 
mikla rannsóknarvinnu. „Ég hafði 
samband við Héraðsskjalasafn 
Kópavogs og hitti á sómamanninn 
Gunnar Marel Hinriksson. Hann lét 
mig fá ýmsar heimildir um hólinn, 
meðal annars um Camp Catherine, 
braggahverfi ratsjársveitar banda-
ríska hersins. Víghólar hefst með 
inngangi árið 1941 í Kópavogshreppi, 
þar sem óbreyttur hermaður lendir 
í hremmingum á hólnum. Gunnar 
prentaði einnig út fyrir mig mikla 
grein úr Lesbók Moggans eftir Þór-
hall Vilmundarson, þáverandi 
forstöðumann Örnefnastofnunar. 
Greinin fjallaði um Víghóla á Íslandi 
og var skrifuð í kjölfar deilnanna um 
kirkjubyggingu á Víghól í Kópavogi. 
Þórhallur rekur sögu hólanna, stað-
setningu þeirra og veltir vöngum yfir 
nafngiftinni. Víghólar landsins eru 
fjórtán talsins og það er að minnsta
kosti einn í hverjum landshluta. 
Þarna var fléttan komin. Morðmál-
in í bókinni sem persónurnar takast 
á við tengjast Víghólunum, yfirnátt-
úru og kynngi í kringum þá. Meira 
segi ég ekki um söguþráðinn. Sumir 
vilja meina að örnefnið Víghóll sé 
rangnefni, að í raun eigi það að vera 
Veghóll, en engar sönnur hafa verið 
færðar á það. Það er aðeins bryddað 
upp á þessu í bókinni, en ég leyfi mér 
að skálda og dreg fram aðrar ástæður 
fyrir nafngiftinni, ástæður sem eiga 
rætur að rekja til landnámsmanna 
og vættanna sem fylgdu þeim,“ segir 
Emil Hjörvar Petersen, rithöfundur 
og höfundur bókarinnar Víghólar.
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SILFURFÉ

Ekki er ráð nema í tíma sé tekið. Jólapokagerð 
verður á aðalsafni Bókasafns Kópavogs þann 
17. nóvember  næstkomandi frá kl. 19:30 til 

22:00. Allt efni og leiðbeinandi verður á staðnum. 
Lofað er kósíheitum „par excellance.“

Aðventuhátíð Kópavogs fer fram Laugardag-
inn 26. nóvember næstkomandi við Menn-
ingarhúsin;  Bókasafn Kópavogs, Gerðar-

safn, Náttúrufræðistofu og Salinn. Hönnunar- og 
handverksmarkaðurinn sem haldinn hefur verið 
á aðventunni verður í Safnaðarheimili Kópavogs-
kirkju. Markaðsstofa Kópavogs leitar að aðilum til 
að taka þátt í markaðinum. Undanfarin ár hefur 
þar mátt finna skartgripi og listgripi úr náttúrulegu 
hráefni, íslenskar barnavörur, glæsilega skart-
gripahönnun, nytjalist úr leir, trémuni, glerlist, 
handgerð kerti og margbreytilega hönnun á fatn-
aði og fylgihlutum. Sýningin verður opin frá kl. 
12-17 frá laugardeginum og verður lágmarks gjald 
innheimt af sýnendum til að standa straum af 
markaðssetningu viðburðarins. 
Áhugasamir hafi samband við Markaðsstofuna í 
gegnum netfangið heimir@markadsstofakop.is eða 
í gegnum skilaboð Facebook síðu Markaðsstofunn-
ar fyrir 11. nóvember næstkomandi.

Jólapokagerð 
á Bókasafni

Taktu þátt í Hönnun 
og handverk á 
Aðventuhátíð

Sýning hönnuða er fastur liður á Aðventuhátíð.
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TEXTÍLFÉLAGIÐ

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

S É R H Æ F Ð  Þ J Ó N U S T A

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

15% afsláttur 
af fótsnyrtingu og gjafabréfum 
í Nóvember.

Láttu okkur dekra við þig!

Þjónusta 
í Kópavogi

MK

Skuggakosningar í MK
MK-ingar eru pólitískar verur 
og höfðu mikinn áhuga á nýaf-
stöðnum alþingiskosningum. 
Settar voru upp svokallaðar 
„Skuggakosningar“ í skólanum 
í samstarfi við verkefni sem 
nefndist „Ég kýs.“ Einn fram-
bjóðandi frá hverjum flokki hélt 
stutta kynningu á framboðinu fyrir 

Sam-
tvinnað 
í Anarkíu

Vésteinn í Alþýðufylkingunni að ræða við nemendur.

Kjördeild 2 fyrir yngri en 18 ára

Frambjóðendur flokkanna sátu fyrir svörum. 

Aníta Ýr Ómarsdóttir og Egill Bjarki Guðmundsson voru í 
kjörstjórn.

Kjörkassi í kjördeild 1.

Guðmundur Hákon, Albert Guðmundsson og Una.

Eva Margrét, Dagbjört Edda og Muhammad Zaman ræða 
við frambjóðenda.

Andri Sveinn Ingólfsson og Guðlaugur Þór Ingvason.

nemendur. Í matsal var sett upp pall-
borð þar sem flokkarnir kynntu sig 
og svöruðu spurningum. Það var 
mjög gaman að sjá hversu mikill 
áhugi var á alþingiskosningunum 
hjá yngri kynslóðinni sem eru fædd 
árin 1999 og 2000. Áhuginn var þó 
merkjanlega meiri hjá nemendum 
fæddum á árunum 1996 til 98. 

Það voru spurðar mjög fróðlegar 
spurningar sem flokkarnir höfðu 
mismunandi skoðanir á. 
Skuggakosningar eru kosningar þar 
sem nemendur í framhaldsskólum
 fá að spyrja og orða sínar skoðanir. 
Niðurstöðurnar voru gerðar opin-
berar eftir að kjörstöðum var lokað 
á kjördag og voru glettilega nærri 
raunverulegum úrslitum kosning-
anna. 

Guðlaugur Þór Ingvason, formaður 
Nemendafélags MK.

Textílfélagið opnaði sýningu 
í Anarkíu listasal í Kópavogi 
nýverið. Tuttugu og þrjár 

félagskonur taka þátt í þessari 
sýningu og sýna bæði myndverk 
og hönnun. Textílfélagið var stofn-
að  árið 1974 og er eitt af aðildar-
félögum SÍM, Sambands íslenskra 
myndlistarmanna og eitt þeirra 
félaga sem stendur að Hönnunar-
miðstöð. Félagið rekur verkstæði 
að Korpúlfsstöðum í Reykjavík, 
þar sem félagsmenn hafa vinnu-
aðstöðu, haldin eru námskeið og 
kynningar á vegum félagsins.
Anarkía er til húsa við Hamraborg 
3 (Auðbrekkumegin) í Kópavogi.
Opnunartímar eru miðvikudaga til 
sunnudaga frá klukkan 15 til 18. 
Sýningin SAMTVINNAÐ stendur
til 20. nóvember.

Ragna Fróðadóttir, formaðður 
Textílfélagsins, Helga Pálína Brynjólfs-
dóttir og Anna Þóra Karlsdóttir.

Sigrún Lára Shanko við verkið sitt, Þóra 
Björk Scram og Anna Guðmundsdóttir.

Kristín Tryggvadóttir og Þorgeir 
Helgason ræða málin.

Opnun á sýningu Textílfélagsins í 
listasal Anarkíu var vel sótt. 

Þóra Katrín Kolbeinsdóttir var ánægð 
með sýninguna.

Ragna Fróðadóttir og Óttar 
Guðmundsson voru hin kátustu.
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