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Kristinn Rúnar Kristinsson
heimsækir krakka í tíundu
bekkjum grunnskólanna
og fræðir þau um geðhvörf.
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„Ég er geðhvarfakrakkinn.“

15

PANTAÐU Á
DOMINO’S APP

SÍMI 58 12345

Kópavogur er
tónlistarbær

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

verð frá
1.990 kr.

SKEMMTUN FYRIR ALLA!

www.smarativoli.is / Sími 534 1900 / Smáralind

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70

2

2

Laugardagur 12. mars 2016

Kópavogsblaðið

Menntaskólinn í Kópavogi

Samstarf
við Eistland

U

Aino Freyja Jarvela, forstöðumaður Salarins. Ljósmynd: Geir Ólafsson.

Salurinn

Kópavogur er
tónlistarbær

Lista- og menningarráð Kópavogs samþykkti á dögunum
tillögu forstöðumanns Salarins um að koma á tónleikasjóði
fyrir Salinn og er það gert í framhaldi af nýlega samþykktri
menningarstefnu bæjarins.

Tónleikasjóðurinn er fjármagnaður með framlagi úr lista- og
menningarsjóði Kópavogsbæjar
en hlutverk hans er að auðga
menningarlífið í bænum. Tiltekið
hlutfall af útsvarsstofni rennur
í lista- og menningarsjóð á ári
hverju. Aino Freyja Jarvela,
forstöðumaður Salarins segir
Salinn hafa verið fyrsta sérhannaða tónlistarhús landsins sem
var byggður utan um tónlist og
öflugt tónleikahald bæjarins. „Í
um áratug áður en Salurinn kom

til sögunnar stóð Kópavogsbær
árlega fyrir á þriðja tug tónleika
sem fóru fram í kirkjum bæjarins
og í Gerðarsafni eftir að það kom
til. Með tilkomu Salarins efldist
tónleikahald á vegum bæjarins til
muna með nokkra tugi tónleika á ári
auk heimsókna allra grunnskólabarna bæjarins á vegum „Tónlistar
fyrir alla.“ Starfið í Salnum breyttist
töluvert í kjölfar efnahagshrunsins
vegna gríðarlegs niðurskurðar. Tvö
stöðugildi voru lögð niður auk þess
sem tónleikahald á vegum bæjarins

var lagt af í þeirri mynd sem áður
var. Í nýsamþykktri menningarstefnu er kallað eftir því að sérstaða
Salarins verði efld enn frekar. Það
má því segja að nú sé verið að stíga
fyrsta skrefið í átt að því að stuðla
að og styðja við metnaðarfullt tónlistarlíf í Salnum og þar með í
Kópavogi. Hús eins og Salurinn á
að vera lifandi vettvangur fyrir tónlistarmenn og fyrir tónlistarsköpun
þar sem bæjarbúar og aðrir landsmenn á öllum aldri geta upplifað
það besta sem völ er á í tónlistarheiminum.“
Hvert er markmiðið með tónleikasjóðnum? Á að auka vægi klassískrar tónlistar, eða þeirrar sem á
undir högg að sækja í miðasölu?
„Markmið tónleikasjóðs Salarins
er að efla fjölbreytt tónleikahald í
Salnum og gefa tónlistarmönnum
færi á að koma fram í einum besta
tónleikasal landsins. Við leitum
aðallega að verkefnum sem henta
Salnum sem tónlistarhúsi og
nýta kosti hans til hins ítrasta.
Því er sóst er eftir viðburðum af
öllum stærðum og gerðum og
nýrri sýn hvort heldur í klassík,
poppi, pönki, jazzi eða annarri tón-

listarstefnu. Jafnframt stefnum við
að því með tilkomu nýja sjóðsins
að stækka enn frekar áheyrendahóp Salarins með fjölbreyttu tónleikahaldi. Salurinn veitir bæði
Kópavogsbúum og öðrum gestum
frábær skilyrði til að njóta góðrar
tónlistar og er að minni hyggju
einstök perla í tónlistarlífi landsins.“
Hvaða kröfur eru gerðar til umsækjenda?
„Við leitum að hugmyndaaugði og
áhugaverðum verkefnum og að
sjálfsögðu verður litið til reynslu
og fyrri starfa umsækjenda.

Þ

má búast við opnum seinna í þessum mánuði. „Planið er að opna
öðru hvoru megin við páskana,“
segir Halldór. „Það er verið á fullu að
standsetja og það gengur vel. Kaffihúsin okkar eru öll með sinn stíl og
því þarf að breyta öllu í þessu nýja
húsnæði. Þetta er góð staðsetning
og það er spennandi að verða partur
af Hamraborginni. Það eru breytingar í vændum á þessum stað og
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Te & kaffi í
Hamraborgina
það kaffihúsakeðjan Te & kaffi sem
hyggst opna þar nýtt og glæsilegt
kaffihús. Halldór Guðmundsson,
framkvæmdarstjóri kaffihúsanna
segir framkvæmdir ganga vel og

Öllum boðið í afmæli

Hvað hefur Salurinn fram yfir aðra
tónlistar- og ráðstefnusali á landinu?
„Sérstaða Salarins er án efa hversu
góður hljómburður er í Salnum
og hversu hlýlegur og persónlegur
hann er. Allt þetta skapar nánd
og góða stemningu sem myndast
milli þeirra sem standa á sviðinu
og þeirra sem sitja út í sal. Það er
alltaf góð stemning í Salnum og
fastagestir okkar hafa orð á hversu
notalegt er að koma í Salinn.“

Kaffið

að hefur ekki farið fram hjá
neinum að húsnæðið sem
áður hýsti Café Dix í Hamraborg, stendur nú autt. Miklar framkvæmdir eru þó í húsnæðinu og er

ndanfarin tvö ár hafa kennarar
í áfanganum menningarlæsi
í Menntaskólanum í Kópavogi
verið í samstarfi með tveimur skólum í Eistlandi, nánar tiltekið í
höfuðborginni Tallinn og bænum
Narva í Austur-Eistlandi. Verkefnið
snýst um að búa til námsefni í sjálfbærni fyrir félagsgreinar, móðurmálskennslu og erlend tungumál.
Kennarar úr MK fóru til Eistlands
tvisvar árið 2015 og kennarahópurinn frá Eistlandi er nú hér í
annað sinn. Þessi heimsókn markar
líka endalok verkefnisins, en mörg
verkefni voru gerð á þessum tíma
og eru þau aðgengileg á rafbók á
vefsíðunni makeanewplanet.wordpress.com. Niðurstöður verkefnissins voru kynntar í Menntaskólanum í Kópavogi í síðasta mánuði. Á
myndinni má sjá þá kennara sem
að verkefninu komu.

spennandi tímar framundan. Mikil
uppbygging og Hamraborgin á eftir
að verða mjög vinsæll staður,“ segir
Halldór Guðmundsson hjá Te &
kaffi. Framboðið af kaffihúsum er
því orðið ansi gott í þessum hluta
bæjarins, því nýlega opnaði kaffihús í Gerðarsafni, og Kruðerí á
Nýbýlavegi hefur notið mikilla
vinsælda síðan það opnaði.

uðmundur Karl Brynjarsson,
sóknarprestur, býður öllum
sem vilja koma á tónleika í Lindakirkju 17. mars kl. 20. Tilefnið er
fimmtugsafmæli hans, þann 18.
mars. Á tónleikunum koma fram
ýmsir flottir listamenn og má þar
nefna Þór Breiðfjörð og Regínu
Ósk. Hinn magnaði Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars
Einarssonar en með honum í
hljómsveitinni verða Friðrik Karlsson, Jóhann Ásmundsson og Sigfús Óttarsson. Auk þess munu að
minnnsta kosti þrjár hljómsveitir sem Guðmundur Karl hefur
spilað með stíga á stokk. Þær heita
Vébandið, sem Guðmundur Karl
söng með á unglingsárum, Góðu
fréttirnar og Biblíusugurnar. Að
sjálfsögðu er enginn aðgangseyrir.
Afmælisbarnið afþakkar afmælisgjafir en tekið er við frjálsum framlögum í Skjásjóð Lindakirkju. Til
stendur að kaupa flennistóran
LED skjá á altarisvegg kirkjunnar.
Reikningsnúmer Skjásjóðs Lindakirkju er 0322-13-303513, kennitala: 550302-2920.

Næsta blað kemur út 23. mars
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 21. mars

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.

Ræstingar eru
heilbrigðismál
Í yfir 30 ár höfum við hjá Hreint lagt áherslu á gæði í
þjónustu til að stuðla að jákvæðu og heilsusamlegu
vinnuumhverfi hjá okkar viðskiptavinum.
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www.samkop.is

Myndi vilja Listaháskóla Íslands og
óperuna í Kópavog
Kári Þormar, organisti, er Kópavogsbúi dagsins. Hér sést hann ásamt hressum krökkum úr kór MR, sem hann stýrir.

Nafn og viðurnefni: Kári Þormar,
kallaður Lubbi.
Starf: Organisti og kórstjóri
við Dómkirkjuna, kórstjóri MR
kórsins og píanisti í hjáverkum.

Samkóp hvetur alla foreldra
grunnskólabarna að taka þátt í
foreldrastarfi síns skóla.
Samkóp eru regnhlífarsamtök
foreldrafélaga grunnskóla
Kópavogs.

Fjölskylduhagir: Giftur Sveinbjörgu Halldórsdóttur og á þrjá
stráka; 3, 10 og 15 ára.
Gæludýr: Við eigum kött sem
gengur undir nafninu Stelpa.
Búseta: Þorrasalir 8.
Hvernig er að búa í Salahverfinu? Frábært, góður skóli, góð
sundlaug og stutt í alla þjónustu,
stutt í kirkjugarðinn er þar að
kemur.
Áhugamál: Lífið , tilveran og
tónlistin.
Uppáhalds íþróttalið: Verð að
fara varlega hér, er nefnilega
fæddur Hafnfirðingur. Best að
gefa ekkert upp.

Besta bókin og bíómyndin:
Ég veit nú ekki hverju ég eigi að
svara með bestu bókina, ég gæti
sagt „Allt fyrir hreinlætið“ eftir Evu
Ramm. Hvort bókin hafi haft einhver mannbætandi áhrif verður
eiginkonan að svara.
Besta myndin, svona til að segja
eitthvað þá nefni ég Forrest Gump,
en sú mynd sem ég hef horft á oftar
en mér er kært , er Hroki og hleypidómar.
Hvað fyllir þig orku og andagift?
skemmtilegt fólk, miklar annir og
J.S.Bach.
Ef þú mættir ráða öllu í Kópavogi
í einn dag, hvað myndir þú gera?
Það væri nú ýmislegt. Kópavogur
hefur nú verið í farabroddi með
menningaruppbyggingu og ég
myndi vilja halda því áfram. Ef ég
mætti vera stórtækur þá myndi ég
byggja húsnæði við hliðina á listasafninu sem yrði aðsetur Listháskóla Íslands, óperunnar og auðvitað Tónlistarsafnins. Já, og ég
myndi lækka turninn á Smáratorgi

Tímamót

Stendur þú á krossgötum
eða veist ekki hvað þú vilt gera við líf þitt?
Skráðu þig þá í ráðgjöf eða á námskeið á himinnogjord.i s

Fræða- og hugleiðslustund

"Lærðu að þekkja sjálfan þig Leiðir og lausnir"

Sjónsköpun og slökun

"Heilbrigðis njóttu Skapaðu þér aukið heilbrigði"

Leiðsögn á lífsins leið

Ráðgjöf til betri sjálfsþekkingar,
meiri vellíðunar og aukins árangurs

Starfsráðgjöf

Fagleg leiðsögn í atvinnuleitinni

Inga Kristjánsdóttir
í Bókasafni Kópavogs
lætur af störfum

V

axtarbroddur allra bókasafna er í barnadeildunum.
Þar eru nýir lesendur leiddir
inn í undraheima skáldskaparins,

Himinn og Jörð

Ráðgjafa- og fræðasetur
www.himinnogjord.is
hrefna@himinnogjord.is
S: 822 3163

Inga Kristjánsdóttir með ungum
lesendum á Bókasafninu.

það er kynntur fyrir þeim sá hafsjór af fróðleik sem er aðgengilegur
á bókasöfnunum og þar er þeim
kennt að gera lestur að órjúfanlegum hluta af lífi sínu. Þess vegna
skiptir öllu máli hvernig tekið er á
móti gestum barnadeilda á öllum
aldri. Í aldarfjórðung hefur Inga
Kristjánsdóttir, barnabókavörður,
staðið þessa vakt á Bókasafni
Kópavogs en nú hefur hún sest í
helgan stein. Hún var kvödd með
virktum um mánaðarmótin þegar
bæði lánþegar og samstarfsfólk
þökkuðu samfylgdina síðustu ár.
Starf Ingu hefur einkennst af hlýju
og virðingu fyrir bæði safnkosti og
gestum. Starfsferillinn er glæsilegur, hún hefur átt gott samstarf
við skólasöfnin í bænum, sem og
aðrar menningarstofnanir og fitjað

töluvert. Hann skemmir fyrir mér
útsýnið.
Hver er fallegasti staður
Kópavogs? Garðurinn hjá mér
eftir 3 ár.
….en sá ljótasti? Garðurinn hjá
mér núna.
Hvað er best í Kópavogi og hvað
mætti betur fara?
Mér finnst frábært hvað Kópavogur er miðsvæðis, nafli höfuðborgarsvæðisins og öll þjónusta til
staðar.
Það sem mætti betur fara er ýmislegt. Það má til dæmis fara að
gera við göturnar svo manni finnist maður ekki vera í Reykjavík.
Einnig mætti snjómokstur hér
í efri byggðum vera tíðari.
Lífsmóttó: Komdu fram við
náungann eins þú vilt að hann
komi fram við þig. Og svo einnig:
„þetta reddast“.

upp á ótöldum nýjungum í starfi.
Bókasafn Kópavogs var lánsamt að
njóta starfskrafta Ingu í öll þessi ár
og óskar henni velfarnaðar á nýju
skeiði.

Bókasafnið á afmæli

Bókasafn Kópavogs fagnar 63 ára
afmæli þriðjudaginn 15. mars. Afmælisbörn á þessum aldri vita að
það er sælla að gefa en að þiggja og
því fá fullorðnir frí skírteini þennan dag og börn fá gjafir. Auk þess
verður boðið upp á kaffi og með
því kl. 16. Næsta fjölskyldustund
á Bókasafni Kópavogs verður
laugardaginn 19. mars kl. 13:0016:30 þar sem föndrað verður fyrir
páskana. Allt efni og leiðbeinandi
verður á staðnum. Á Bókasafni
Kópavogs Lindasafni er nú haldin sögustund alla mánudaga kl.
16:15 fyrir börn á öllum aldri. Það
er frábært tækifæri til að eiga notalega stund saman á leið heim eftir
amstur dagsins. Í byrjun apríl verða
umfangsmiklar umbætur á Bókasafni Kópvogs í Hamraborg og af
því tilefni verður safnið lokað 4.
- 17. apríl. Lindasafn og Náttúrufræðistofa verða opin eins og
venjulega og sjálfsagt er að skila
bókum í skilalúguna á norðurhlið
safnsins í Hamraborg.

Nýjar og glæsilegar búðir fyrir 60 ára og eldri

60+
Kópavogstún 5 nýkomið í sölu

NÝTT
Í SÖLU!

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

VERÐDÆMI

íbúð 203, 2 herb. 65,8 m2 með innréttingum.
Í eldhúsinnréttingu er innfelld uppþvottavél
og íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara.

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3-5
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.
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí.
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra
gólfefna.

VERÐ: 29.900.000 KR.

PIPAR\TBWA • SÍA

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
Sjá nánar á kopavogstun.is.

www.kopavogstun.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
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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Kristinn Rúnar
Kristinsson.

Viðtalið

„Ég er geðhvarfakrakkinn“

K

ristinn Rúnar Kristinsson er 26 ára Kópavogsbúi sem fyrir sjö árum
greindist með geðhvörf. Hann var hress ungur drengur sem lét til sín taka
í félagslífi og íþróttum og var mjög efnilegur í knattspyrnu og körfuknattleik. Í dag hefur Kristinn fengið þrjú maníuköst á þessum sjö árum og segir
hann eftirköstin vera mjög erfið og bataferlið langt. Í fyrra datt honum í hug að
tala um þessa hluti opinberlega og ákvað að heimsækja alla krakka í tíundu
bekkjum grunnskólanna og ræða við þau og fræða um geðhvörf.

„Þetta byrjaði allt í júlí árið 2009
þegar ég hef samband við Ólaf
Kristjánsson þjálfara Breiðabliks
og segi honum hreinlega að ég
ætli að byrja að æfa með meistaraflokknum,“ segir Kristinn Rúnar,
eða Kiddi eins og hann er kallaður.
Glaðlegur og kátur eins og hann
er þekktur fyrir. „Þá hafði ég ekki
æft knattspyrnu í nokkur ár. Það
hefði enginn getað sagt mér þarna
að ég væri í maníu. Ekki einu sinni
ég sjálfur. Þetta hafði aldrei gerst
áður,“ segir hann. „Á þessu tímabili var ég í þessu ástandi í 5 vikur.
Einn af stjórnarmönnum Breiðabliks sem þekkir pabba hafði samband við hann og sagði honum að
það væri eitthvað bogið við þetta.
Svo var haft samband við mig frá
Augnablik og ég boðaður á æfingu hjá þeim, sem er eðlileg þróun
hjá þeim sem eru að vinna sig inn

í aðalliðið hjá Blikunum,“ segir
hann. „Ég kaupi mér tvö pör af
takkaskóm fyrir ekki nema svona
fjórar eða fimm æfingar. Þetta var
lengsta manían mín, en um leið
líka vægust,“ segir Kiddi. „Maníunni fylgja gríðarlegar ranghugmyndir og ég var alltaf á því að ég
væri að fara að spila með Breiðablik
og væntanlega á leiðinni í atvinnumennsku líka. Svo einn daginn
fyrir undanúrslitaleik í bikarnum
þá hitti ég framkvæmdarstjóra
knattspyrnudeildarinnar sem sagði
mér að þetta gengi ekki alveg svona
fyrir sig,“ segir Kiddi. „Daginn eftir
er ég lagður inn. Þetta er mjög ýkt
ástand. Til dæmis rokkar þyngdin á mér alveg svakalega á milli
maníanna. Á meðan henni stendur
þá kannski tek ég 12 kíló af mér á
14 dögum, en svo tekur þunglyndið við og þá bæti ég tvöfalt á mig.

TÓNLEIKASJÓÐUR
SALARINS
Viltu halda tónleika í Salnum?

Þessa dagana er ég að byrja aftur í
einkaþjálfun til að ná af mér vetrarforðanum,“ segir Kiddi. „Þunglyndið hefur fylgt mér lengi. Í tíunda
bekk missti ég örugglega einn
þriðja af náminu vegna þunglyndis.
Samt var mér alltaf vel tekið í skólanum, og á árshátíðinni í tíunda
bekk var ég kosinn húmoristi
skólans, í miklu þunglyndi,“ segir
Kiddi. „Ég fékk mikinn stuðning í
skólanum, en kannski ekki mikla
hjálp.“
Í kjölfarið af þessu þá leggst
Kiddi inn á geðdeild og hann segir
það hafa tekið dágóðan tíma að
kúpla sig niður eftir þessa rússíbanareið. „Það tekur yfirleitt svona
mánuð að ná sér niður,“ segir hann.
„Ég er í raun ekki hrifinn af því að
vera lokaður inni á geðdeild, því
þar er maður lokaður inni með fólki
sem er í sama ástandi og maður
sjálfur. Fólk í maníu tjúnar hvort
annað upp. Fyrstu tvær vikurnar er ég ekkert að jafna mig,“ segir
hann. „Ef maður væri á rólegri stað
þá mundi þetta ganga hraðar fyrir
sig, tel ég. Ég var settur á nokkur
lyf þarna inni og ákveðinn hluti af
þeim slökkva á öllum lífsvilja. Allt
verður leiðinlegt,“ segir Kiddi. „Eftir þetta fer ég ekki í maníu í fimm
ár, sem er óvenjulegt. En þessi tími
eftir meðferðina var mjög erfiður
hvað þunglyndið varðar, eiginlega
allt árið 2010 var erfitt. Þunglyndið
fylgir alltaf á eftir maníu. Það getur
tekið sjö til níu mánuði, þetta er
svo rosalega kröftugt. Líkaminn og
heilinn tæmir sig alveg.“

Ronaldo svaraði ekki
Nýr tónleikasjóður Salarins auglýsir eftr umsóknum
fyrir veturinn 2016-17
Markmið sjóðsins er að stuðla að nýjungum í tónlistarlífi,
efla tónleikahlad í Salnum og gefa tónlistarmönnum færi á
að koma fram í einum best tónleikasal landsins. Sóst er eftir
tónlistar viðburðum af öllum stærðum og gerðum, svo sem í
klassík, poppi, pönki, jazzi eða annarri tónlistarstefnu.
Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni:
▶ Lýsing á verkefni, markmiðum þess og áherslum
▶ Kostnaðaráætlun
▶ Óskatími flytjenda
▶ Ferilsskrá þátttakenda
Umsóknir sendist á aino@salurinn.is merkt UMSÓKN 2016-17.
Valið er úr umsóknum og verður öllum svarað að því loknu.
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016.
Hamraborg 6, 200 Kópavogi - s: 44 17 500
www.salurinn.is, salurinn@salurinn.is

18 prósent þeirra sem greinast með
geðhvörf hafa framið sjálfsvíg og
segir Kiddi að hann hafi oft verið
með slíkar hugsanir. „Ég var samt
aldrei með nein plön,“ segir hann.
„Það er enn hærri prósenta sem
reynir að fremja sjálfsvíg. Ég var í
gríðarlega góðu jafnvægi frá 2011
til 2014,“ segir Kiddi. „Ég kláraði
stúdentinn, sem tók mig næstum
átta ár,“ segir hann og hlær. „En
ég kláraði. Ég fór til Mexíkó í fimm
mánuði, og tvo mánuði til Puerto
Rico og fór að lifa lífinu. Svo er
gríðarlegur vendipunktur í mínu
lífi þegar leikarinn Robin Williams
svipti sig lífi, sem var einnig með
geðhvörf,“ segir hann. „Ég sé færslu
á Facebook frá vinkonu minni
sem segir að það verði að opna
umræðuna um geðsjúkdóma og
biður þá sem hafa einhverja sögu
að opna sig með þetta. Ég tek þetta
alveg til mín og byrja að skrifa,“

Ég var með
þær hugmyndir að
allt þetta umstang
væri vegna mín.
Væri fyrir mig. Hitti
þarna útlending
sem ég segi að það
sé verið að breyta
þjóðhátíðardeginum vegna mín, og
ég sé að fara að tala
til þjóðarinnar sem
nýr forseti. Sannfæringarkrafturinn
er rosalegur.
segir Kiddi. „Ég hafði alltaf verið í
feluleik. Ég skrifa á fullu og eyði því
svo. Fannst þetta of mikið,“ segir
hann. „Ég byrja samt aftur og ætla
að gera þetta almennilega. Svo
þetta fengi einhver viðbrögð. Ég var
viss um það að þetta færi í fréttirnar. Þetta rætist allt og blaðamaður
hringir í mig daginn eftir og það
var gríðarlegur léttir,“ segir Kiddi.
„Athyglin og klappið á bakið varð
til þess að um leið byrjar manía
númer tvö hjá mér. Maníurnar sem
koma í kjölfarið á þessu voru mjög
skæðar, og um leið mjög stuttar.
Þegar vellíðunin kemur svona yfir
mann, þá vill maður ekki slökkva
á þeim. Eftir skrifin mín árið 2014
þá fylltist ég af ranghugmyndum,“
segir Kiddi. „Ég tók mynd af mér
við flettiskiltið hjá Smáranum
þar sem Cristiano Ronaldo er í
auglýsingu frá Herbalife og setti á
Instagram. Merkti Ronaldo sjálfan á myndina og var með það á
hreinu að hann mundi sjá þessa
mynd og við værum að fara í einhversskonar samstarf. Daginn eftir
eru viðbrögðin við þessari mynd
frekar dræm og flestir héldu að ég
væri bara að grínast,“ segir hann.
„Ég var með þær hugmyndir um

það að Íslendingar kynnu ekki að
keyra og eftir að hafa upplifað umferðarmenningu í Mexíkó þá var ég
með þá hugmynd um að ég gæti
breytt þessu á Íslandi. Ég fór því við
Smáralindina og byrja að stjórna
umferðinni úti á götu. Bendandi
og öskrandi á fólk sem var ekki
að gera þetta rétt, að mér fannst.
Það er svolítið magnað að Ólafur
Kristjánsson keyrir þarna framhjá. Maðurinn sem var partur af
fyrstu sveiflunni minni. Lögreglan
kemur svo stuttu síðar og handtekur mig, skiljanlega,“ segir Kiddi.
„Eftir þessa maníu þá hélt ég mér í
þokkalegu formi og það rofar alltaf
til.“

Ótrúlegur sannfæringarkraftur

Sumarið 2015 þá kemur önnur
sveifla í lífi Kidda og hann er fyrst
núna að ná sér að fullu eftir maníuna sem helltist yfir hann. Hann
hafði verið tiltölulega fljótur að
jafna sig á sveiflunni sem varð árið
á undan og í góðu formi og sáttur
við lífið og tilveruna. „Í byrjun júní
í fyrra þá byrjaði ég að finna fyrir
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einkennum,“ segir hann. „Sé merki
og tákn á veggjunum heima, sem er
mjög eðlilegt,“ segir Kiddi og hlær.
„Þetta fer svo stigvaxandi og ég fer
að lenda í árekstrum við fjölskyldu
og vini, sem er algengt. Það segir
enginn maníusjúklingi að hann
þurfi að hitta lækni. Það er eins
og að bæta olíu á eld,“ segir hann.
„Þessi manía endar með því að
ég er staddur í miðbænum þegar
Free the nipple átakið átti sér stað.
Ég var með þær hugmyndir að allt
þetta umstang væri vegna mín.
Væri fyrir mig. Hitti þarna útlending sem ég segi að það sé verið að
breyta þjóðhátíðardeginum vegna
mín, og ég sé að fara að tala til
þjóðarinnar sem nýr forseti. Sannfæringarkrafturinn er rosalegur. Ég
fer að styttunni af Jóni Sigurðssyni,
klæði mig úr öllum fötunum og
stilli mér þar upp,“ segir hann.
„Svo klæði ég mig bara í og beint á
Ingólfstorg þar sem ég fer að kenna
ungum drengjum að vera á hjólabretti. Fyrir mér voru þeir þarna
vegna mín,“ segir Kiddi. „Lögreglan
er kominn með veður af mér og
hún kemur á Ingólfstorg og í þeim
hópi var góður vinur minn. Þeir
vita í rauninni ekkert hvað þeir eiga
að gera við mig, og keyra mig bara
heim. Ég fæ mér köku og mjólk og
fer í heita pottinn sem er heima.
Þá koma aftur þær hugmyndir um
að stjórna umferðinni,“ segir hann.
„Ég fer að götunni á sundskýlunni
og byrja að stjórna umferðinni eins
og herforingi. Stuttu seinna kemur
lögreglan aftur og handtekur mig
eins og áður, og ég gef mig bara
fram. Ég fann að ég þurfti bara á
þessu að halda,“ segir Kiddi sem
hlær að þessu öllu þegar hann lítur
til baka.

Er ekki í feluleik

„Í vetur hafði Torfi Guðbrandsson vinur minn samband við
mig og vill að ég komi í félagsmiðstöðvarnar Jemen og Þebu
og tali við krakkana um geðhvörf,“ segir Kiddi. „Þarna fór ég að
hugsa svolítið út í þetta og talaði
við Kópavogsskóla sem er minn
gamli skóli, og núna er ég búinn
að halda sex fyrirlestra á síðustu
tveimur vikum,“ segir hann. „Þetta
eru um 150 krakkar og ég reiknaði
út að um 6 eða 7 prósent af þeim
vissu eitthvað um geðhvörf. Kennararnir viðurkenndu að það væri
aldrei talað um geðsjúkdóma við
skólakrakka. Svo ég sá að það er
gríðarleg þörf á þessu. Það þarf að
opna umræðuna og halda henni
gangandi,“ segir hann. „Þetta kemur alltaf í sveiflum að þetta er í umræðunni en það verður að halda
þeim við efnið. Maníusögur vekja
alltaf athygli og krakkar verða að
vera meðvitaðir um þetta ástand
því það er algengara en fólk heldur.
Miðað við útreikninga þá eru um 6
þúsund manns sem þjást af þessu
á Íslandi. Það á heldur ekki að tala
um þetta sem raskanir og kvilla eins
og oftast er gert. Þetta eru neikvæð
orð sem virka oft sem dauðadómur
yfir þeim sem þjást af þessu. Ég
reyni að brýna það fyrir krökkunum að það getur hver sem er
greinst með geðhvörf, en sá sem
greinist getur alveg verið virkur
þátttakandi í samfélaginu eins og
aðrir,“ segir Kiddi. „Þetta hefur
gengið vel og einn af þeim sem
ég hitti er að æfa frjálsar íþróttir
með bróður mínum, sem var í
Kópavogsskóla eins og ég. Þegar
hann fór á æfingu með bróður mínum þá spurði hann „Veistu hver
þarna geðhvarfakrakkinn er?“
Bróðir minn emjaði auðvitað af
hlátri en þessi strákur var ennþá
að hugsa um það sem ég hafði
taIað um og þetta hafði mikil áhrif
á hann. Það er virkilega gaman að
vita af því,“ segir Kiddi. „Maður
verður að hafa húmor fyrir þessu
líka. Mér líður vel í dag, fyrir utan
líkamlega formið en ég er að vinna
í því þessa dagana. Ég mundi þó
ekki vilja vera laus við geðhvörfin.
Svona er ég bara, og ég er ekki
í feluleik,“ segir Kristinn Rúnar
Kristinsson.
Viðtal: Hannes Friðbjarnarson.
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Að passa
stólinn sinn
stæðustu mögulegu
„Öllum má vera ljóst
lausnina í málinu:
að bæjarskrifstofur
„Bæjarstjórn KópaKópavogs
eru
í
vogs samþykkir að
óheppilegu húsnæði
óska eftir tillögum að
í dag á átta hæðum
teikningum að nánari
í Fannborg 2, 4 og 6.
útfærslu á byggingu
Fyrirkomulag
hússem hönnuð verði
næðisins er úrelt og
fyrir stjórnsýslu Kópaleiðir til mikils óhagvogsbæjar á lóð bæjarræðis og sóunar og
ins fyrir framan mennkallar jafnframt á mikingar- og tómstundainn rekstrar- og viðmiðstöðina Molann,
haldskostnað til framtíðar.”
Pétur Hrafn Sigurðsson, Hábraut 2. Lögð verði
áhersla á form og útÞetta ritaði bæjar- Bæjarfulltrúi Samfylkfærslu auk þess að
fulltrúi og formaður ingarinnar.
taka tillit til annara mannvirkja á
bæjarráðs Kópavogs Theodóra
svæðinu sem og drög að kostnÞorsteinsdóttir í grein í blaðinu
aðaráætlun. Í tillögunum verði
nýlega. Enn fremur kom fram
skoðað hvort hluti bæjarskrifhjá formanni bæjarráðs: „Allar
stofanna verði staðsettar í núgreiningar hafa leitt okkur að
verandi húsnæði Molans. Jafnþeirri niðurstöðu að það er
framt verði leitað samninga um
óhagkvæmt að vera áfram í núsölu á fasteignum í Fannborg og
verandi húsnæði þar sem þakmögulegar breytingar á skipulagi
rennur eru nú innanhúss en ekki
svæðisins skoðaðar.“
utan vegna leka.”
Til að passa upp á stólana sína
Formaður bæjarráðs er búin
(þeir eru fleiri en einn) samað hafa heilt ár til að koma
þykkti formaður bæjarráðs Theohúsnæðismálum
stjórnsýslu
dóra Þorsteinsdóttir að vísa þessbæjarins í almennilegt horf.
ari tillögu frá. Síðan samþykkti
Formaður bæjarráðs hefur haldið
hún tillögu um að halda bæjarbæjarstarfsmönnum í starfi í
skrifstofunum í óheppilegu, úrheilsuspillandi húsnæði í eitt
eltu og kostnaðarsömu húsnæði.
ár undir þeim formerkjum að
Ekki mátti láta bæjarstjórn greiða
verið sé að vinna að málinu, í
atkvæði um tillögu Samfylkstað þess að vinna að flutningi
ingarinnar og láta þannig lýðþeirra starfsmanna sem vinna í
ræðislega niðurstöðu ráða för.
heilsuspillandi húsnæði strax.
Hagsmunir meirihlutasamstarfsFormaður bæjarráðs óttaðist að
ins vógu þyngra í huga bæjarfullmeirihluti bæjarfulltrúa myndi
trúa Bjartrar framtíðar en hagssamþykkja eftirfarandi tillögu
munir Kópavogsbúa.
sem kom frá Samfylkingunni í
þeim tilgangi til að fá fram hag-

Farsæl lausn

H

úsnæðismál
bæjarskrifstofanna hafa verið allnokkuð til umræðu undanfarna mánuði, en málið var loks
leitt til lykta á bæjarstjórnarfundi
3. febrúar s.l. Niðurstaðan, að hafa
skrifstofurnar áfram á sama stað,
var samþykkt með 9 atkvæðum
gegn einu og einn sat hjá. Húsnæðið að Fannborg verður lagfært
og gert við skemmdir sem hafa
orðið á undanförnum árum, m.a.
vegna leka.
Í aðdraganda fundarins höfðu
menn skoðað ýmsa möguleika,
og fyrir fundinum lágu 3 tillögur.
Tvær frá s.k. húsnæðishóp (um
að vera eða fara í annan hvorn
turnanna í Smáranum) og ein frá
Pétri Hrafni Sigurðssyni, bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar um að
skoða möguleikann á að byggja
við Molann. Eftir langar umræður, og nær klukkutíma langt

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi
VGF.

fundarhlé (meirihlutans), lögðu
bæjarfulltrúar Bjartrar framtíðar
og Sjálfstæðisflokksins fram frávísunartillögu á allar tillögur sem
voru fyrir fundinum, en lögðu
jafnframt fram nýja tillögu um
að vera áfram í Fannborg. Með
tillögu meirihlutans var að vissu
leiti höggvið á hnút sem málið var
að komast í, enda var hún sam-

þykkt af flestum bæjarfulltrúum.
Nú ríður á að koma verkinu af stað
þannig að bærinn geti boðið starfsfólki sínu upp á viðunandi húsnæði
til að starfa í. Með ákvörðuninni er tryggt að uppbygging miðbæjar Kópavogs á miðbæjarsvæðinu, nálægt menningarstofnunum
og vel tengdum samgöngum heldur áfram. Með frekari uppbyggingu á Auðbrekkureit og þéttingu
byggðar á Kársnesi mun þessi
ákvörðun reynast farsæl til lengri
tíma litið. Nú geta menn einbeitt
sér að þessu verkefni og jafnframt
skoðað með hvaða hætti er hægt að
breyta og bæta skipulag á Hamraborgar-Fannborgar reitnum. Ég tel
að samkeppni um fegrun svæðisins og uppbyggingu sem miðbæjarsvæðis væri verðugt verkefni
á næstu misserum.
Ég er sannfærður um að þessi
ákvörðun er farsæl og mun styrkja
ímynd Kópavogs út á við og efla
tilfinningu bæjarbúa fyrir miðbænum sem miðbæ. Ég hlakka til að
sjá alla bæjarfulltrúa taka höndum
saman um þetta verk. Þannig
gerum við bæinn okkar betri.

Söngkeppni samfés

Diljá varð
í öðru sæti

S

ara Renee Griffin úr félagsmiðstöðinni Rauðagerði í Vestmannaeyjum sigraði Söngkeppni Samfés sem fram fór í
Laugardalshöll í vikunni. Í öðru
sæti lenti Diljá Pétursdóttir úr
Igló í Kópavogi með lagið: „Frekar
vildi ég verða blind.“ Keppnin var
ótrúlega hörð en yfir þrjátíu atriði
kepptu. Undankeppnir fóru fram í
öllum landshlutum og bestu söngvararnir og söngkonurnar voru
valin til þátttöku. Það má því með
sanni segja að efnilegasta tónlistarfólk landsins hafi stigið á svið.

Diljá Pétursdóttir, söngkona úr félagsmiðstöðinni Ígló í Kópavogi.

Bragðgóð grísk jógúrt að vestan

Karamella og perur

Súkkulaði og ferskjur

Vanilla og kókos
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30 fríar sjónvarpsrásir frá Thor Telecom
Fylgdu Feris inn í framtíðina

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 571 1133

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 580 1200

Kópavogsblaðið

Dalvegi 2
201 Kópavogi
Sími: 564 5070

Dalvegi 16b
201 Kópavogi
Sími: 510 0500

3

Grunnkort: Loftmyndir ehf.

Fyrirtæki og þjón
7

8

Dalvegi 16a
201 Kópavogi
Sími: 564 5255

9

Dalvegi 16a
201 Kópavogi
Sími: 564 5520

10

Dalvegi 16a
201 Kópavogi
Sími: 562 2445
www.amor.is

Dalvegi 18
201 Kópavogur
Sími: 568 6500

Kópavogsblaðið
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Dalvegi 16c
201 Kópavogi
Sími: 568 6411
www.rafvorur.is

Dalvegi 24
201 Kópavogi
Sími: 571 7030
www.car-med.is

Kópavogsblaðið
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nusta við Dalveg
11

12

13

Skíðarútan
Óvissuferðir
Dagsferðir
Stórar Rútur
Litlar Rútur

www.Teitur.is Sími 515-2700

info@teitur.is

Dalvegi 16b
201 Kópavogi
Sími: 585 2400

Dalvegi 30
201 Kópavogi
Sími: 564 4383
www.stord.is

Fjölbreytt
þjónusta
við Dalveg
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Kópavogsblaðið

Aðsent

Samkóp – samtök
foreldrafélaga grunnskóla í Kópavogi

F

ulltrúaráðsfundur Samkóp
var haldin þann 16. febrúar
s.l. í Hörðuvallaskóla. Þar
voru samankomnir um 30 fulltrúar foreldra grunnskólabarna í
Kópavogi.
Fyrsti framsögumaður fundarins
var formaður Samkóp, Arnar
Björnsson. Hann opnaði fundinn
með því að fara yfir hlutverk foreldra í skólastarfi út frá grunnskólalögunum, aðalnámskránni
og skólastefnu grunnskóla Kópavogs. Einnig upplýsti hann um að
ný heimasíða Samkóp, www.samkop.is, væri komin í loftið.
Wilhelm Norðfjörð, skólasálfræðingur, kom og fræddi gesti
um kvíða barna og hvernig
þjónusta skólasálfræðinga hefur
þróast undanfarna áratugi. Björn
Gunnlaugsson,
verkefnastjóri
spjaldtölvuverkefnisins, kíkti í
heimsókn og spjallaði við gesti
um notkun spjaldtölva í skólastarfi.
Í framhaldi erindanna stýrði Árni
Árnason, fyrrverandi formaður
Samkóp, nokkurs konar þjóðfundarformi. Umræðuefnin voru

kvíði barna, innleiðing spjaldtölvuverkefnisins og hlutverk
foreldra í skólastarfi. Þátttakendum fundarins var skipt upp í
vinnuhópa og hver fulltrúi fékk
tækifæri til að tjá sig og hlusta á
innlegg annarra fulltrúa.
Vinnufundurinn heppnaðist með
eindæmum vel og mikil ánægja
meðal gesta að fá tækifæri til að
taka þátt og hafa áhrif á skólastarf með þessum hætti. Stjórn
Samkóp er gríðarlega þakklát
þeim sem mættu og lögð sitt
af mörkum. Verið að vinna úr
niðurstöðum vinnufundarins, en
margar góðar hugmyndir og athugasemdir komu fram.
Samkóp mun í samvinnu með
Grunnskóladeild Kópavogsbæjar
vinna úr þessum niðurstöðum
og finna út hvað er hægt að gera
til að bæta núverandi þjónustu.
Spjaldtölvuverkefnið fær einnig
samantekt á niðurstöðunum til
úrvinnslu. Nokkuð var rætt um
hvernig hægt er að auka þátttöku
foreldra í skólastarfi og margar
góðar hugmyndir settar fram.

Nicharee Phoemphian.

Söngkeppni Mk

Aldrei fleiri atriði

U

rpið er söngkeppni Menntaskólans í Kópavogi sem
haldin er árlega sem félagslegur viðburður. Söngkeppnin er
stór hluti af félagslífi í hverjum skóla og einnig mjög skemmtilegur.
Keppnin var haldin 13. febrúar í
Gamla bíói og var gríðarlega stór
í sniðum þetta árið, en aldrei hafa
verið jafn mörg atriði skráð til leiks.
Hver skóli heldur sína eigin undankeppni sem allir nemendur fá að
keppa. Sá keppandi sem sigrar fær
síðan að taka þátt í aðalsöngkeppni
framhaldsskólanna sem verður
haldin í Reykjavík í ár.
Sigurvegari Urpsins 2016 var
Hlöðver Smári sem tók lagið Einmana og samdi hann það sjálfur.
Tekið var viðtal við þrjá keppendur
sem kepptu í Urpinu og höfðu þeir
margt skemmtilegt að segja.

Nicharee Phoemphian

er 18 ára stelpa á viðskipta- og
hagfræðibraut í Menntaskólanum
í Kópavogi. Nicheree tók lagið We
don’t have to take our clothes off.
Hvers vegna ákvaðstu að taka þetta
lag? „Ég heyrði það í X factor og féll
algjörlega fyrir því.“
Hvað ertu búin að vera undirbúa
þig lengi? „Í viku, mjög lítið.“

Fermingartilboð!
Hágæða dúnsængur
og koddar

Ætlarðu að taka þátt á næsta ári?
„Veit það ekki, örugglega.“
Ertu að taka þátt til þess að vinna eða til skemmtunar? „Til
skemmtunar, Það fyrsta sem maður
á að hugsa er skemmtun framar
öllu.“
Hefurðu mikla reynslu af söng?
„Nei.“
Ertu stressuð eða spennt? „Bæði.“
Uppáhaldslag? „Favorite girl með
Justin Bieber.“

Þórunn Soffía Snæhólm

er 18 ára stelpa sem er á félagsfræðibraut í MK. Hún tók lagið I wont let
you go með James Morrison.
Ertu að taka þátt í Urpinu til
skemmtunar eða til þess að vinna?

„Mér fannst þetta vera tækifæri til
þess að syngja, Það er alltaf gaman
að vinna en það er mikilvægt að
gefa frá sér og koma sér á framfæri
svo vonandi tekur einhver eftir því.“

Þórunn Soffía Snæhólm.

Hvað ertu búin að vera undirbúa
þig lengi? „Í þrjá daga.“
Hvenær ákvaðstu að taka þátt?
„Ég ákvað að taka þátt í desember
þegar söngkeppnin var auglýst.“

Dagbjartur Daði Jónsson.

Hefur þú einhverja reynslu af söng?
„Ég æfði söng og hef tekið þátt í
nokkrum söngkeppnum áður.“
Hvað er uppáhaldslagið þitt? „Eyes
shut með Years and years.“

Dagbjartur Daði Jónsson,

18 ára á náttúrufræðibraut í MK
Hvaða lag ætlarðu að taka?
„Ég ætla að rappa uppáhaldslagið
mitt með J Cole. Ég samdi minn
eigin texta við þetta lag því ég vildi
frekar rappa á íslensku.“
Hvers vegna ákvaðstu að taka þátt?
„Mig hefur langað til að taka þátt
frá því ég sá söngvakeppnina í
fyrra.“
Hvað ertu búinn að vera lengi að
undirbúa þig? „Einn og hálfan
mánuð.“
Hvernig líður þér uppi á sviði? „Mér
líður mjög vel.“

Hlöðver Smári Oddsson.

vegna þess að ég ákvað að semja
lag á síðustu stundu og ég kláraði
bara að semja lagið kvöldið áður.“
Langar þig að taka þátt á næsta
ári? „Nei, ég ætla að einbeita mér
frekar að hljómsveitinni minni. Við
erum að fara að taka þátt á Músíktilraunum. Þessi keppni var bara
aukaæfing.“
Hvaðan færðu innblástur af lögunum sem þú semur? „Það kemur rosalega mikið bara frá lífinu mínu og
frá öðrum tónlistarmönnum.“

Hefurðu mikla reynslu af söng? „Ég
hef enga reynslu af söng.“

Áttirðu von á því að vinna? „Alls
ekki, ég trúði þessu ekki. Mér leið
eins og þetta hafi verið draumur. Ég
vildi bara spila og hafa gaman.“

Ertu spenntur
„Spenntur.“

stressaður?

Var lagið sem þú söngst í kvöld til
einhverrar sérstakrar stelpu? „Já.“

Áttu eitthvert eitt uppáhaldslag?
„Lost Ones með J Cole.“
er 17 ára gamall á félagsfræðibraut,
Hann tók frumsamið lag

Hvar sérðu þig tónlistarlega séð eftir
10 ár? „Ég stefni á að vera búinn að
gefa út nokkrar plötur með hljómsveitinni minni. Planið okkar er að
fara til Bandaríkjanna og ferðast á
næsta ári.

Hvers vegna ákvaðstu að taka þátt?
„Ég tók ekki þátt í fyrra, en fór að
horfa á keppnina og það leit út fyrir
að vera mjög gaman svo ég ákvað
að taka þátt þetta árið. Það munaði
litlu að ég hætti við að taka þátt

Viðtöl:
Kristín Högna Magnúsdóttir og
Björk Þórisdóttir, nemendur í
fjölmiðlafræði við Menntaskólann í
Kópavogi.

eða

Hlöðver Smári Oddsson

Konungur ljónanna

Leiksýning
í Salaskóla

N

Dún & Fiður

Hreinsun og endurnýjun í yfir 50 ár
Laugavegi 86 • 101 Reykjavík
S: 511 2004 • E-mail: dunogfidur@dunogfidur.is
www.dunogfidur.is

emendur úr 6. - 8. bekk
Salaskóla hafa í vetur æft
söngleikinn
Konungur
ljónanna. Þetta er hluti af námi
þeirra og gafst áhugasömum
nemendum kostur á að koma í
áheyrnarprufu s.l. haust. Áhuginn var mikill og alls gáfu um 140
nemendur kost á sér og mættu í
prufu. Úr þeim hópi var svo valinn 50 manna hópur til að setja
upp söngleikinn. Fjóla Kristín
Nikulásdóttir
og
Rannveig
Kristjánsdóttir sáu um leikstjórn
og tvo morgna í hverri viku var æft
af kappi. Þegar nær dró sýningum
var æfingum fjölgað talsvert og
jafnvel æft fram undir kvöldmat.
Þess var gætt að öll umgjörð yrði
eins og í alvöru leikhúsi. Sviðsmynd og búningar voru unnin af
nemendum undir styrkri stjórn
bestu fagmanna skólans á

því sviði. Um lýsingu og hljóð sáu
fagmenn sem fengnir voru utan
skólans. Frumsýning var svo 2.
mars fyrir troðfullu húsi og alls
hefur söngleikurinn verið sýndur
fjórum sinnum og uppselt á allar
sýningar. Áhorfendur hafa einum
rómi lofað sýninguna í hástert og
ljóst er að sú reynsla og þekking
sem varð til við þetta verkefni
verður nýtt áfram enda mikilvægt
að virkja þann mikla áhuga sem

nemendur hafa svo metnaðarfullu starfi sem þessu.
Myndir: Vilhelm Gunnarsson

Lágt verð
alla daga

síðan
1962

MARKAÐSDAgAR
Lokahelgin - auka
30% afsláttur af öllum
markaðsdagavörum

Járnhillur,
180X100X60/30 3/2

GæludýravöruM
Fóður og leikföng

afsláttur af

6.915

Mottum og
dreglum

kr.

38910099
Almennt verð: 9.875 kr.

25%

afsláttur af
bökunarvörum

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboðin gilda til 17. mars 2016.

afsláttur af

25%

-30%

kr./stk.

INTERIÖR 10
innimálning, 2,7 l.

3.355 -20%
kr.

80602727-30
Almennt verð: 4.195 kr.

25%

Palla veggljós, með segli G9
hvítur, svartur, kopar og króm

4.495

20% 20%

-25%

52238257-60
Almennt verð: 5.995 kr.

afsláttur af
listmálaravörum

2.995 -25%

bílavörum

kr.

52238150
Almennt verð: 3.995 kr.

-50%
Sturtusett

1.495

kr.

15700203
Almennt verð: 2.995 kr.

1.995

kr./m2

-26%

af fræjum,
sáðbökkum og
vorlaukum

0113487/ 0113485/ 0113475
Almennt verð: 2.695 kr.

Spurðu
ástu
um allt tengt
hönnun
heimilisins

hjá
byko
5ár

afsláttur af
Vinnufötum
og skóm

afsláttur

afsláttur

af SOnax

20%

25%

20-30%
Janus
loftljós 2xG9

afsláttur af
rafmagnsverkfærum

hjá
byko
32ár

Spurðu
Stefán
um allt tengt
stærri verkefnum

hjá
byko
8ár

Spurðu
sveinbjörn
um allt tengt
verkfærum

Spurðu
Regínu
um allt!

hjá
byko
8ár
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Landsmót hestamanna

Landsmót hestamanna verður hjá
Spretti árið 2022

Kópavogsblaðið

Reykjavík. Þegar farið var að stað
með uppbyggingu hér á svæðinu
var markmiðið að geta haldið stór
hestamannamót; bæði innanhúss
og utan dyra.

Framundan
hjá Spretti

Það verður væntanlega í mörg horn
að líta fram að Landsmóti. Hvernig
verður undirbúningi háttað?
„Við munum sjá hvernig Landsmótið verður í sumar að Hólum
í Hjaltadal og reyna að draga
lærdóm af því; kosti þess og galla.
Við munum svo fara að vinna að
markaðsstarfi fyrir Landsmótið
okkar og munum auglýsa það á
Landsmótum 2018 og 2020. Eftir
sex ár verður félagssvæðið orðið
rótgróið svæði með fleiri trjám
og meira skjóli. Í fyrrasumar hélt
Sprettur stórglæsilegt Íslandsmót

12. mars: Karlatölt Spretts
16. mars: Páskabingó
17. mars: Slaktaumatölt í 		
Glugga og
Glerdeild
19. mars: Framhaldsskólamót í
hestaíþróttum
23. mars: Dymbilvikusýning Spretts
25. mars: Þrauta- og leikjadagur Spretts
26. mars: „Þeir allra
sterkustu.“

í hestaíþróttum sem tókst afar vel
og var ma. enginn hestur dæmdur
úr leik vegna áverka, sem staðfestir gæði keppnisvallanna. Því
getum við sagt að við séum búin að
prufukeyra svæðið” segir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, formaður
Spretts.

Konukvöld
Spretts
25. febrúar

H

ið stórskemmtilega Konukvöld Spretts var haldið í
Veislusalnum 25. febrúar
s.l. Það voru á milli 90 og 100
konur sem mættu galvaskar
og ákveðnar í að skemmta sér
saman. Töltgrúppan fjölmennti
og frábært að sjá áhuga þessara
kvenna sem flestar komu beint
úr hesthúsinu.

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, formaður Spretts.

G

ríðarlega öflugt starf er rekið hjá hestamannafélaginu
Spretti og mikill kraftur er
í félagsmönnum enda nóg um
að vera. Starfsemi félagsins er í
miklum blóma og eru t.d. tugir
viðburða á dagskránni í mars.
Nýlega var tilkynnt að Landsmót
hestamanna, árið 2022, verður
haldið á félagssvæði Spretts.
Hestamannafélagið Sprettur var
stofnað árið 2012 við sameiningu
Hestamannafélaganna
Andvara
í Garðabæ og Gusts í Kópavogi. Fjöldi félagsmanna Spretts er
1.140, sem gerir Sprett að næst
stærsta hestamannafélagi landsins.
Félagssvæðið að Kjóavöllum er
gríðarstórt og sem dæmi má nefna
er talið að um 20 þúsund manns
komist auðveldlega fyrir í áhorfendabrekkum við keppnisvelli
félagsins. Félagið á jafnframt og
rekur tvær reiðhallir; Hattarvallarhöllina sem er 1.500 fermetrar og
Samskipahöllina sem er stærsta
reiðhöll landsins og telur 4.000 fermetra. Þar er einnig rekinn glæsilegur veitingasalur. Það er því ekki
að furða að þegar kom að því að velja
hvar á landinu Landsmót hestamanna átti að fara fram eftir sex
ár, eða árið 2022, varð Sprettur
fyrir valinu. Sveinbjörn Sveinbjörnsson, formaður Spretts segir
að félagssvæði Spretts hafi verið
byggt upp með það að markmiði
að geta haldið stórmót, og var þar
Landsmót hestamanna meðal
annars haft að leiðarljósi. „Því lá
beinast við að sækja um Landsmót
þegar auglýst var eftir umsóknum
og var okkur úthlutað Landsmóti

árið 2022 sem við Sprettarar eru
mjög ánægðir með. Við munum
því halda stórglæsilegt Landsmót á 10 ára afmæli félagsins. Í
umsóknarferli okkar þá var mjög
mikilvægt að fá yfirlýstan stuðning
frá bæjarstjórum Garðabæjar og
Kópavogs. Það hjálpaði okkur
mikið,“ segir Sveinbjörn.
Hvernig er aðstaðan hjá Spretti fyrir
hesta, keppendur og gesti á Landsmóti?
„Aðstaðan er eins og best verður
á kosið. Hér eru þrír löglegir
gæðingakeppnisvellir, þrír löglegir
íþróttakeppnisvellir, tveir löglegir
kynbótavellir, tveir kappreiðavellir
og upphitunarvöllur,“ segir Sveinbjörn og bætir því við að í uppbyggingu sé svokölluð „TRECK-braut,“
sem er þrautabraut fyrir hesta.
„Við getum hýst alla keppnishestana á Landsmótinu í hesthúsum félagsmanna og einnig
munum við bjóða upp á tugi
beitarhólfa. Reiðhallir okkar verða
nýttar fyrir dýralæknaskoðun og
upphitun
keppnishesta
og
veitingaaðstöðu fyrir gesti. Einnig verðum við með íþróttahúsið
Kórinn þar sem möguleikarnir
eru nær endalausir og munum
við kynna hvað þar fer fram þegar
nær dregur. Aðkoman að svæðinu
er líka mjög góð, frá Reykjavík,
Kópavogi og Garðabæ.”
„Félagssvæði okkar er vel í sveit
sett þar sem við höfum reiðleiðir
í Heiðmörk og við Elliðarvatn,
héðan eru einnig góðar reiðleiðir
í nærliggjandi hestamannafélög
eins og Sörla í Hafnarfirði og Fák í

Niðurstöður Smyril Line
Cargo fimmgangurinn

Kvennadeildin bauð upp á fjölbreytt skemmtiatriði og slógu
þær Elva Dögg uppistandari
og Sigga Dögg kynfræðingur í
gegn með opinskáu framlagi
sínu. Mikið var hlegið í salnum
þó sumar sáust súpa hveljur.
Velunnarar félagsins sáu um að
gefa veitingar sem saman stóðu
af víni, bjór, brauði, ostum og
pestói, konfekti, franskri súkkulaðiköku og ýmsu öðru góðgæti.
Happdrættisvinningarnir voru
heldur ekki af verri endanum og
fóru konur glaðar heim skreyttar
skartgripum, hársnyrtivörum,
hestavörum ýmiskonar og húðvörum svo eitthvað sé nefnt.
Stjórn Kvennadeildar þakkar
fyrir sig og er strax farin að undirbúa næsta kvennakvöld að
ári.

N

ýlega fór fram keppni í
Smyril Line Cargo
fimmganginum í Gluggar
& Gler deildinni. Fjölmenni var
í stúkunni og keppnin fór mjög
vel fram. Það var Kartrín Sigurðardóttir með stóðhestinn Þyt
frá Neðra-Seli sem fór með sigur af
hólmi. Keppnin var mjög spennandi fram á síðustu mínútu og það
voru aðeins 3 kommur sem skildu
þær Kartínu og Anítu að. Liðakeppnina sigraði lið Garðatorgs - ALP/
GÁK

Úrslitin voru sem hér segir:

1. Katrín Sigurðardóttir og
Þytur frá Neðra-Seli - Vagnar &

Samskip er aðalstyrktaraðili Spretts

Þjónusta 6,24
2. Aníta Lára Ólafsdóttir og
Sleipnir frá Runnum Garðatorg
- ALP/GÁK 6,21
3. Ámundi Sigurðsson og Sprettur
frá Brimilsvöllum Garðatorg ALP/GÁK 5,69
4. Birgitta Dröfn Kristinsdóttirog
Harpa frá Kambi - Barki 5,67
5. Leó Hauksson og Týpa frá
Vorsabæ Margrétarhof / Ex
porthestarII 5,64
6. Halldór G Viktorsson og 		
Íslendingur frá Dalvík Heimahagi 5,33
7. Saga Steinþórsdóttir og
Dimmir frá Álfhólum - Mustad
3,90 (hætti keppni)

Getraunarnúmer Spretts
er 215

Kópavogsblaðið
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Samfés

Rauði krossinn
krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

steinn

þjóð

2 eins

bága

upphaf

staur

duglegur

11

tónn
áhaldinu -----------2 eins

Teikning:
Skúli
eftirprentun
bönnuð

stein
-----------herbergi

10

hagnaður

vistarvera
-----------starf

konungur
vökva
------------fluga

kona

3 eins
------------röð
sérhvert
-----------mana

mann
------------nostursöm

smávaxin

vekja

9

ekki gömul

2 eins
krús

fésugu

6

egnda

Í
sigli

knæpa

steypist

fljót

álpast
skemma
-----------mann

maðkinn

samið

8

spil
------------fljótur

stafur

stertur

veikur
-----------þjóð

dana
-----------vatn

2 eins
-----------flinkan
bilun
-----------fugl
nýleg
áttund

utan

kvendýr
-----------árföður

dottin

1

fugl

kona

2

3

4

5

6

7

ym
-----------málmur
næring
-----------borg

7

oftar

5

karl

egnd

heppnast

1

grópin

slökkvarann

4
3

Kátir og skipulagðir sjálfboðaliðar setja
met á árinu 2015.

aulana
bandaríkjamann
-----------49

kært

2

gnauð

áttund
sáðland

2 eins

8

9

10

11

Allt fyrir fermingarnar

Dalvegi 18
201 Kópavogur
Sími: 568 6500

Föt sem framlag hjá Rauða
krossinum í
Kópavogi

hverjum mánuði hittist hópur
sjálfboðaliða sem prjónar og
saumar hlý föt og teppi fyrir
ungabörn í Hvíta- Rússlandi.
Pakkað er í poka með fyrirfram
ákveðnu innihaldi sem er eins
um land allt. Sjálfboðaliðar í „Föt
sem framlag,“ undir styrki forystu
Huldu hópstjóra, setja met í fjölda
pakka í hvert sinn. Miðvikudaginn
16. mars ætlar hópurinn að pakka
300 ungbarnapökkum og töluverðu magni af hlýjum flíkum fyrir
eldri börn.
„Föt sem framlag,“ er verkefni sem
hefur blómstrað hjá Kópavogsdeild
undir styrkri forystu sjálfboðaliða.
Það er hluti af alþjóðlegu hjálparstarfi en einu sinni í mánuði hittast sjálfboðaliðarnir og skipuleggja, prjóna og sauma fatnað til
að senda þar sem neyð ríkir. Þetta
eru ungbarnapakkar sem eru fyrir
börn að 2ja ára aldri. Pakkarnir
innihalda peysu, buxur, sokka,
húfu og teppi. Einnig er prjónaður
hlýr fatnaður fyrir eldri börn sem
er sendur með. Undanfarin ár hafa
fatapakkarnir farið til Hvíta-Rússlands en mikil fátækt og kuldi er
þar og hefur fatnaðurinn komið
sér einstaklega vel. Ef neyð skapast
þá hafa sjálfboðaliðar í Fötum sem
framlag brugðist hratt við þar sem
neyð ríkir. Mikill kraftur hefur verið
í sjálfboðaliðum og nýtt met slegið
í hverri pökkun. Á síðasta ári var
pakkað tvisvar sinnum og 679 ungbarnapakkar ásamt 8 stórum kössum með hlýjum fötum fyrir eldri
börn sendir út. Rauði krossinn í
Hvíta-Rússlandi sér um að úthluta fatnaði til þeirra sem þurfa og
hefur mikið og gott samstarf
skapast. Rauði krossinn í Kópavogi
er í góðu samstarfi við Sunnuhlíð en virknisetrið þar hefur prjónað teppi fyrir verkefnið og afhent
starfsmanniRauða krossins með
viðhöfn tvisvar sinnum á ári.
Það er ávallt mikið fjör og góð
stemming þegar sjálfboðaliðarnir
hittast og er sífellt að bætast í
hópinn. Það eru að meðaltali 15-18
sjálfboðaliðar sem mæta í prjónakaffið en 50 sjálfboðaliðar eru í
heild í verkefninu. Framleiðnin í
þessum hóp er gríðarleg þó hittingur sé aðeins einu sinni í mánuði
en það má til gamans geta að hátt
í 700 peysur liggja í ársverki þessa
frábæra hóps og geri aðrir betur.
Rauði krossinn í Kópavogi hefur
verið lánsamur því margir leggja til
garn og efni til verkefnisins ásamt
því að keypt er garn til viðbótar.
Mikið af teppum og húfum eru
prjónuð úr afgöngum, buxur saumaðar úr flísteppum og allt efni nýtt
til hins ítrasta. Hugmyndaauðgi
og nýtni er alveg til fyrirmyndar og
lýsir vel einstökum hópi sjálfboðaliða í verkefninu „Föt sem framlag.“
Rauði krossinn í Kópavogi heldur aðalfund sinn mánudaginn
14. mars kl. 20 og eru félagar sérstaklega hvattir til að mæta. Ársskýrslu 2015 má nálgast í Rauðakrosshúsinu í Hamraborg og á
heimasíðu deildarinnar.
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Blikafréttir
Skák

Samstarf

N1 og knattspyrnudeild
Breiðabliks
framlengja
samstarf sitt

N

ú á dögunum var undirritaður nýr þriggja ára
samningur milli N1 og
knattspyrnudeildar Breiðabliks
en N1 hefur verið dyggur stuðningsaðili deildarinnar undanfarin
ár. Stuðningur N1 skiptir knattspyrnudeildina miklu máli og
styrkir áfram ölfugt uppeldis- og

Ung skáksveit Breiðabliks tryggði sér sæti í
3.deild á næsta ári
Kraftaverkin gerast ef ástundunin er góð

Borghildur Sigurðardóttir, formaður knattspyrnudeildar og Eggert Þór Kristófersson, handsala samninginn.

afreksstarf knattspyrnudeildar sem
og að styðja við meistaraflokka félagsins í efstu deild karla og kvenna.
Það voru þau Borghildur Sigurðardóttir formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks og Eysteinn Pétur
Lárusson framkvæmdastjóri knatt-

karate

Íslandsmeistarar
í karate
T
vö Íslandsmeistaramót í kata
hafa verið haldin í karate
nú á vorönn, Íslandsmeistaramót unglinga í febrúar og
Íslandsmeistaramót fullorðinna í
mars. Breiðablik hefur verið sigursælt á báðum þessum mótum.

Breiðablik sendi góðan hóp keppenda á Íslandsmeistaramót fullorðinna í kata og uppskar annað
sætið í keppni félaga. Okkar keppendur voru Aron Breki Heiðarsson,
Jóhannes Felix Jóhannesson, Arna
Katrín Kristinsdóttir, Laufey Lind
Sigþórsdóttir, Kristín Magnúsdóttir og Svana Katla Þorsteinsdóttir.
Okkar keppendur stóðu sig mjög
vel í kvennaflokknum enda hafa
stúlkurnar í félaginu skarað fram
úr í kata undanfarin ár, þetta ár var
ekkert öðruvísi. Breiðablik sendi
tvo keppendur í karlaflokki en
þeir unnu ekki til verðlauna í ár. Í

kvennaflokki var spennan mikil þar
sem allar landsliðskonur okkar voru
mættar sem og unglingalandsliðið
sem var komið með keppnisrétt á
mótinu. Í úrslitum áttust við sömu
landsliðskonurnar og síðustu 3
ár þær Kristín Magnúsdóttir og
Svana Katla Þorsteinsdóttir, báðar
úr Breiðablik. Þær stöllur hafa
reyndar ást við í mörg ár, allt frá
unglingsárum. Svana Katla sýndi
kata Anan og Kristín kata Empi.
Báðar sýndu frábæra útfærslu og
stóð Svana Katla uppi sem sigurvegari annað árið í röð. Þær stöllur
Svana Katla og Kristín ásamt Örnu
Katrínu Kristinsdóttur unnu svo
hópkata kvenna og vörðu þar með
titil sinn síðan í fyrra, er þetta 5.
árið í röð sem sveit Breiðabliks með þeim Kristínu og Svönu
vinnur hópkata kvenna. Svana
Katla er því tvöfaldur Íslandsmeistari í kata annað árið í röð.

spyrnudeildar sem undirrituðu
samninginn fyrir hönd Breiðabliks og Eggert Þór Kristófersson forstjóri N1 og Þyrí Dröfn
Konráðsdóttir markaðsstjóri N1
sem undirrituðu samninginn fyrir
hönd N1.

Íslandsmeistarar fullorðinna í einstökum flokkum:

Kata kvenna: Svana Katla Þorsteinsdóttir. Hópkata kvenna: Svana Katla
Þorsteinsdóttir, Kristín Magnúsdóttir og Arna Katrín Kristinsdóttir.
Kata kvenna 2.sæti: Kristín Magnúsdóttir. Kata kvenna 3.sæti: Laufey
Lind Sigþórsdóttir.

Önnur verðlaun á Unglingamótinu

Á Íslandsmeistaramóti unglinga
gerði Breiðablik sér lítið fyrir og
varð Íslandsmeistara unglinga í kata
áttunda árið í röð, enda hefur
félagið átt mjög sterka keppendur í
kata í gegnum árin. Árangur okkar
keppanda var frábær, 5 gull, 2 silfur
og 5 brons auk þess sem félagið vann
heildarstigakeppnina með 31 stig og
er því Íslandsmeistari félaga í kata
unglinga 8.árið í röð, sem sýnir styrk
deildarinnar og er gott merki um það
góða starf sem þar fer fram. Þrír einstaklingar frá Breiðabliki stóðu uppi
sem tvöfaldir meistarar, unnu einstaklingsflokka sína sem og voru
í sigurliðum í hópkata, þetta eru
Tómas Pálmar Tómasson, Daníel
Dagur Bogason og Arna Katrín Kristinsdóttir.

U

m síðustu helgi uppskáru
þeir ungu strákar sem í vetur hafa verið að æfa með
Skákdeild Breiðabliks í stúkunni
við Kópavogsvöll. Þeir gerðu sér
lítið fyrir og lönduðu silfri í fjórðu
deild Íslandsmóts skákfélaga, en
seinni hluti keppninnar var tefld í
Rimaskóla helgina 4.-6.mars. Þeir
öttu þar kappi við sér stigahærri,
eldri og reyndari andstæðinga. En
framfarirnar í vetur, einbeitningin,
samheldnin og keppnisharkan
var slík að ekkert stoppaði þá og
niðurstaðan var eitthvað sem öllum
þótti óhugsandi þegar fyrri hluti
keppninnar hófst í haust. Breiðablik
sendi tvær sveitir til keppni. Unglingasveitin náði einnig ágætis
árangri og endaði um miðja deild.
Nokkrir liðsmenn þeirrar sveitar eru ekki nema 8-10 ára. Þjálfari
strákanna er Birkir Karl Sigurðsson.
Lið Breiðabliks: Birkir Karl Sigurðsson, Halldór Atli Kristjánsson,
Hjörtur Kristjánsson, Birkir Ísak
Jóhannsson, Sverrir Hákonarson,
Stephan Briem, Atli Mar Baldursson, Sindri Snær Kristófersson,
Nikulás Ýmir Valgeirsson, Ólafur
Örn Ólafsson, Óskar Hákonarson,
Steinþór Örn Gíslason, Jóhannes
Þór Árnason, Snorri Sveinn Lund,
Reynir Thelmuson, Gunnar Erik

Guðmundsson, Benedikt Briem og
Tómas Möller. Framtíðin í Skákdeild Breiðabliks er því mjög björt.
Sunnudaginn 20.mars heldur Skákdeild Breiðabliks Íslandsmót barnaskólasveita í 1.-3.bekk í stúkunni
við Kópavogsvöll. Mjög öflugt skákstarf er í nokkrum skólum Kópavogs
og má búast við mörgum sveitum
þaðan. Núverandi Íslandsmeistari
er Hörðuvallaskóli.
Um páskana fer svo Áskorendaflokkur Skákþing Íslands fram í
stúkunni við Kópavogsvöll. Mikið
skáklíf er í þessari glæsilegu byggingu yfir vetrartímann og hún er að
verða musteri skákarinnar á Íslandi.

Skák

Alexander Beljavskí
marði jafntefli gegn
Bárði Erni Birkissyni

N

ú stendur alþjóðlega Reykjavíkurskákmótið sem hæst
í Hörpunni. Meðal keppenda er goðsögnin Alexander Beljavskí fjórfaldur sovéskur meistari
í skák og liðsmaður í gullaldarsveit Sovétríkjanna með Kasparov
og Karpov.
Í fyrstu umferð mætti hann ungum
nemanda úr Smáraskóla, Bárði

Erni Birkissyni. Bárður tefldi mjög
góða skák og mátti goðsögnin
þakka fyrir að halda jafntefli eftir
að Bárður hafði afþakkað að
þráleika og pressaði óhræddur
þennan sterka skákmann.
Bárður Örn, Björn Hólm tvíburabróðir hans og Freyja systir þeirra
eru meðal efnilegustu skákungmenna landsins í dag.
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Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

Stöðutaka
á Facebook

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is

Magnús Helgi
Björgvinsson

Það hefur auðsjáanlega verið
algjör nauðsyn að hreinsa í
burtu allt sem minnti á Hermann
Lundholm, fyrsta garðyrkjustjóra
Kópavogs. Öll tré og garður hreinsað í burtu með húsinu. Meira að
segja moldin alveg út að lóðamörkum.

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími: 564 0035

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

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

Kópavogsblaðið

Sema Erla Serdar

Næsta blað kemur út
þann 23. mars.

Engin gildistími á kortum
Bæjarlind 1-3 og Egilshöll
201 Kópavogur
Sími: 544 2424

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Þegar United tapar fyrir Liverpool í
Evrópudeildinni (já - Evrópudeildinni!) getur maður ekki annað en
sest niður, fengið sér bjór og skellt
í blogg til höfuðs íslensku þjóðfylkingunni. Ísland über alles, p. II,
kemur á morgun. Stay tuned. Þeir
sem vita um aðrar leiðir til þess
að fá útrás fyrir gremju mega hafa
samband! Númer hjá sálfræðingum eru líka vel þegin. Nótt, nótt.
Ást og friður!

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð
KYNNING

KYNNING

Nýtt jógasetur
í Kópavogi

Ráðgjöf og
námskeið
fyrir þá sem
vilja styrkja
sig í lífi
og starfi

K

ópavogsbúar á öllum aldri
eru boðnir velkomnir í
frían prufutíma í nýtt jógasetur sem hefur tekið til starfa
að Versölum 3, þar sem Salalaugin
er til húsa, og nefnist Shree Yoga.
Þar er meðal annars boðið upp á
jóga fyrir 60 ára og eldri. Skráning
er hafin á námskeið sem hefjast
þann 19. mars.Yoga með Gyðu
Upplýsingar um tíma og stundaí Gerplusalnum
töflu er að finna á gydadis.is eða
í síma 822 8803.

H

iminn og Jörð er ráðgjafaog fræðslusetur þar sem
þú lærir leiðir til betri
sjálfsþekkingar, aukins árangurs
og meiri vellíðunar bæði í leik og
starfi. Í boði er bæði einstaklingsráðgjöf og námskeið í 4–6 manna
hópum þar sem þú lærir leiðir til
að auka sjálfstyrk þinn og bæta við
sjálfsþekkinguna til að skilja betur
sjálfan þig og þann styrk sem þú
býrð yfir. Einnig er í boði starfsráðgjöf þar sem þú færð leiðsögn

Guðmundur Gísli
Geirdal

Bjóðum Hard Rock velkomið í
Kópavoginn

Dís

HrefnaGuðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og jógakennari hjá
Himni og Jörð.

um allt það sem skiptir máli í atvinnuleitinni. Starfsráðgjöfin er til
dæmis gagnleg fyrir þá sem eru að
leita að nýju og betra starfi og þá
sem eru nýkomnir úr námi eða eru

að ljúka því. Á námskeiðunum
er auk fræðslu meðal annars
farið í leidda hugleiðslu, slökun,
jógateygjur og sjónsköpun.
himinnogjord.is. Sími: 822 3163.

Gyða Þórdís Þórarinsdóttir,
jógakennari.

Stöðutaka
á Facebook

Kópavogsblaðið
menningin

Aukin ánægja með
menningarmálin
í Kópavogi
Fleiri Kópavogsbúar eru ánægðir
nú með það hvernig bærinn
sinnir menningarmálunum en
á árinu 2013. Þetta kemur fram
ef rýnt er í þjónustukannanir
sveitarfélaganna á þessum árum.
Ánægjuaukningin er 7% á þessum
tveimur árum.
Í þjónustukönnuninni er spurt út
í ýmsa þætti, svo sem skólamál,
íþróttamál, þjónustu við aldraða,
fatlaða, samgöngumál og sfrv.
Einni er spurt út í ánægju með
menningarmálin.

eru ánægðari með menningarmálin en karlar og hefur ánægja
kvenna aukist þó nokkuð á meðan
ánægja karla er því sem næst sú
sama.
Nýjasta könnunin var gerð frá 13.
nóvember til 5. janúar og byggja
niðurstöðurnar á 442 svörum.
Nánari upplýsingar um könnunina
í heild og niðurstöður hennar eru
á kopavogur.is

Spurt var: Hversu ánægð(ur) eða
óánægð(ur) ertu með hvernig
Kópavogsbær sinnir menningarmálum. Nú eru 68% svarenda
ánægðir, 29% eru hvorki ánægð
né óánægð og 3% óánægð.
Á árinu 2013 voru 61% ánægð,
32% hvorki né og 5% óánægð.
Ánægjan er mest í póstnúmeri
200 og 201 en minnst í 203. Konur

www.gerdarsafn.is

Gerðarsafn
Kópavogur
Art Museum

Opið alla daga frá 11 – 17.
Lokað á mánudögum.
Frítt á miðvikudögum.

Hamraborg 4

200 Kópavogur

