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Menning

Vel heppnaðir Óperudagar

H

átt á annað þúsund manns
og þar af um 800 skólabörn
úr Kópavogi nutu Óperudaga í Kópavogi, nýrrar hátíðar á
vegum Menningarhúsa Kópavogsbæjar og ungs tónlistarfólks sem
haldin var í júníbyrjun. Tilgangur
hátíðarinnar var að breyta bænum
í óperu- og leiksvið og gefa flytjendum og gestum færi á að eiga í
fjörugu samtali við óperuformið.
Um 70 ungir söngvarar og aðrir
tónlistar- og listamenn tóku þátt í
hátíðinni. Dagskráin var mjög fjölbreytt og viðburðir alls 35. Má
nefna óperugöngur í hjarta bæjar-

ins með óvæntum uppákomum fyrir
börn og fullorðna, nýja fótboltaóperu í tilefni EM í fótbolta, hádegistónleika í Salnum, stuttar óperuuppfærslur, masterklass með Kristni Sigmundssyni, stofutónleika og kabarettkvöld svo fátt eitt sé nefnt.
Einstök atriði úr Óperudögum í
Kópavogi voru einnig flutt í skólum
og í félagsmiðstöðvum eldri borgara.
Listrænn stjórnandi hátíðarinnar var
Guja Sandholt en framkvæmdastjórn
var í höndum Örnu Schram, forstöðumanns Menningarhúsa Kópavogsbæjar. Fjöldi annarra starfsmanna menningarhúsa bæjarins,

kom einnig að hátíðinni sem naut
jafnframt liðsinnis starfsnáms
Menningarstjórnunar Háskólans á
Bifröst.
Arna Schram, forstöðumaður
Menningarhúsa Kópavogsbæjar,
segir að hátíðin sé sú fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi: „Hátíðin hitti
í mark, aðsókn að viðburðum var
mikil og hátíðin vakti mikinn áhuga
fjölmiðla. Með óperuhátíðinni náðum við að sameina marga þætti í
nýrri menningarstefnu Kópavogsbæjar, svo sem að tengjast betur
upprennandi listamönnum, ná til
barna og eldri borgara í Kópavogi,

Forvarnarsjóður

Úthlutað úr Forvarnarsjóði Kópavogs
nemar hlutu 100.000 til fræðslu framhaldsskólanema um kynfræðslu,
fjölgreinastarf Lindakirkju hlaut
100.000 fyrir sértækt hópastarf fyrir
félagslega einangraða krakka. Loks
fékk IOGT styrk fyrir barna og
unglingastarf.
Forvarnarsjóður var stofnaður
var í byrjun árs 2014. Úthlutað er úr

S

tyrkir Forvarnarsjóðs Kópavogs
voru afhentir formlega í þriðja
sinn um síðustu mánaðarmót.
Hæsta styrkinn, 500.000 krónur
hlaut verkefnið Tónlist – aukin lífsgæði. Verkefnið er á vegum Hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar og hefur það að markmiði að auka tónlistarhlustun í daglegu lífi íbúa og þeirra
sem sækja dagvistun í Sunnuhlíð.
Alls voru veittir sjö styrkir úr sjóðnum
og fór afhendingin fram í Sunnuhlíð.
Auk verkefnisins Tónlist – aukin

lífsgæði hlutu eftirfarandi verkefni
styrk: Ungmennaráð Kópavogs hlaut
260.000 kr. fyrir verkefnið jafningjafræðsla um geðheilbrigði, félagsmiðstöðvar barna og unglinga fengu
180.000 til verkefnisins Markvissara
fornarstarf, félagsmiðstöðvar eldri
borgara í Kópavogi og félag eldri borgara fengu 150.00 til verkefnis sem
ber heitið Félags og tómstundavinir
og hefur það að markmiði að virkja
félagslega einangraða til þátttöku
í tómstunda og félagsstarfi, lækna-

efla sérstöðu menningarstarfs
bæjarins, auka samstarf menningarhúsa, skipuleggja nýja þemahátíð og síðast en ekki síst að efla
ímynd bæjarins sem miðstöð menningar í ólíku formi.“ Guja Sandholt
tekur í sama streng og segir hátíðina hafa tekist vel. „Mér þótti hátíðin takast einstaklega vel og augljóst að bæjarbúar og aðrir gestir
tóku mjög vel í framtakið enda fór
mæting fram úr björtustu vonum.
Ég er þakklát lista- og menningarráði fyrir dyggan stuðning, starfsfólki Kópavogsbæjar fyrir skemmtilega samvinnu, hinu fjölmarga
listafólki sem kom fram og öllum
öðrum sem lögðu hönd á plóginn.“
Lista- og menningarráð Kópavogs
studdi hátíðina með framlagi úr
lista- og menningarsjóði bæjarins
en einnig fékk hún styrki frá einstökum fyrirtækjum og einstaklingum meðal annars í gegnum
Karolina Fund.

Kópavogsblaðið

Á döfinni

Jazz undir
berum himni

L

augardaginn
16. júlí mun
Björn Thoroddsen koma sér
fyrir með gítarinn
sinn á svölum Bókasafns Kópavogs í Björn Thoroddsen, tónHamraborginni.
Tónleikarnir hefjast listarmaður.
klukkan 16, eru ókeypis og allir
velkomnir á meðan að rými svalanna
leyfir en Garðskáli Gerðarsafns mun
selja léttar veitingar á svölunum.

Salurinn

Forsala á „Af
fingrum fram“
fer vel af stað

E

honum einu sinni á ári samkvæmt
tillögum frá forvarna og forvarna- og
frístundanefnd. Hlutverk sjóðsins
er að stuðla að öflugu forvarnaog frístundastarfi í Kópavogi með
það að markmiði að veita einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og stofnunum styrki til verkefna sem hafa það að leiðarljósi
að efla forvarna- og frístundastarf
Kópavogsbúa. Lögð er áhersla á að
styrkja samstarf þeirra aðila sem
koma að málaflokknum í Kópavogi.
Auk úthlutunar á forvarnastyrkjum
stendur Forvarnasjóður Kópavogs
fyrir því að fá rannsóknarniðurstöður
um líðan ungs fólks í Kópavogi.
Slíkar niðurstöður nýtast öllum
sem koma að málefnum barna og
unglinga í Kópavogi.

gill Ólafs, Ragnheiður Gröndal, Valdimar,
Svavar Knútur, Eyþór
Ingi og Páll Óskar
heimsækja Jón Ólafs Egill Ólafsson,
næsta vetur. Forsala tónlistará tónleikaröð Jóns, Af maður.
fingrum fram, hófst í lok júní og í
stuttu máli rjúka miðarnir út. Enda
einstakt tilboð þar sem miðarnir eru
á 3.900 krónur til 15. ágúst þegar
forsölutilboðinu líkur. Fullt miðaverð
er 4.500 krónur.
Af fingrum fram hóf göngu sína
í Salnum fyrir átta árum í kjölfar
samnefndra þátta sem voru á dagskrá RÚV. Tónleikarnir eru orðnir
rúmlega fimmtíu og hafa vel yfir
fjórtán þúsund manns sótt þá og
njóta þeir sívaxandi vinsælda enda
einstakir tónleikar sem eiga sér enga
hliðstæðu. Á þessum átta árum hafa
á þriðja tug tónlistarmanna heimsótt
Jón í Salinn, spilað og spjallað við
góðar undirtektir áheyrenda. Næsta
vetur munu Egill Ólafsson, Ragnheiður Gröndal, Valdimar Guðmundsson og Svavar Knútur bætast í
þann hóp auk þess sem tónleikarnir
með Eyþóri Inga og Páli Óskari verða
endurteknir. Með sanni má segja að
spjalltónleikar Jóns með Páli Óskari
séu orðnir árlegir enda eru það
tónleikar sem eru í raun blanda af
frábærri tónlist og uppistandi.

Gamla fréttin

Skemmtistaðurinn SPOT
opnaði í Bæjarlind

Þ

essi frétt er úr Kópavogsblaðinu í júlí árið 2009 en þá
tók skemmtistaðurinn SPOT
í Bæjarlind til starfa. Margt var um

manninn þegar staðurinn var formlega opnaður. SPOT hefur á þessum
árum sem liðin eru náð að festa sig í
sessi í skemmtanalífi landsmanna.
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Kópavogsblaðið
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.
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Þið eruð framtíðin
í fótboltanum!
Við óskum öllum fótboltastelpum sem taka þátt í Símamótinu 2016 góðs gengis
og hvetjum alla til að mæta á völlinn að hvetja þær og skemmta sér.
Vertu með Símamótið í vasanum!
simamotid.is
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Söfnun

Kópavogsblaðið

Útitónleikar

Söfnun vegna útfarar
Arons Hlyns

„Víólæf“ út um allan bæ

Aron Hlynur fékk hvíldarinnlögn
öðru hverju í Rjóðrinu í Kópavogi
og var í leikskólanum Dal í Funalind
síðastlið ár. Hann lést af völdum
skyndilegrar heilablæðingar þann
fjórða júlí síðastliðinn.
Heiða hefur hlúð einstaklega vel
að drengnum sínum og sinnt af einstakri ást og alúð. Núna er aleiga
hennar farin. Hún er 32 ára gömul
og er sjálf öryrki eftir slysið sem hún
varð fyrir á unga aldri. Hún hefur
verið heimavinnandi síðustu ár
vegna veikinda Arons Hlyns og er
þar af leiðandi ekki í stéttafélagi.
Margt smátt gerir eitt stórt og þeir
sem vilja leggja þessari ungu konu lið
við útfararkostnað og annað tilfallandi geta lagt inn á reikning sem er
í hennar nafni:
Aðalheiður Erla Davíðsdóttir ásamt syni sínum, Aroni Hlyn Aðalheiðarsyni, sem
lést aðeins fjögurra ára að aldri.

A

ðalheiður Erla Davíðsdóttir
eða Heiða, eins og margir
kalla hana, ólst upp í Kópavogi til 19 ára aldurs og flutti þá
yfir til Reykjavíkur en snéri aftur fyrir
rúmu ári þegar hún og Aron Hlynur
Aðalheiðarson, sonur hennar, fluttu
í Glósali 7.
Þegar Heiða var á 13 ári lenti
hún í alvarlegu umferðarslysi. Ekið
var á hana þar sem hún var á hjóli
við Bústaðabrúnna. Þá bjó hún í
vesturbæ Kópavogs og var á leiðinni heim úr sjúkraþjálfun. Slysið
olli alvarlegum blæðingum í heila
og var henni vart hugað líf. Næstu

árin fóru í endurhæfingu og þjálfun
þar sem hún varð að læra allar daglegar athafnir upp á nýtt. Hún glímir
við afleiðingar slyssins í sínu daglega
lífi, enn þann dag í dag.
Fyrir fjórum árum eignaðist hún
einkason sinn og gullmola, Aron
Hlyn. Strax á hans fyrsta ári kom í
ljós að hann var með rýran heila og
flogaveikur. Reyndist hann vera með
Lennox-Gastaut heilkenni sem er
mjög sjaldgæfur sjúkdómur sem
byrjar snemma á barnsaldri. Hann
lýsir sér með mjög illvígum krömpum sem koma ört og svara illa eða
ekki hefðbundnum flogaveikilyfjum.

Kennitala: 261083-3969
Banki: 537-14-407296

Á sólríkum miðvikudegi spilaði Anna Elísabet fyrir gesti Bókasafns Kópavogs og
Náttúrufræðistofu á útivistarsvæðinu við Menningarhúsin þar sem gestir nutu
veðurblíðunnar og veitinga Garðskálans. Það verður gaman að fylgjast með Önnu
Elísabetu í framtíðinni en hún er fyrrum nemandi Tónlistarskóla Kópavogs.

A

Aron Hlynur Aðalheiðarson.

nna Elísabet Sigurðardóttir,
víóluleikari, hefur í sumar
unnið að flutningi klassískra
tónverka í óhefðbundnum tónleikarýmum í Kópavogi. Verkefni hennar
ber heitið „Víólæf“ og vísar til þess að
tónlistin, í þessu tilviki víólutónlist, á
heima á hverju sviði lífsins. Tónlistin
ætti að vera aðgengileg allsstaðar og
því hefur Anna lagt sig fram við að

halda tónleika víðs vegar um bæinn.
Af þeim stöðum má nefna Kópavogstjörn; Bókasafn Kópavogs, við
Garðskála Gerðarsafns og í bílakjallaranum í Hamraborg.Anna stefnir
á að halda frekari tónleika í sumar
og því geta bæjarbúar haft augun
opin fyrir óvæntum uppákomum í
sínu nágrenni.

Áhugavert

Hanna plaköt af þekktum
kennileitum í Kópavogi

Gabríel Örn fær alls
konar óskalög
á vefnum.

Snædís Kristinsdóttir og Sonja Nikulásdóttir.

S

nædís Kristinsdóttir og Sonja
Nikulásdóttir eru báðar fæddar og uppaldar í Kópavogi. Þær
hafa mikinn áhuga á innanhúshönnun og fallegum hlutum til að
innrétta heimilið. Þær eru báðar ný
byrjaðar að búa og komust að því að
það er stundum of kostnaðarsamt
að skreyta fallega heima hjá sér. Þær
ákváðu að taka málin í sínar eigin

hendur og búa til eitthvað sjálfar.
Í Skapandi sumarstörfum hjá
Kópavogsbæ fást þær við að hanna
plaköt með grafískum teikningum af
þekktum kennileitum Kópavogs. Þar
má nefna teikningar af Kópavogskirkju, Hlíðagarði, Rútstúni og fleiri
stöðum. Þær ætla sér að halda áfram
með verkefnið eftir sumarið og bæta
við myndum utan Kópavogs.

Kópavogsbúi dagsins

Heldur tónleika í beinni
á vefnum og tekur við
óskalögum

G

abríel Örn Ólafsson er 17
ára píanóleikari úr Kópavogi sem stundað hefur
tónlistarnám við Tónlistarskóla
FÍH undanfarin ár. Í sumar hefur
hann, í samvinnu við Molann og
Skapandi sumarstörf, boðið veraldarvefnum upp á tónleikaröð
undir yfirskriftinni „Streymleikar.“
Þá leikur Gabríel á píanó heima
hjá sér eða þar sem honum dettur
í hug og hver sem er getur fylgst
með, í beinni útsendingu á netrás
hans. Nú þegar hefur Gabríel haldið tónleika í beinni á netinu frá Tónlistarsafni Íslands og við Elliðavatnið undir berum himni.

„Hugsunin með þessu er að einfalda fólki að mæta á menningarviðburði þar sem margir hafa kannski
ekki tíma eða tækifæri til þess,“ segir
Gabríel þegar hann er spurður um
hvernig honum datt þetta í hug. „Það
sem er líka skemmtilegt er að það
er hægt að hafa bein samskipti við
mig, á meðan ég er að spila, í gegnum spjallrás á síðunni. Ég hef notað
þessa spjallrás til að spjalla við áhorfendur og taka við óskalögum. Ég hef
spilað næstum því allt; klassík, djass,
popp, raftónlist og jafnvel þungarokk,“ segir Gabríel og bætir því við
að áhorfendur hafa komið víða að.
„Ég hef fengið áhorfendur um allan

heim. Mikið af áhorfendum hafa
komið frá Þýskalandi, Frakklandi,
Bandaríkjunum og jafnvel Rússlandi. Það er ein kona frá Lúxemborg sem kemur alltaf og háttar
sig með Streymleika í gangi sem
er mjög súrrealísk upplifun fyrir
mig,“ segir Gabríel og hlær.
„Viðtökurnar hafa verið mjög
góðar og ég hef ákaflega gaman
af því að gera þetta þar sem ég fæ
tækifæri til að spila allskonar lög
sem ég myndi annars aldrei spila.“
Streymleikar eru haldnir á netrásinni: www.twitch.tv/gabrielolafs
- á miðvikudagskvöldum, klukkan
20:30.

Sumarleikur N1 stendur sem hæst og nú er lag að
bæta í stimplasafnið. Fyrir hvern stimpil færðu
skemmtilega stimpilgjöf.
Þegar Vegabréfið er fullstimplað skilarðu því inn á næstu
N1 stöð og gætir átt von á glæsilegum vinningi. Stærsti
vinningurinn er fjölskylduferð í sólina á Tenerife.

Hluti af ferðasumrinu
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Markaðsstofa Kópavogs

Heimir Jónasson, nýr framkvæmdastjóri Markaðsstofu
Kópavogs
Ég fékk
þetta verkefni beint
í fangið, á mínum
fyrsta degi, að efna
til fótboltaveislu á
Rútstúni og bjóða
öllum bæjarbúum

Heimir Jónasson er nýr framkvæmdastjóri Markaðsstofu Kópavogs.

H

eimir Jónasson, fyrrverandi
dagskrárstjóri á Stöð 2 og kvikmyndaframleiðandi, er nýr
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Kópavogs. Áður en við hefjum viðtalið berst
talið að sköpunarkrafti og hvernig best
sé að hlusta eftir góðum hugmyndum.
„Fjölbreytileiki í öllum sínum formum
er af hinu góða og ber að virkja áfram
í Kópavogi,“ segir Heimir. „Bestu hugmyndirnar þurfa ekki endilega að koma
ofan frá heldur oft beint úr grasrótinni;
úr sögunni og frá þeim sem best þekkja
til. Það þarf að hafa hugrekki til að stíga
út fyrir kassann og gera eitthvað sem
áður var kannski óhugsandi.“
-Flott, segi ég. Tökum þá myndina
af þér uppi á þaki.
Heimir er ekkert gefinn fyrir formlegheit og uppstilltar myndatökur. Vill
helst að mynd verði notuð þar sem
hann sést troðast í gegnum lítið op upp
á þak bæjarskrifstofanna í Fannborg.
„Þetta er flott, og ansi táknrænt,“ hrópar
hann kankvíslega þegar hann stingur
höfðinu út um opið. Okkur tekst þó að
smella af skemmtilegri, hefðbundinni
mynd þar sem Kópavogur er í bakgrunni. En hver er maðurinn, hvaðan
kemur hann og hvert er hann að fara?

Dregur að skapandi fólk

„Ég er fæddur í Reykjavík, uppalinn í
Hlíðunum og er grjótharður Valsari. Ég
bý ásamt konu minni, Berglindi Magnúsdóttur, í Grafarholti ásamt þremur
börnum okkar sem eru á aldrinum 10
– 18 ára. Ég er menntaður framleiðandi
frá kvikmyndaskólanum í Munchen.
Að vera framleiðandi gengur út á
að þróa hugmyndir; finna sögur, finna

verkefni og draga skapandi fólk úr
menningargeirum og viðskiptum saman til að gera eitthvað sem áhorfendur vilja sjá. Þetta hef ég verið að gera
svo til allan minn starfsferil. Ég starfaði sem framleiðandi í Þýskalandi eftir
námið og gegndi stöðu dagskrárstjóra
á Stöð2 frá árunum 2001 til 2007. Þar
var líf og fjör, einkum í kringum Idolið,
en ég er einnig stoltur af að hafa ýtt
Næturvaktinni og Pressunni úr vör.
Eftir að þessum tíma lauk starfaði
ég um skamma hríð á markaðsdeild
Icelandair þar til ég söðlaði um og fór
yfir í Latabæ og leiddi framleiðsluna þar
á miklum umbrotatímum. Þá blessaði
Geir Ísland og við tók nýr tími þar sem
ég stofnaði fyrirtækið Icelandic Cowboys árið 2009, ásamt félaga mínum
frá Belgíu. Fyrirtækið þjónustar erlenda
kvikmyndagerðamenn á Íslandi. Það
vildi svo til að skömmu eftir að félagið
var stofnað urðu tvö eldgos svo það
varð strax mikið að gera. Þegar fór að
róast óskuðu þýskar sjónvarpsstöðvar
eftir kröftum mínum sem framleiðandi.
Verkefni mitt var að þróa nýja sjónvarpsþáttarseríu og að þjálfa 24 ára
gamlan mann að koma fram fyrir framan myndavélar. Þessi þjálfunarhluti
höfðaði mjög til mín og þetta gekk mjög
vel. Fyrir tilviljun hitti ég Thor Olafsson, stjórnendaþjálfara, úti á götu í
Munchen sem benti mér á að ef ég
hefði áhuga á þjálfun af þessum toga
þá ætti ég erindi í Dale Carnegie. Eftir
að heim kom langaði mig að dýpka
markaðsþekkinguna og hóf störf sem
ráðgjafi hjá Íslensku auglýsingastofunni samhliða því að þjálfa hjá Dale
Carnegie. Meðfram vinnu í fyrrahaust

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996
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hóf ég MBA nám sem hefur verið mjög
krefjandi en jafnframt þroskandi. Ég
vildi nýjar áskoranir, ný verkefni og hér
hafa spennandi hlutir verið að gerast

svo ég sótti um starf framkvæmdastjóra Markaðsstjóra Kópavogs. Hér er
ég og tilbúinn til góðra verka.“

Fyrsta verkefnið var
EM á Rútstúni

Heimir tekur við keflinu af Elísabetu
Sveinsdóttur sem lét nýverið af störfum.
Fyrstu dagarnir voru viðburðaríkir, að
sögn Heimis. „Ég byrjaði í síðustu viku
að ganga á milli skrifstofa í Fannborg og
læra nöfnin á starfsfólkinu. Þá vék sér
að mér maður, sem heitir Jón Ingi sem
er yfirmaður Tæknideildar og sagði:
„Við erum hér með risastóran „LED“
skjá sem knattspyrnufélögunum býðst
til að sýna leik Íslands og Frakklands á
EM.“ Ég sem sagt fékk þetta verkefni
beint í fangið, svo að segja á mínum
fyrsta degi, að efna til fótboltaveislu á
Rútstúni og bjóða öllum bæjarbúum
í fjölskyldu-fótbolta stemningu. Það
þurfti að virkja alla því stuttur tími var
til stefnu. Þá skildi ég strax hvað mikið
er af duglegu kraftaverkafólki í bænum.
Hér eru alls konar „framleiðendur“ og
„leikmunamenn.“ Eiður í Þjónustumiðstöðunni kom með skilti og fánastangir, girti af og lét slá. Andri í Molanum
hjálpaði mér mjög mikið yfir helgina,
þó hann ætti frí, og kom mér í tengsl
við alla þá sem ég þurfti. Fyrstu kynni
mín af starfsfólki bæjarins er þessi
ótrúlegur kraftur; flott viðhorf, áhugi,
starfsgleði og samheldni. Það er allt
hægt ef allir eru til í það. Tvö- til þrjú
þúsund manns mættu á Rútstún og
skemmtu sér konunglega. Þetta var
frábær fjölskyldustemning eins og á að
vera í Kópavogi. Fólk gat horft á leikinn
á risaskjá og grillað. Það var leikvöllur
fyrir aftan þar sem krakkarnir gátu leikið sér. Veðrið var æðislegt og allt eins
og best var á kosið,“ segir Heimir. Hann
segir starfið vera mikla áskorun. „Það
er mikil áskorun fyrir mig að taka við
þessu starfi. Þó mikið brautryðjendastarf hafi verið unnið á síðustu árum þá
er starfsemi Markaðsstofu Kópavogs
að mörgu leyti nokkuð ómótuð. Fyrsta
verkefnið sem bíður mín er að móta
stefnuna; hitta sem flest fyrirtæki sem
Markaðsstofan þjónustar og halda uppi

Heimir lét sig ekki muna um að klifra upp á þak bæjarskrifstofanna í Fannborg til
að sjá Kópavog í stærra samhengi.

Kópavogsblaðið

virku samtali við þau. Mesta áskorunin
er fyrir mig sjálfan; nefnilega að læra
út á hvað bæjarpólitíkin gengur. Mig
grunar þó að þetta gangi mest út á um
mannleg samskipti og að eiga gott samstarf við alla, stjórnmálamenn sem
aðra.

Segja söguna af Kópavogi

„Það sem ég get komið með að borðinu er reynsla mín í að draga saman
ólíka aðila til að búa til nýtt verkefni
líkt og þegar verið er að framleiða nýja
bíómynd. Auglýsinga- og markaðshugsunin er að búa til sögur. Við þurfum að segja söguna af Kópavogi og um
góðu fyrirtækin sem hér eru. Stundum
er það flókið því fólk hefur mismundi
skoðanir, áherslur og leiðir. Þess vegna
finnst mér mikilvægast að hlusta á sem
flesta með opnum hug því þannig
fangar maður bestu hugmyndirnar
og síðan er það mitt verkefni að koma
þeim í framkvæmd. Einmitt núna horfi
ég á hvítt blað og veit ekki hvað næstu
mánuðir bera í skauti sér. En ég skora
á mig og þá sem ég starfa með að gera
eitthvað æðislegt fyrir Kópavog og gera
góðan bæ enn betri. Hér er blómlegt
atvinnulíf, kraftmikið íþróttalíf og öflugt
menningar- og mannlíf sem íbúar geta
verið stoltir af.“

M

arkaðsstofa Kópavogs
er sjálfseignarstofnun
sem hefur það hlutverk
að efla atvinnuþróun og starfa
að ferða- og markaðsmálum
í Kópavogi í nánu samstarfi
atvinnulífsins, sveitarfélagsins
og annarra sem vilja stuðla
að uppbyggingu í bænum.
Kópavogsbær er stofnandi
Markaðsstofu Kópavogs og
undirstrikar með því mikilvægi
ferða- og markaðsmála fyrir
bæinn. Markaðsstofunni er ætlað
að styrkja stöðu Kópavogs sem
næststærsta sveitarfélags landsins,
áfangastaðar í ferðaþjónustu og
miðstöðvar verslunar og þjónustu.
Með Markaðsstofu Kópavogs er
orðinn til öflugur samstarfs- og
samráðsvettvangur fyrir fyrirtæki,
samtök, íþróttafélög og menningastofnanir til að vinna að
sameiginlegum hagsmunamálum
og styrkja ímynd svæðisins og
auka eftirspurn eftir hvers konar
þjónustu. Stjórn Markaðsstofu
Kópavogs er skipuð fjórum fulltrúum frá Kópavogsbæ og þremur fulltrúum frá atvinnulífinu.
Fyrir hönd Kópavogsbæjar eru
Áslaug Thelma Einarsdóttir, Sigurjón Jónsson gjaldkeri, Ása Inga
Þorsteinsdóttir ritari og Þórunn
Sigurðardóttir varaformaður.
Fyrir hönd atvinnulífsins eru
Eygló Karólína Benediktsdóttir
formaður, hönnuður og eigandi
Eygló Karólína Design, Ari Þórðarson framkvæmdastjóri Hreint
ehf. og Kristján Daníelsson framkvæmdastjóri Kynnisferða.

Kópavogsblaðið
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Símamótið 2016
Ávarp Símans

Ávarp formanns knattspyrnudeildar Breiðabliks

Áfram stelpur
á Símamótinu

Þ

egar hlúð er að einstaklingum
vaxa þeir og dafna. Það sést á
Símamótinu, sem nú er haldið í 31. sinn. Stúlkurnar okkar eru í
fremstu röð. Breiðablik á sinn þátt
í því og á heiður skilinn fyrir framsýnina þegar mótinu var hrundið af
stað á miðjum níunda áratugnum og
úthaldið öll þessi ár.
Nú um helgina koma framtíðarknattspyrnuhetjurnar okkar landsmanna saman. Fullyrða má að nánast hver einasta, nú ef ekki allar, landsliðskonur okkar hafi stigið sín fyrstu
knattspyrnuskref á þessu rótgróna
móti Breiðabliks – Símamótinu.
Fótbolti skapar liðsheild. Það sáum við svo um munaði á EM2016 nú
í Frakklandi. Liðsheildin náði langt
út fyrir liðið sjálft, því mótið þjappaði
landsmönnum saman. Árangurinn
lét ekki á sér standa og bláa hafið, við
stuðningsmennirnir, veittum liðinu

styrk og sýndum að sameinuð er lífið
svo miklu ánægjulegra.
Við hjá Símanum styðjum stolt við
bak stúlknanna okkar á Símamótinu.
Við fögnum því að vera þátttakendur
í því að þær fái tækifæri til að efla sig
og bæta á vellinum. Síminn styrkir
ekki einungis mótið með gjöfum
heldur er einnig fjárhagslegur bakhjarl og heldur úti mótssíðunni.
Fjölmargir starfsmenn Símans
koma að því að styrkja sambandið á
mótssvæðinu og enn fleiri þeirra eiga
börn á þessu frábæra knattspyrnumóti. Við fylgjumst stolt með mótinu
vaxa og dafna.
Áfram stelpur. Helgin er ykkar.

Hátt í 300 lið skráð til leiks

G
Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Sölu og þjónustu hjá Símanum.

Fullyrða
má að nánast hver
einasta, nú ef ekki
allar, landsliðskonur okkar hafa stígið
sín fyrstu knattspyrnuskref á þessu
rótgróna móti
Breiðabliks Símamótinu.

óðan dag og verið öll hjartanlega velkomin á Símamótið 2016. Að taka þátt í
mótinu er frábær skemmtun. Allar
okkar helstu knattspyrnukonur eiga
það sameiginlegt að hafa spilað hér
á sínum yngri árum og allar eiga
þær góðar minningar frá mótinu.
Mótið í ár er það stærsta sinnar tegundar á landinu en um 300 lið eru
skráð til þátttöku. Svona mót er ekki
hægt að halda nema með góðri
þátttöku sjálfboðaliða og erum við í
Breiðablik einstaklega heppin með
að eiga flottan hóp aðstandenda
sem er tilbúið til að leggja hönd á
plóginn til að mótið heppnist sem
best. Þessu fólki vil ég þakka sérstaklega fyrir þeirra framlag því án
þeirra væri ekkert mót og sérstakar
þakkir fær okkar frábæra Símamótsnefnd. Það er okkar von að
keppendur Símamótsins 2016
muni njóta sín sem allra best í
góðra vina hópi og hafa gaman af
því að spila fótbolta og öllum þeim
skemmtunum sem boðið er upp
á. Við sem eldri erum getum einungis verið áhorfendur og þurfum

Borghildur Sigurðardóttir, formaður
knattspyrnudeildar Breiðabliks.

að hafa það hugfast að við erum
fyrirmyndir. Leyfum stelpunum
að njóta sín í fótbolta og hvetjum
alla áfram á jákvæðum nótum.
Annars hvet ég alla til að kíkja í
Kópavogsdalinn því að ganga um
mótssvæðið og sjá allar þessar
stelpur í fótbolta er eitthvað það
skemmtilegasta sem hægt er að
gera á sumrin. Velkomin á Símamótið 2016.

Boltinn
er hjá þér
Tívolí, bíó, veitingastaðir,
fataverslanir og margt fleira.
Sjáumst!

OPIÐ: VIRKA DAGA 11-19 FIMMTUDAGA 11-21 LAUGARDAGA 11-18 SUNNUDAGA 13-18 WWW.SMARALIND.IS FACEBOOK INSTAGRAM
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Símamótið 2016
Símamótið 2016

Dagskrá Símamótsins 2016
Fimmtudagur 14. júlí

17:00-21:00: Afhending mótsgjafa í upplýsingamiðstöð.
17:30–19:15: Kvöldmatur í Smáranum fyrir lið sem gista*
19:30: Skrúðganga leggur af stað frá Digraneskirkju að Kópavogsvelli
20:00: Setning á Kópavogsvelli með Friðriki Dór
21:00: Fundur fyrir þjálfara og fararstjóra allra liða á 2 hæð Smárans

Föstudagur 15. júlí

07:00–10:00: Morgunmatur fyrir lið sem gista*
09:00–17:30: Leikið í riðlum
17:30–19:15: Kvöldmatur í Smáranum fyrir lið sem gista*

Laugardagur 16. júlí

07:00–10:00 Morgunmatur fyrir lið sem gista*
09:00–17:30 Leikið í riðlum
17:00–19:00: Grillaðar pylsur fyrir keppendur og aðra mótsgesti við nýju stúkuna
10:00-18:00: Tennis í Tennishöll Kópavogs – keppendur mega koma og leika sér
18:00: Landsliðið – Pressan á Kópavogsvelli (valið úr 5.flokki af þjálfurum)
20:00-21:00: Skemmtun í Smáranum. Glowie og BMX strákarnir.

Sunnudagur 17. júlí

07:00–10:00: Morgunmatur fyrir lið sem gista*
08:30–15:30: Leikið í riðlum og úrslitakeppni (verðlaunaafhending úti á Kópavogsvelli strax að leikjum loknum)
Fundur með þjálfurum og fararstjórum verður haldinn á 2 hæð Smárans á fimmtudegi kl. 21:00. Þar verður m.a. farið
yfir dagskrá mótsins, leikjafyrirkomulag, mótsreglur ofl. Athugið að þessi fundur er líka fyrir þau félög sem gista ekki.
Landslið – Pressan: Þjálfarar félaga í 5. flokki munu fá eyðublað á þjálfara og fararstjórafundinum (einnig hægt að
nálgast í upplýsingamiðstöð mótsins í stúku Kópavogsvallar). Eyðublaðið þarf að skila í upplýsingamiðstöð mótsins í
stúku Kópavogsvallar í síðasta lagi kl. 12:30 á laugardag. Leikur liðanna fer síðan fram kl. 18:00 sama dag. Valið verður
tilkynnt á heimasíðu mótsins og þjálfurum eða tengiliðum félaganna sent sms.
Verðlaunaafhending: Verðlaun (bikarar, gull og silfur) verða afhent strax að úrslitaleikjum loknum. Þetta er fyrst og fremst
gert til að liðin utan af landi geti lagt fyrr af stað heim. Viðurkenningarpeningar og mótsgjöf verða afhent á fimmtudegi
í upplýsingamiðstöð í stúku Kópavogsvallar og háttvísiverðlaun á skemmtuninni á laugardagskvöld.
Matur:
Morgunmatur er á föstudag, laugardag og sunnudag í Smáranum og Salaskóla.
Kvöldmatur er á fimmtudags- og föstudagskvöldi í íþróttasal Smárans.
Fimmtudagur, 16. júlí: Kjötbollur í brúnni sósu með hrísgrjónum og salati.
Föstudagur, 17. júlí: Lasagna með salati og brauði. Ís í eftirrétt.
Aðstaða til að hita brauð og borða nesti er í veitingasal á 2. hæð Smárans.
Eins og áður verða kælar í skólunum fyrir nesti þeirra liða sem gista.
Allar upplýsingar um ofnæmi þarf að senda á kokkinn – Haukur@mjollfrigg.is.
* hægt að kaupa staka máltíð á 1000 kr á staðnum með pening eða kaupa matarmiða í afgreiðslunni í Smáranum (þar er hægt að nota kort).

Kópavogsblaðið
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Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

PIPAR\TBWA-SÍA - 152419

Annar stofnenda GeoSilica, Fida Muhammad Abu Libdeh,
kom 16 ára til Íslands, flosnaði úr námi sakir lítils stuðnings
í íslensku, en vissi samt alltaf innst inni að hún gæti náð
langt. Svo fór að þessi kraftmikla kona frá Palestínu tók
Háskólabrú Keilis, þar sem hún blómstraði bæði í íslensku
og öðrum fögum. Að því loknu tók hún BSc-gráðu frá HÍ
í umhverfis- og orkutæknifræði Keilis. Núna blómstrar hún
í draumastarfinu á Ásbrú.

ný-

Hérna blómstrar sköpunin
Nýsköpunarfyrirtækið GeoSilica hefur komið sér vel fyrir
á Ásbrú innan um önnur framsækin tæknifyrirtæki, en þar eru
unnar hágæða heilsuvörur úr kísil fyrir ört stækkandi markað,
jafnt heima og erlendis.
Enda þótt saga GeoSilica sé ævintýri líkust er hún í anda þeirrar

REYKJAVÍK

grósku og frumleika sem einkennir samfélagið á Ásbrú.

REYKJANESBÆR

ÁSBRÚ

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

Fylgstu með á Facebook
– Lindex Iceland
#LindexIceland

Stuttbuxur,

1915,-
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EM í fótbolta

Fjölskyldustemning
á Rútstúni

Tvö- til þrjú þúsund manns komu saman í blíðunni á Rútstúni á dögunum
þegar Ísland sigraði Frakka í seinni hálfleik 2:1 á EM. Sannkölluð fjölskyldustemning myndaðist og ungir sem aldnir gerðu sér glaðan dag.

Myndir: Marteinn Sigurgeirsson.

12

Fimmtudagur 14. júlí 2016

Aðsent

Borgarlínan

S

veitarfélögin sem sameiginlega
mynda höfuðborgarsvæðið vinna
náið saman á vegum skipulags
og samgöngumála.
Samband sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu hefur leitt vinnu sem
fulltrúar allra þeirra hafa tekið þátt
í ásamt þverfaglegu ráðgjafateymi
og lykilstarfsmönnum sveitarfélaga.
Afurð þeirrar vinnu heitir Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040. Sá texti og þær samþykktir sem
fram koma í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisinns eru í fullu samræmi
við Aðalskipulag Kópavogs 20122024 og var samþykkt í bæjarstjórn
26.nóvember 2013.
Það kemur skýrt fram í stefnu allra
sveitarfélagana á svæðinu að áhersla
er lögð á að þétta byggð og þannig er
það einnig í okkar ágæta bæjarfélagi
Kópavogi. Áherslur bæjaryfirvalda hér
eru að draga í bili úr útþenslu bæjarins og byggja innávið, þá er einkum
horft til miðbæjarkjarnana, svo sem
Smáralindarreitsins og Glaðheima.
Hagkvæmni þéttingarinnar er sérstaklega mikil þar sem aukinn íbúafjöldi
kemur inn á svæði þar sem mest öll
þjónusta er þegar fyrir hendi svo sem
skólar, íþróttaaðstaða og gatnakerfi.
Einnig er augljóst að þar sem íbúafjöldinn er mikill verður öll helsta
þjónusta innan göngufæris.
Stefna bæjarstjórnar Kópavogs
hefur verið að hvetja til bygginga lítilla
íbúða í bland við annað. Þessi þéttingaráform munu einnig auka líkur á
því að íbúar Kópavogs komist í hagkvæmt húsnæði, Jafnframt er það

Guðmundur Geirdal, bæjarfulltrúi og
varaformaður í skipulagsnefnd.

stefna bæjaryfirvalda að aðgangur
íbúa að opnum svæðum og görðum
verði tryggð í göngufæri í öllum hverfum.
Við þessar nýju íbúðir sem eru á
þessum helstu þéttingarsvæðum er að
jafnaði ekki gert ráð fyrir nema einu til
einu og hálfu bílastæði á hverja íbúð.
Það á að vera raunhæfur kostur þeirra
sem það kjósa að búa í þessum hverfum án þess að eiga eða þurfa bíl.
Til að það megi takast þannig að vel
fari verður að gera stórátak í almenningssamgöngum.
Tengja þarf saman helstu þéttbýliskjarna höfuðborgarsvæðisins á skilvirkan máta þannig að ferðamátinn
verði fljótvirkur og þægilegur.
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins hefur teiknað upp þennan ás og
kallast hann Borgarlínan. Gert er ráð
fyrir að fyrir valinu verði annaðhvort
hraðvagnar eða léttlest, en hvorttveggja eru kostir sem þykja góðir við
flutninga á sambærilegum fjölda og

hér er gert ráð fyrir. Borgarlínan verður
aðal flutningsæðin og gengur títt og
greiðlega milli fárra þéttbýliskjarna
en að henni munu síðan liggja æðar
sem strætó b.s. mun annast.
Markmiðin eru að með auknum
fólksfjölda á höfuðborgarsvæðinu
verði götum ekki fjölgað í sama mæli
en samgöngur verði samt fljótlegri og
skilvirkari.
Reiknað er með því að hlutdeild
gangandi og hjólandi innan svæðisins
aukist töluvert frá því sem nú er. Liður
í því er að leggja fleiri og betri stíga og
bæta virðingu fyrir öllum ferðarmátum.
Vel mætti vel hugsa sér að útbúnar
yrðu öruggar hjóla geymslur við
stoppistöðvar borgarlínunnar og jafnvel settar upp einhverskonar festingar
þannig að hægt væri að taka hjólin
með, það gæti aukið möguleika fólks
á að nota hjól þótt það yrði aðeins
innan hverfa.
Þessi hverfi eru byrjuð að rísa og
brátt fara þessir íbúar að flytja inn, ný
kynslóð fólks á öllum aldri með hugmyndir um annan lífstíl en við höfum
flest tamið okkur fram að þessu. Fólks
sem hefur áhuga á að búa í nánu samfélagi með öðrum og nýta sér ódýrar,
umhverfisvænar samgöngur.
Það hefur nóg verið talað og nú er
komin tími til að hefjast handa. Tíðni
almenningssamgangna verður að aukast og þannig mun ferðatíminn styttast, sem mun leiða til þess að fleiri
kjósa að nýta sér þessháttar ferðamáta.
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Skapandi sumarstörf

Rannsaka sannleikann,
lygina og einlægni

B

irnir, Friðrik og Þórey skipa
hópinn XXX. Í sumar hafa þau
unnið að því að skapa sýningu
frá grunni. Sýningin Sannleikur* er
samsuða listforma og rannsakar
sannleikann, lygina og einlægni í
nútímasamfélagi.
Í sýningunni fylgjumst við með

Birni, Friðriki og Þóreyju kafa inn á
við í leit að mikilvægustu, skemmtilegustu og einlægustu sýningu allra
tíma. Sýningin verður sýnd fimmtudaginn 21.júlí í íþróttahúsinu
Digranesi, gengið er inn sunnan
megin.

Þetta er stórt verkefni sem snertir alla
íbúa landsinns og mun einnig koma
ferðaþjónustunni til góða,en þeir
gestir sem sækja okkur heim munu
með ferðum sínum hjálpa okkur að
kosta þessa samgöngubót.

Sköpun

Kvikmyndanámskeið
fyrir krakka í Kópavogi
Hópur A sem var fyrir hádegi á námskeiðinu.

Krakkarnir sýndu fagmannlega takta á námskeiðinu og hver veit nema framtíðar kvikmyndagerðamaður leynist í hópnum.

E

ftir skólalok í júní var krökkum í Kópavogi boðið á námskeið í stuttmynda- og
hreyfimyndagerð (klippimyndir
og leirmyndir) í fyrirlestrarsalnum
Kórnum í Bókasafni Kópavogs.
Krakkarnir skiluðu stuttum sögum og út frá þeim var samin saga
þar sem sögusviðið er Bókasafn
Kópavogs, Náttúrfræðistofa Kópavogs, Tónlistarsafn Íslands og
Hamraborgin. Merkilegum steini
var stolið úr náttúrugripasafninu
en nokkrir krakkar urðu vitni að
því þegar atburðurinn var tilkynntur og ákváðu að leysa málið. Inni í
þessa sögu fléttast félagsleg vandamál sem þarf að leysa.
Allir nemendur fengu tækifæri
að æfa sig í að vera leikstjóri; tökumaður, klappari, hljóðmaður og

leikari. Að því loknu skiptust þau
á að vera tæknimenn eða leikarar.
Leikstjórinn hefur mikið vald og
hefur hverja töku þegar allir eru
komnir á sinn stað með því að fara
með þuluna: „þögn í setti – gengur
vél – vél gengur – klappað sena...
taka... – leika – hætta!“
Mikið er lagt upp úr því að endurtaka ef eitthvað hefur misfarist og
hljóðmaður þarf að hafa hljóðnemann sem næst hljóðgjafa án þess að
sjást.
Krakkarnir sáu kennslumyndir
eftir umsjónarmann og myndir frá
kvikmyndahátíðum barna og unglinga í nestistímum.
Reynt var að lofa þeim að prófa
sem flest en síðan völdu þau sín
sérsvið. Mikið var lagt upp úr myndbyggingu, að ramma inn viðfangs-

efnið enda nota krakkar í dag myndmiðlana mjög mikið og gott að hafa
vald á þeim í framtíðinni á skapandi
og listrænan hátt.
Á lokadeginum var sjálfur rauði
dregillinn dreginn fram og gestum
boðið á frumsýningu.
Allir starfsmenn í menningarstofnunum Kópavogs voru tilbúnir
að aðstoða og leika sjálfa sig þegar
á þurfti að halda.
Boðið verður upp á annað námskeið frá 2. – 9. ágúst (6 dagar)
fyrir 10 – 12 ára krakka í Bókasafni
Kópavogs. Umsjónarmaður er Marteinn Sigurgeirsson
Frekari upplýsingar má nálgast með
því að senda tölvupóst á:
myndmidlun@gmail.com
og á vefslóðinni: sumar.kopavogur.is/
kvikmyndanaskeid.

„Þögn í setti - gengur vél - vél gengur - klappað sena...taka...- leika - hætta!“

Sólkatla , Alex og Esther. Stúlkurnar gerðu handrit og léku en Alex var aðstoðarmaður á námskeiðinu.
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Smiðjuhverfi

Menning

Sara Björnsdóttir með Blésu til listahátíðar
sýninguna Flâneur í
í Smiðjuhverfi
Gerðarsafni

L

isthópurinn Bermúda hefur
undanfarnar vikur unnið að listrænni rannsókn í Smiðjuhverfi.
Hópinn skipa Agnes Ársælsdóttir,
Hrund Ingvadóttir og Kristín Nanna
Einarsdóttir og eru þær meðal þátttakenda Skapandi sumarstarfa í Kópavogi.
Hópurinn kafaði ofan í gögn hjá
Héraðskjalasafni Kópavogs til að
skoða uppruna Smiðjuhverfisins og

þá helst loftmyndir. „Það sem við
komumst að var að hverfið hefur
byggst mjög hratt upp á sínum tíma
og virðist ekki hafa verið skipulagt
fyrirfram,“ segir Agnes Ársælsdóttir.
„Deilur hafa verið um hvort að heiti
gatnanna séu hentug eða ekki en flest
skrif um þau eru neikvæð. Það ríkir
ákveðin óreiða í Smiðjuhverfinu sem
okkur finnst áhugavert.“
Meðal verkefna Bermúda í sumar

eru ljósmyndun og póstkortagerð, en
hápunktur sumarsins var í byrjun júlí
þegar hópurinn stóð fyrir listahátíð
í Grárri götu á Smiðjuvegi. Þar létu
aðrir meðlimir Skapandi sumarstarfa
ljós sitt skína, en dagskráin samanstóð af tónlistaratriðum, ljóðalestri,
gjörningum, innsetningu, ljósmyndasýningu og plakatasölu. Veðrið lék við
hátíðargesti þetta kvöld og eru Agnes,
Hrund og Kristín Nanna í skýjunum
með hvernig til tókst.
Listahátíð í iðnaðarhverfi er greinilega ekki svo galin hugmynd. Nú tekur
við undirbúningur fyrir lokahátíð
Skapandi sumarstarfa í Kópavogi sem
haldin verður fimmtudaginn 21. júlí
næstkomandi.

Sara Björnsdóttir Flâneu.

S

ýning Söru Björnsdóttur Flâneur er einskonar sjálfsævisögulegt ferðalag og fjallar
um leyndardómsfullt ástand listakonunnar og dvöl hennar í stórborginni Lundúnum þar sem hún
sækir sér langþráðan vinnufrið.
Hún tekur upp ljóðrænt háttarlag
flandrarans (flâneur) sem ferðast
án stefnu eða tilgangs um borgina
í leit að öllu og engu.
Textaverk og klippimyndir
mynda sögur, augnablik, hugarvíl
og uppreisn. Þeim tvinnir Sara
saman við talaða frásögn sem lýsir
vandræðum, ævintýrum og sérviskulegu ástandi hennar á þessu
tímabili.
Sara Björnsdóttir er fædd 1962

í Reykjavík. Hún stundaði nám í
London við Chelsea College of Art
& Design á árnum 1996-1997
og Myndlista og handíðaskóla
Íslands frá 1991-1995. Sara hefur
unnið ötullega að listinni alla tíð
og á að bakifjölda bæði samsýninga og einkasýninga. Verk hennar standa á mótum hins pólitíska
og persónulega þar sem hún gengur umbúðalaust að viðfangsefni
sínu hverju sinni. Persónulegt
innsæi Söru getur snert fínlegar
taugar hjartans en verkin geta
jafnfram snert okkar viðkvæmustu
taugar vegna þess sannleika sem
hún afhjúpar. Sýningin er hluti
Listahátíðar í Reykjavík 2016 og
stendur til 21. ágúst.

Áhorfendur kunnu vel að meta framtakið, enda ekki á
hverjum degi sem listahátíð er í Smiðjuhverfi.

Agnes Ársælsdóttir, Hrund Ingvadóttir og Kristín Nanna
Einarsdóttir mynda listahópinn Bermúda. Þær fengu þá
skemmtilegu hugmynd að efna til listahátíðar í Smiðjuhverfi
á dögunum.

Sara tvinnir saman talaða frásögn við textaverk og klippiverk á áhugaverðan
hátt.

Harpa Dís Hákonardóttir.

Veðrið lék við gesti og vonandi verður hátíðin endurtekin.

Baldvin Snær lék á alls oddi.

Kópavogskrakkar

Heilsdagsnámskeið
fyrir 6-9 ára

Þ
Flokkun

Nýtt og betra grenndargámakerfi
á höfuðborgarsvæðinu
- auknir flokkunarmöguleikar

N

ú er verið að taka í notkun
nýja og stærri grenndargáma
fyrir pappír og plast ásamt
því að gámur fyrir gler hefur bæst
við á margar stöðvar og mun þeim
fjölga á næstu tveimur árum.
Með bættu grenndargámakerfi eru

fastir losunardagar á öllum stöðvum
og tíðni losunar verður endurskoðuð
með hliðsjón af notkun gámanna.
Staðsetningar grenndarsstöðvanna
hafa ekki breyst.
Á öllum stöðvum eru gámar fyrir
plastumbúðir og á flestum stöðvum

er einnig hægt að skila pappír, gleri,
fatnaði og skilagjaldsskyldum umbúðum.
Lista yfir grenndargámastöðvar er
að finna á sorpa.is.

egar styttist í að skólinn byrji
aftur eru margir krakkar þyrstir
í námskeið sem snýst um að
uppgötva leik- og ritlist á bókasafninu, kynnast starfi vísindamanna á
Náttúrufræðistofu og skapa myndlist
í Gerðarsafni. Enn eru örfá pláss eftir
á námskeið sem fer fram 8. -12. ágúst
frá klukkan 9-16. Að sögn Ólafar
Breiðfjörð, verkefnisstjóra hjá Menningarhúsunum, er lögð áhersla á að
bjóða námskeið þar sem börn geta
varið öllum deginum á sama svæði
og kynnst nokkrum spennandi viðfangsefnum.

á bókasafninu og hinsvegar með
sérfræðingum Náttúrufræðistofu. Í bókasafninu mun rithöfundurinn snjalli Gunnar Helgason lífga
sögur við með töfrum leiklistarinnar, þannig tvinnar hann saman rit-og
leiklist. Sérfræðingar Náttúrufræðistofu munu svo fara með krakkana
í vettvangsferðir þar sem fjöru- og
vatnalífríki í Kópavogi verður skoðað og þar með veitt innsýn inn í störf
vísindamanna. Eftir hádegi verða
myndlistarkonurnar Guðný Rúnarsdóttir og Guðrún Benónýsdóttir með
myndlistarhluta námskeiðsins.

Þannig þurfi foreldrar ekki að hafa
áhyggjur af skutli á milli staða og
börnin fái fjölbreytt verkefni í
öruggu umhverfi. Á morgnanna
verður námskeiðið annarsvegar

Örfá pláss eru laus og skráning fer
fram í gegnum netfangið menningarhusin@kopavogur.is eða hjá
Ólöfu Breiðfjörð í síma 698 3440.
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Gamla myndin

Horft yfir Kópavogsdal
og Smárahverfi

Þessi mynd barst til okkar eftir krókaleiðum en eigandi hennar er líklegast Magnús Harðarsonar, fyrrverandi formaður ÍK. Líklega er myndin tekin í kringum árið
1980 og sýnir glögglega þá miklu breytingar sem hafa orðið á örfáum árum á
svæðinu í kringum Kópavogs- og Smárahvammsvelli. Þarna er engin Fífa komin,
enginn Smári, engin Smáraskóli, engin Tennishöll og ekkert Sporthús. Þarna átti
eftir að leggja vegi og byggja hús. Ef myndin prentast vel má sjá kartöflugarðana
sem þarna voru og svo húsin í Garðabæ í fjarska. Umhverfið er fljótt að breytast og
uppgangurinn í Kópavogi hefur verið mikill. Byggingarland verður æ verðmætara
og baráttan í skipulagsmálum snýst æ meira um að vernda þau grænu svæði sem
eftir eru.

Draumurinn
Örsaga frá DÍS

Harpa Dís Hákonardóttir tekur þátt í Skapandi sumarstarfi í Kópavogi og sendi okkur þessa örsögu.

H

ún geispaði letilega og hélt inn
í eldhús, hlammaði sér á eldhússtól við gluggann og dró
undir sig annan fótinn.
- Góðan dag, góða. Amma hrærði
kröftuglega í vöffludeiginu. Sönglagaþáttur í útvarpinu hljómaði frá gamla
útvarpstækinu. Fáðu þér brauð, það
var að koma úr ofninum.
Hún virtist of þreytt til að geta teygt
sig í brauðið. Það hófst samt að lokum.
Smjörið bráðnaði á volgri sneiðinni og
osturinn linaðist ofaná. Hún teygði sig
í kaffikönnuna á eldhússkenknum,
hellti hálfan bolla og setti svo væna
slettu af rjóma út í. Hún teygði letilega

úr sér meðan kaffið náði drykkjarhæfum hita.
- Amma, mig dreymdi svo undarlegan draum, sagði hún enn hás eftir
hvíld raddbandanna um nóttina. Eins
og ég hef sagt þér þá dreymir mig
stundum brúðkaupið mitt, eða það er
að segja að ég sé að flýja úr brúðkaupinu mínu. Vinkonur mínar fyrir sunnan segja að það sé vegna þess að ég
vilji ekki giftast. Ég veit svosem ekki
hvort eitthvað sé til í því, hef ekki gert
það upp við mig hvort ég vilji það. Hún
beit vænan bita af brauðinu. Amma
skellti kúfullri skeið af deigi á heitt
vöfflujárnið svo kvissaði í.
Núna var sá draumur öðruvísi. Mig

dreymdi að ég væri búin að gifta mig
og væri í skýjunum yfir því. Og það
sem meira er, mig dreymdi þann sem
ég væri að giftast, í fyrsta skipti.
- Hver var pilturinn?
- Það er það sem ég skil ekkert í.
Strákur sem var með mér í jarðfræðitímum í skólanum fyrir sunnan. Alveg
hrútleiðinlegur. Ég myndi aldrei giftast
honum eða neinum af þessum strákum sem voru með mér í skólanum,
amma, það hef ég sagt þér. Hún tók
sér stundarkornshlé og smurði vel
af smjöri á næstu sneið, en hann
hefur eitt við sig, sagði hún svo, hann
er hávaxinn. Hún leit staðfastlega á
ömmu sína, það er það eina.

Brynjuís opnaði í Engihjalla á dögunum en þessi landsfræga ísbúð á Akureyri á
marga aðdáendur. Þeirra á meðal er Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, sem bjó
einmitt lengi á hæðinni fyrir ofan Fíu og Júlla á Akureyri. Þau Fía og Júlli áttu og
ráku Brynjuís í þrjá áratugi. Vel var tekið á móti bæjarstjóranum þegar hann fékk
sér alvöru Brynjuís í Engihjalla á sumardaginn fyrsta.

Höfum opið þrátt
fyrir byggingarframkvæmdir

8 rétta
hlaðborð
í hádeginu

TILBOÐ
KR. 1.790.-

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

8 rétta
hlaðborð

NÝBÝLAVEGI 20

SÍMI 554-5022

kinahofid.is

8 rétta
hlaðborð
í hádeginu

TILBOÐ
KR. 1.790.-

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

www.simamotid.is

