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75 milljarða bótakrafa

Dómur yfirvofandi um 
bótaskyldu Kópavogs-
bæjar vegna Vatnsenda 
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Dómsmál

Dóms að vænta í bótamáli 
erfingjanna að Vatnsenda 
gegn Kópavogsbæ

Viðburðir í 
bókasafninu

Ný vefsíða 
Kópavogs-
kirkju

á Döfinni

kópavogskirkja

Það styttist  í að Vatnsenda-
málið svokallaða taki enn 
einn snúning. Frávísunar-

kröfu bæjarins um bótakröfu erf-
ingjanna að Vatnsenda var hafnað 
í haust af Hérðaðsdómi Reykja-
ness sem  skipti málinu í tvo hluta. 
Fyrra málið, sem nú er beðið eftir
dómi um, snýst um hvort bænum 
beri að greiða dánarbúi Sigurðar 
Kristjáns Lárussonar Hjaltested 
bætur fyrir eignarnám á Vatns-
enda. Hitt málið snýst um mögu-
lega upphæð bótakröfu. Dóms er 
að vænta um bótaskyldu bæjarins 
innan næstu þriggja vikna. Hvernig 
sem sá dómur mun falla mun ör-
ugglega koma til kasta Hæstaréttar 
til staðfestar eða synjunar. Hags-
munir eru gríðarlegir og upp-
hæðir svimandi. Líklega er hér 
um eitt stærsta bótamál í Íslands-
sögunni að ræða því erfingjarnir 
krefja Kópavogsbæ um tæpa 75 
milljarða.  Til vara er bærinn kraf-
inn um 47,5 milljarða auk vaxta og 
til þrautavara er Þorsteinn Hjaltes-
ted krafinn um að greiða dánar-
búi Sigurðar Kristjáns Lárussonar 
Hjaltested 2,2 milljarða auk vaxta.

Hæstiréttur komst að þeirri 
niðurstöðu í fyrra að beinn eignar-
réttur að jörðinni Vatnsenda ætti 
að skiptast á milli fimmtán erfing-
ja. Tíu þeirra stefna nú Kópavogs-
bæ og Þorsteini Hjaltested til vara. 
Í stefnu erfingjanna tíu kemur fram 

Nú er dag tekið að lengja og 
lifnar yfir öllu. Á Bókasafni 

Kópavogs er líka allt að fara í 
gang eftir hóglífi jólanna. Jóla-
bókaflóðið hefur verið krufið til 
mergjar af Jóni Yngva Jóhanns-
syni bókmenntafræðingi, les-
endum til fróðleiks og ánægju. 
Þann 21. janúar  byrjar svo Jón 
Björnsson þriggja erinda röð sem 
hann nefnir Mynd og saga og 
verður á fimmtudögum kl. 17:15. 

Þeir sem hafa hlustað á Jón 
halda erindi á safninu undan-
farin ár hlakka áreiðanlega til 
þessa. Eftir að erindum Jóns lýkur 
hefst ný röð á sama tíma og nú 
verður talað um dauðann. Fólk 
er beðið að hafa augun hjá sér og 
fylgjast með auglýsingum frá saf-
ninu. Hér er aðeins lítið talið upp 
af þeim áhugaverðu viðburðum 
sem eru framundan á Bókasafn-
inu í Hamraborg. Viðburðir eru 
að öllu jöfnu ókeypis og allir 
velkomnir.

Félagar úr „Máli dagsins“ opn-
uðu nýverið nýja heimasíðu 

Kópavogskirkju, kopavogskirkja.
is. Síðuna hannaði Guðmundur R. 
Einarssson, íbúi á Kársnesinu. Þær 
Anna Alexía Guðmundsdóttir og 
Amelía Björt Hjaltadóttir opnuðu 
síðuna með formlegum hætti, en 
þá voru einmitt þessar myndir 
teknar. 
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Erfingjar Vatnsenda krefja Kópavogsbæ um 75 milljarða í bætur vegna eignarnáms á landinu.

Guðmundur, vefhönnuður, 
Anna Alexía og Amelía Björt.

Guðmundur Jóhann Jónsson, formað-
ur sóknarnefndar og nafni hans, Guð-
mundur R. Einarsson,vefhönnuður.

að frá árinu 1929 hafi stórum land-
spildum úr landi Vatnsenda verið 
ráðstafað til Reykjavíkurborgar, 
íslenska ríkisins og Kópavogsbæjar.
Kópavogur tók fyrst eignarnámi 
20,5 hektara landsvæði norðvestan 
við Elliðavatnsstíflu í maí árið 
1992 og greiddi 31 milljón krónur 
í bætur til þáverandi meints eig-
anda jarðarinnar, Magnúsar Sig-
urðssonar Hjaltested. Átta árum 
síðar, árið 1998, var á ný gerð sátt 
á milli sömu aðila um eignarnám 
á 54,5 hektara landspildu úr landi
jarðarinnar. Var samkomulag gert
um að bætur skyldu nema 180 
milljónum auk byggingarréttar á
ákveðnum svæðum. Í ágúst árið 
2000 var undirrituð sátt á milli
Kópavogsbæjar og dánarbús  Magn-
úsar Sigurðssonar Hjaltested um 
eignarnám á 90,5 hekturum úr 
landi jarðarinnar og voru bætur
samkvæmt sáttinni 290 milljónir 
króna. Í eignarnámssátt sem Kópa-
vogsbær gerði við Þorstein Hjalte-
sted árið 2007 var samið um að 
bærinn greiddi honum rúma 
2,2 milljarða, en auk þess skuld-
batt bærinn sig til þess að úthluta
eiganda Vatnsenda 11% af öllum
byggingarrétti úr landinu. 

Á vefsíðu Kópavogsblaðsins,
kopavogsblad.is, má sjá afrit af 
eignarnámssáttinni frá árinu 2007. 

Í stefnu erfingjanna tíu segir að 
Kópavogsbær hafi frá öndverðu 

vitað, eða í öllu falli mátt vita, að 
Magnús Sigurðsson Hjaltested og
Þorsteinn væru ekki réttmætir 
handhafar beins eignarréttar að 
jörðinni Vatnsenda. „Er þá í fyrsta
lagi til þess að líta að þinglýsingar-
vottorð jarðarinnar bar með sér að 
heimildarskjölin að baki þinglýs-
ingunni fælu aðeins í sér óbein eign-
arréttindi. Í öllum samskiptum
Kópavogsbæjar við meinta um-
ráðarmenn jarðarinnar allt frá 
árinu 1992 er ítrekað vísað til 
erfðarskrár Magnúsar Einarssonar
Hjaltested frá 1938. Þá voru við-
skipti með land í Vatnsenda ávallt 
klædd í búning eignarnáms þar 
sem báðum var kunnugt um þær 
takmarkanir á ráðstöfunarrétti sem 
af fyrrnefndri erfðarskrá kynnu að 
leiða. Kópavogsbæ bar að sýna sér-
staka varkárni um greiðslur fyrir 
eignarnumið land eftir að bæn-
um var kunnugt um að vafi væri 
uppi um réttmæta  eignarheimild 
Þorsteins Hjaltested til jarðarinn-
ar,“ segir orðrétt í stefnu erfing-
janna. Kópavogsbær mótmælir 
öllum kröfum og málsástæðum 
erfingjanna og segir í greinargerð 
meðal annars að málatilbúnaður 
í stefnu sé óljós og vanreifaður og 
að heildarkrafan sé fráleit. „Aðal-
stefndi (innsk. Kópavogsbær) bygg-
ir á því að hann hafi verið granda-

laus og í góðri trú um að vara-
stefndi (innsk. Þorsteinn Hjalte-
sted) væri raunverulegur eigandi 
að beinum eignarrétti jarðarinnar 
Vatnsenda. Með hliðsjón af því og 
þeirri staðreynd að varastefndi var 
ábúandi jarðarinnar samkvæmt 
erfðaskrá þá mátti bærinn treysta
því að varastefndi væri réttur við-
takandi eignarnámsbóta. Við eign-
arnámið 2007 voru liðin 38 ár síðan 
Margrét Hjaltested og börn henn-
ar létu síðast reyna á rétt sinn 
fyrir dómstólum. Jafnframt hafði 
fasteignarbók í heil 36 ár borið með 
sér að Magnús S. Hjaltested og síðar 
varastefndi væru þinglýstir eigend-
ur Vatnsenda,“ segir meðal ann-
ars í greinargerð Kópavogsbæjar. 
Bærinn ítrekar að ekkert gaf hon-
um tilefni til að ætla að skráning í 
fasteignabók væri röng um eign-
arhald Vatnsenda. „Frá árinu 1971 
til 2000 var Magnús S. Hjaltested
þinglýstur eigandi Vatnsenda.
  Þá  var varastefndi skráður sem 
þinglýstur eigandi jarðarinnar frá 
árinu 2000 til 2013. Var aðalstefndi 
í góðri trú um að eignarnáms-
bótum ætti að ráðstafa til þinglýsts 
eiganda Vatnsenda sem jafnframt 
var ábúandi jarðarinnar.“ Búist er 
við að dómur verði kveðinn upp 
innan næstu þriggja vikna.

Með úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta 29. mars 2006 í máli 
Reykjavíkurborgar gegn Kjartani Gunnarssyni voru ákveðnar 

bætur fyrir land sem áformað var að færi undir gatnagerð og bygginga-
framkvæmdir í Norðlingaholti í Reykjavík. Í úrskurðinum var komist að 
því að bætur þættu hæfilega ákveðnar 5.500 á hvern fermetra eignar-
numins lands. Stefnendur telja um sambærilegt land að ræða í næsta
nágrenni. Telst því heildarverðmæti hins eignarnumda landsvæðis vera 
47.558.500.000 (kr 5.500 x 10.000 fm x 864,7) á verðlagi janúar 2007. 
Með breytingum á verðlagi hljóðar sú upphæð 73.288.913.638 krónur“.

Stefnan sundurliðast svo:
1.     Bætur vegna eignarnáms 8. maí 1992            kr.      79.441.121
2.     Bætur vegna eignarnáms 13. maí 1998          kr.    542.329.831
3.     Bætur vegna eignarnáms 1. ágúst 2000        kr.    900.705.364
4.     Bætur vegna eignarnáms 23. janúar 2007      kr.  73.288.913.638
 Samtals:   kr.  74.811.389.954

Úr stefnu erfingjanna gegn Kópavogsbæ

VERK- OG STJÓRNENDANÁM
Viltu verða betri stjórnandi?

Námið er hundrað prósent �arnám fyrir 
starfandi og verðandi millistjórnendur.

Markmiðið er að gefa þátttakendum tækifæri á 
að stunda stjórnendanám á sínum forsendum 
og tíma.

Ekki eru gerðar sérstakar forkröfur til 
þátttakenda en námið þarfnast almennrar 
tölvufærni auk aðgangs að tölvu og neti.

Fjarnámið hefst 18. febrúar 2016 með kennslu á 
Ég - verkstjórinn/millistjórnandinn (lota 1). 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Óskarsson, 
kro@nmi.is 

Sótt er um á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, 
www.nmi.is

Aðilar að VSSÍ geta sótt um styrk í menntasjóð 
VSSÍ og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi.  
Umsóknareyðublöð eru á www.vssi.is

Starfsmenntasjóður 
SA og VSSÍ



glæsileg aðstaða
einstakt útsýni

Turninn veisluþjónusta • Smáratorgi 3 • 201 Kópavogi • turninn.is • pantanir@turninn.is • 575 7500 

ve is luþ jónusta

Veislur í Turninum eru með því glæsilegasta sem völ er á enda sérsniðnar að þörfum hvers og 
eins. Aðstaðan fyrir fermingarveislur af ýmsum stærðum, árshátíðir, afmæli og brúðkaup er öll 
hin besta og þjónustan fagmannleg og persónuleg. Við bjóðum frábærar veitingar á góðu 
verði hvort sem um er að ræða pinnaveitingar, smárétti, steikarhlaðborð eða hefðbundna 
tveggja, þriggja eða fjögurra rétta veislu. 

fermingarveislur • afmæli • árshátíðir • brúðkaup
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Sjálfstæðisflokkurinn
www.xd.is

Laugardagsfundir 
Sjálfstæðisfélag Kópavogs
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Stjórn Sjálfstæðisfélags Kópavogs minnir á 
laugardagsfundi.

Þeir eru haldnir í Hlíðasmára 19 og hefjast 
kl. 10:00.

Fundarefni hvers laugardags má finna á xdkop.is
og Facebook síðu Sjálfstæðisfélags Kópavogs.
 
Allir velkomir – gott kaffi og veitingar á staðnum.
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Kópavogsbær semur um 
uppbyggingu í Auðbrekku

auðbrekka

Bæjarstjórn Kópavogs sam-
þykkti rammasamkomulag 
við fasteignafélagið Lund um 

uppbyggingu Auðbrekkusvæðisins 
á fundi bæjarstjórnar í vikunni.Í 
tilkynningu frá bænum segir að 
með samkomulaginu sé tryggt að 
áherslur sem fram komu í skýrslu
þverpólitískrar húsnæðisnefndar
nái fram að ganga á svæðinu.

Lögð verður áhersla á bygg-
ingu lítilla íbúða þar sem horft er til 
fyrstu íbúða kaupenda. Þá tryggir
Kópavogsbær sér kauprétt að 4,5% 
húsnæðis í hverfinu til að geta 
ráðstafað í tengslum við félags-
lega íbúðakerfið. Í samkomulaginu 
kemur einnig fram að reist verður 
hótel á lóð sem stendur við vestast 
á svæðinu.

„Auðbrekkan er spennandi svæði 
og undirbúningur að breytingum
á þessu hverfi hefur gengið 
hraðar og betur en ég þorði að 
vona. Ég er mjög ánægður með
að þverpólitískar tillögur í hús-
næðismálum nái strax að komast í 
framkvæmd eins og raunin verður 
á Auðbrekkusvæðinu auk þess 
sem ég fagna því að hverfið gangi í 
endurnýjun lífdaga, íbúum fjölgi 
og ásýnd hverfisins verði fallegri,“ 
segir Ármann Kr. Ólafsson bæjar-
stjóri. Auðbrekkan hefur þróast á 
undanförnum árum frá því að vera 
iðnaðarsvæði yfir í verslunar- og 
þjónustusvæði. Fasteignafélagið 
Lundur er langstærsti eigandi fast-
eigna á Auðbrekkusvæðinu og 
var samstarfsaðili Kópavogsbæjar
í hugmyndasamkeppni um svæðið

sem efnt var til meðal arkitektastofa
 haustið 2014.

ASK arkitektar urðu hlutskarp-
astir en í hugmyndum þeirra er 
gert ráð fyrir blandaðri byggð
atvinnu- og íbúahúsnæðis. Í fram-
haldinu var haldinn fjölmennur 
fundur fyrir íbúa og fasteignaeig-
endur á svæðinu.

Í kjölfar hugmyndasamkeppni 
og íbúafundar vann skipulags- og 
byggingardeild bæjarins, í sam-
starfi við ASK arkitekta, nýtt deili-
skipulag fyrir hluta svæðisins. 
Stefnt er að afgreiðslu deiliskipu-
lagsins í skipulagsnefnd næst-
komandi mánudag til bæjarstjórn-
ar. Að því loknu verður hægt að 
hefjast handa við uppbyggingu.

Myndir/Ask arkitektar.
Horft frá Dalbrekku í átt að Auðbrekku móts við Hamrabrekku.



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

VERÐ: 29.900.000 KR.

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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BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 8103
DADI@101.IS

60+
Kópavogstún 5 nýkomið í sölu NÝTT 

Í SÖLU!

www.kopavogstun.is 

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.

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

Nýjar og glæsilegar búðir fyrir 60 ára og eldri 

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir
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Líkasmrækt í sund-
laugum aftur í útboð
Gym heilsa ætlar að leita til dómstóla

Útboðsræktin

Skiptinám á Spáni, 
í Þýskalandi og Banda-
ríkjunum með Mundo

kYnning

Bæjarstjórn Kópavogs sam-
þykkti á fundi sínum í vik-
unni að bjóða til leigu 

húsnæði undir líkamsræktar-
aðstöðu í sundlaugum bæjarins.
 „Í kjölfar útboðs í fyrra sam-
þykkti bæjarráð að gengið yrði 
til samninga við Gym heilsu ehf. 
um leigu á húsnæði undir líkams-
ræktaraðstöðu, en við undirbúning 
samningagerðar hafa komið fram 
annmarkar á tilboði Gym heilsu 
ehf. Eru annmarkarnir slíkir að ekki 
er unnt að meta tilboð Gym heilsu 
ehf. gilt líkt og áður hafði verið talið. 
Óhjákvæmilegt sé því að bjóða leigu 
húsnæðisins út að nýju. Bæjar-
ráð samþykkti með 3 atkvæðum 
Theódóru S. Þorsteinsdóttur, Kar-
enar E. Halldórsdóttur og Hjördísar 
Ýrar Johnson, gegn 2 atkvæðum 
Péturs Hrafns Sigurðssonar og 
Birkis Jóns Jónssonar að bjóða leigu 
húsnæðis undir líkamsræktar-
aðstöðu í sundlaugum Kópavogs út 
að nýju þar sem nú liggur fyrir að 
ekkert gilt tilboð barst í síðasta út-
boði,“ segir í 
ályktun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn 
samþykkti með sjö atkvæðum gegn 

Hefurðu hugsað um að lofa 
unglingnum á heimil-
inu að fara í skiptinám en 

hikar svo þegar kemur að óvissu-
þáttunum og þeirri staðreynd
hvað heimurinn er stór og hversu
margt gæti komið uppá? MUN-
DO þekkir þá tilfinningu og 
býður upp á skiptinám í mjög 
öruggu umhverfi: á Spáni í sam-
vinnu við Open Mind, í Þýska-
landi í samvinnu við Open Door 
og núna einnig í Bandaríkjunum í 
samvinnu við CIEE sem eru elstu
starfandi skiptinemasamtök í 
Bandaríkjunum. Eigandi Mundo 
er Margrét Jónsdóttir Njarðvík. 
Margrét hefur áratuga reynslu í 
erlendum samskiptum og er með 
doktorspróf frá Princeton há-
skóla og MBA gráðu frá HR. 

Hörður Tryggvi Bragason
„Það eru tvö ár síðan ég tók þá 
ákvörðun að flytja til Spánar og 
gerast skiptinemi. Á þeim tíma-
punkti hafði ég ekki hugmynd 
um við hverju ég ætti að búast 
eða hve ótrúlega mikil áhrif þessi
ákvörðun átti eftir að hafa á líf 
mitt. Ég vissi bara að mig langaði 
að losna úr leiðinlegri rútínu og 
prófa eitthvað nýtt. Einhvern 
veginn fór allt fram úr vænting-
um. Ég vissi að ég mundi læra 
nýtt tungumál –  en ég hafði ekki 
leitt hugann að öllum bókunum 
sem spænskan gerði mér kleift 

Gym heilsa telur sig vera með samning við Kópavogsbæ.

gamla mYnDin

Úr fórum skjalasafnsins

Á síðasta ári var 60 ára af-
mæli kaupstaðaréttinda 
Kópavogsbæjar fagnað. 

En bærinn á sér vitanlega lengri 
sögu, Kópavogshreppur var til á 
árunum 1948-1955 og þar áður 
tilheyrði landið sem Kópavogur 
stendur á Seltjarnarneshreppi.

Upphaf Kópavogs er því á mót-
um dreif- og  þéttbýlis. Lengi    
framan af var stundaður búskap-
ur í landi bæjarins sem og 
hreppanna áður og sér þess vita-
skuld stað í skjölum varðveittum 
í Héraðsskjalasafni Kópavogs. 
Eitt slíkt er yfirlit yfir fjölda 
sauðfjár í Seltjarnarneshreppi
árin 1945 og 1946, varðveitt í 
skjalasafni Kópavogshrepps, 
AD/5 örk 1. Þar kemur fram 
að fyrra árið var heildarfjöldi 
sauðfjár 284 ær og 100 geml-
ingar, en ári síðar hafði ánum 
fækkað niður í 252 og gemlingu-
num í 95. Fyrra árið voru þrettán 
eigendur að sauðfé í hreppnum 
á níu búum, en ári síðar voru eig-
endurnir tíu en búin enn níu. 
Búin Lækjarbotnar, Geirland, 
Gunnarshólmi, Vatnsendi, Dig-

ranes, Smárahvammur og Mel-
tunga eru þau af sauðfjárbúum 
í Seltjarnarneshreppi 1945-1946 
sem eru innan þess svæðis sem 
féll Kópavogshreppi í skaut þegar
hreppnum var skipt um áramót-
in 1947-1948. Hin búin voru í 
Berjahlíð, Engey, Viðey og Bjargi.
Stærsta búið var Gunnars-hólmi,
þar áttu Gunnar Sigurðsson og 
Axel Christensen 88 ær og 18 
gemlinga fyrra árið, en Gunnar 
einn 72 ær og 17 gemlinga síðara 
árið. Vatnsendi var næst stærsta 
búið, þar áttu Lárus Hjaltested og 
Sigurður Hjaltested 76 ær og 23 
gemlinga fyrra árið en Sigurður 
einn 50 ær og 13 gemlinga síðara 
árið. 

Margvíslegar heimildir eru til 
í Héraðsskjalasafni Kópavogs 
um búskap innan bæjarmark-
anna á fyrri árum. Ef lesendur 
búa yfir skjölum sem lýsa búskap 
í Kópavogi, hvort sem er fundar-
gerðum, dagbókum, ljósmynd-
um, bréfaskiptum eða hverju sem 
er öðru, biðjum við um að við-
komandi velti fyrir sér að finna 
þeim stað á skjalasafninu.

fjórum að bjóða til leigu húsnæði 
undir líkamsræktaraðstöðu í sund-
laugum bæjarins. Atkvæði með 
greiddu Ármann Kr. Ólafsson,
Margrét Friðriksdóttir, Karen 
Halldórsdóttir, Guðmundur Gísli
Geirdal, Jón Finnbogason, Theó-
dóra Þorsteinsdóttir og Hreiðar 
Oddsson, en atkvæði á móti 
greiddu Pétur Hrafn Sigurðsson, 
Ása Richardsdóttir, Ólafur Þór 
Gunnarsson og Birkir Jón Jónsson.

Íþróttamiðstöðin Versalir Sundlaug Kópavogs

Kæri íbúi. 
Árið 2014 var virkilega viðburðaríkt og eftirminnilegt að 
mörgu leiti. Íbúar bæjarins stóðu þétt við bakið á GYM heilsu 
í einu og öllu og eiga sannarlega skilið þakkir fyrir.  Að sóknin  
i heilsuræktina jókst enn eitt árið og á sama tíma er hver og 
einn meðlimur að mæta oftar í sundlaugarmannvirkin. 

Heilbrigðiskerfið hefur verið mikið í umræðunni hjá 
þjóðinni síðustu mánuði. Það er ljóst að það  er afar mikilvægt að hugsa 
um heilsuna því það er ekki bara  að okkur líði betur heldur er það  einnig 
þjóðfélagslega hagkvæmt. 

GYM heilsa hefur ávalt haft það lýðheilsumarkmið að allir þeir sem vilja 
stunda líkamsrækt og sund eigi kost á því óháð efnahag. Fyrirtækið hefur 
boðið verð á árskortum sem aðrir bjóða ekki þrátt fyrir að um helmingur 
af aðgangseyrinum renni til bæjarfélagsins í formi sundgjalds, leigu og 
þjónustugjalds.  Við hjá GYM heilsu erum virkilega ánægð að geta boðið 
áfram frábært verð á árskortunum.

Verið velkomin í GYM heilsu árið 2015, við tökum vel á móti ykkur. 

Kveðja, Kjartan Már Hallkelsson, rekstrarstjóri GYM heilsu á Íslandi.

7.-10. bekkur grunnskólaárskort 27.990

Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM heilsu Kópavogi 
samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. Nemendur 7. og 8. bekk mega 
eingöngu æfa í fylgd fullorðinna/forráðamanna (eldri en 18 ára). 

Allir fá tíma með þjálfara

Allir sem kaupa kort hjá GYM heilsu fá tíma með þjálfara sem setur upp 
sérsniðna æfingaáætlun fyrir hvern og einn og kennir á tækin. Auðvelt er 
að fá nýja æfingaáætlun eða læra á ný tæki því að þjálfarar eru yfirleitt 
alltaf til taks í salnum til að fylgjast með og rétta hjálparhönd.

www.gymheilsa.isheilsaGY
M

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 37.990 KR. (EINGREIÐSLA)

Yfirlýsing frá Gym heilsu
„Gym heilsa var eina félagið 
sem var með gilt tilboð í síðasta
útboði bæjarins. Bæjarráð sam-
þykkti að ganga til samninga við 
Gym heilsu. Gym heilsa telur
að samningur sé kominn á milli
félagsins og Kópavogsbæjar 
og starfar eftir honum. Gym 
heilsa mun leita til dómstóla til 
að fá staðfestingu á því.“ 

Sauðfé á beit þar sem nú er Vogatunga fyrir 1960. Hafnarfjarðarvegur og 
Kópavogshæli í baksýn. Ljósm. Sigurður Einarsson/Héraðsskjalasafn Kópavogs.

Breyttar áherslur 
hjá Þríkó á nýju ári

íþróttir

Þríkó var stofnað í ársbyrjun 
2011 undir sunddeild Breiða-
bliks til að stuðla að upp-

byggingu á þríþraut í Kópavogi 
og á Íslandi. Sunddeildin var með 
góðar garpaæfingar í sundi en það 
er grunnurinn að þríþrautaræfing-
um á veturna á Íslandi. Þetta hefur 
vaxið jafnt og þétt en nú æfa rúm-
lega 100 manns hjá Þríkó. „Áhersl-
ur okkar hafa aðeins breyst,“ segir
Viðar Bragi Þorsteinsson hjóla-
þjálfari félagsins. „Það má segja að 
við æfum fjórar greinar í dag; sund, 
hjól, hlaup og þríþraut, því að 
margir sem æfa hjá okkur eru bara 
að æfa eina grein eða tvær ekki 
endilega allar greinarnar þrjár. Við 
leggjum metnað í að vera sam-
keppnishæf í hverri grein fyrir sig 
og bjóðum upp á svoleiðis þjálfun. 
Þá er heppilegt að vera aðeins í 
td. sundi eða hjóli þó maður sé að 
hlaupa til að nýta fleiri vöðvahópa, 
þannig vinna greinaranar saman.“ 

Öll aðstaða er til fyrirmyndar í 
Kópavogi þó auðvitað megi alltaf 
gera betur en Kópavogslaug er 
mjög góð og hlaupaleiðir frá henni 
skemmtilegar. „Við erum með 
frábæra þjálfara en í haust tók við 
nýr yfirþjálfari hjá Þríkó. Nick Saun-
ders frá Jersey er atvinnuþjálfari í 
þríþraut og fyrrverandi atvinnu-
maður í greininni. Ásamt hon-

um sé ég um hjólaþjálfun og er 
aðstoðar yfirþjálfari. Ívar Trausti 
Jósafatsson sér um hlaupahópinn 
en hann er mjög reynslumikill 
og hefur mikinn metnað. Hákon 
Jónsson er fyrrverandi afreks-
sundmaður og mjög góður með 
bæði byrjendur og lengra komna 
í sundinu. Guðný Einarsdóttir er 
með hjólaþjálfun fyrir byrjendur í 
hjólreiðum. Það er einmitt óvenju 
mikið um byrjendur hjá okkur 
núna en þess konar þjálfun virðist 
höfða til margra í stað þessara 
venjulegu lyftingaræfinga eða 
hóptíma í líkamsræktarstöðvum. 

Það er í raun hægt að byrja 
hvenær sem er að æfa á árinu og 
vel tekið á móti nýliðum og það 
er mjög góð stemning í hópnum.“ 
Upplýsingar um Þríkó má finna á 
thriko.is.    

að lesa, öllum spænsku kvikmynd-
unum sem síðar áttu eftir að verða í 
uppáhaldi hjá mér og allri spænsku
tónlistinni sem ég átti eftir að hlusta
á tímunum saman. Ég vissi að 
ég mundi búa hjá spænskri fjöl-
skyldu, en mér hafði aldrei dottið í 
hug hversu náinn þeim ég átti eftir 
að verða og að ég mundi, hálfu ári 
að skiptináminu loknu, hringja í 
þau að minnsta kosti vikulega. Ég 
vonaði að ég mundi eignast ein-
hverja vini en mig grunaði ekki að 
ég mundi kynnast nýjum bestu
vinum sem kæmu hvaðanæva að
úr heiminum. Ég vissi það ekki þá, 
en ég veit núna að ég tók ákvörðun 
sem margborgaði sig.“

Snorri Másson
„Ég heiti Snorri Másson og er á 
nítjánda aldursári. Ég fór haustið 
2014 sem skiptinemi til lítils 
smábæjar í suðurhluta Spánar. Ég 
dvaldist hjá fjölskyldu eða nánar
tiltekið hjónum og var þeirra einka-
barn, þar sem hinn sonur þeirra 
var annars staðar í námi. Skipti-
námið átti að vara í tíu mánuði 
en lauk svo að ég var þarna
næstum tvo mánuði í viðbót.

Þegar maður kemur heim 
úr skiptinámi og raunar líka á 
meðan maður er úti rignir á mann 
spurningum um ágæti dvalar-
innar. Hvort það sé gaman, hvort 
maður eigi vini og hvort maður 
sakni vinanna sem maður á heima.

Maður er í sífellu spurður hvern-
ig maður kunni við sig í nýju 
umhverfi. Forvitni fólksins 
heima á sér engin mörk í þessu
sambandi. Þó er það svo, að 
manni verður í flestum tilfellum 
svarafátt. Ekki bara á meðan 
maður er úti heldur líka þegar 
maður kemur heim, jafnvel enn 
frekar. Á meðan dvöl minni stóð 
átti ég alltaf svolítið erfitt með 
að svara heim. Ég var meira að 
segja í stökustu vandræðum 
með að lýsa fyrir kunningjum 
heima einföldustu hlutum í nýja 
lífi mínu. Það varð ógerningur 
að lýsa til dæmis nýju vinun-
um fyrir mömmu og pabba 
heima eða segja þeim hvað ég 

var að læra í skólanum. Skipti-
neminn á nefnilega erfitt með 
að segja sína löngu ferðasögu.

Ástæðan fyrir þessu er sú að 
þegar maður stígur út úr flugvél-
inni er, og afsakið klisjuna, eins 
og maður stígi inn í nýjan heim. 
Nýjan heim, þar sem öll reynslan 
er þín, og einskis annars. Þar sem 
þú ert ekki lengur hluti af stórum 
hópi fólks sem allir hafa verið að 
gera hér um bil nákvæmlega það 
sama alla ævi. Þú verður ein-
staklingur í miklu stærri veröld 
og þú neyðist til að standa á 
eigin fótum og aðlagast. Það 
sem gerist þá er að þú áttar þig á 
hver þú ert án samanburðar við 
aðra. Þú hættir að sjá bara hvaða 
hlutverki þú gegnir í gamla vina-
hópnum og sérð hvers virði þú 
ert sem sjálfstæð manneskja.

Þeir sem hafa áhuga á skiptinámi 
hafi samband við Margréti í s. 691 
4646 eða margret@mundo.is 
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Reisa þarf 2.100 fermetra 
viðbyggingu við Tennishölli-
na til að mæta sívaxandi 

þörf iðkenda tennisíþróttarinnar. 
Með fyrirsjáanlegri fjölgun erlen-
dra ferðamanna í kringum alþ-
jóðleg tennismót sem haldin verða 
í Tennishöllinni er ekki spurt hvort 
tennishöllin þurfi að stækka hel-
dur hvort hún megi stækka til aus-
turs eða vesturs. Vestanmegin við 
tennishöllina eru úti-tennisvellir en 
austanmeginn er sjálfur Kópavogs-
dalurinn. Fjórir bæjarfulltrúar úr 
röðum Bjartrar framtíðar, Sam-
fylkingar, Sjálfstæðisflokks og einn 
vara bæjarfulltrúi Vinstri-grænna 
sendu í vikunni frá sér sameig-

inlega yfirlýsingu þar sem þeir 
hvöttu Kópavogsbúa og áhugafólk 
um Kópavogsdalinn til að kynna 
sér auglýsta tillögu að húsi austan 
við núverandi tennishús. Skipu-
lagsnefnd hafnaði tillögu aðstan-
danda Tennishallarinnar um að 
stækka húsnæði sitt til austurs 
um 2.100 fermetra „...og sam-
þykkti bókun þess efnis að ekkert 
yrði byggt frekar í Kópavogsdal fyrr 
en búið væri að deiluskipuleggja 
dalinn að nýju,“ segir í sameigin-
legri yfirlýsingu þeirra Ásu Rich-
ardsdóttur (S), Guðmundar Gísla 
Geirdal (D), Karenar E. Halldórs-
dóttur (D), Margrétar Júlíu Rafns-
dóttur (VG) og Sverris Óskarssonar 

Tennishöllin í 
austur eða vestur?

Myndin sýnir tillögu að stækkun Tennishallarinnar til austurs, út á núverandi bílaplan.

Sofia Sóley Jónasdóttir, Melkorka Ingibjörg Pálsdóttir, Hekla Maria Oliver og Selma 
Dagmar Óskarsdóttir, tennisstelpur úr Tennisfélagi Kópavogs og unglingaland-
sliðinu í tennis, afhentu Birgi H. Sigurðssyni, skipulagsstjóra Kópavogs, undir-
skriftarlista rúmlega fimm hundruð tennisspilara í Tennishöllinni þar sem þeir 
fagna áformum um að stækka Tennishöllina.

Vestur af Tennishöllinni er eitt mest notaða útivistarsvæðið í dalnum.

tennishöllin

B æjarstjórn Kópavogs sam-
þykkti, þann 13. október 
2015 í annað sinn að auglýsa 

deiliskipulagstillöguna um stækk-
un Tennishallarinnar, með níu at-
kvæðum gegn engu. Þverpólitísk 
samstaða hefur verið um þetta 
góða mál í bæjarstjórninni og voru 
oddvitar allra flokkanna, í bæjar-
stjórn Kópavogs, á sama máli.

Stækkun Tennishallarinnar er 
stórt lýðheilsumál. Það er marg 
sannað að regluleg hreyfing, eins 
og fer fram í Tennishöllinni, fækkar 
heimsóknum og legutímum á 
sjúkrahúsum, sparar í heilbrigðis-
kerfinu auk þess sem við þurfum 
öll á skemmtilegri hreyfingu að 
halda til að bæta andlega líðan. 

Jónas Páll Björnsson, framkvæmda-
stjóri Tennishallarinnar.

Í Tennishöllinni æfa sex íþrótta-
félög, þar eru meðal annars höfuð-
stöðvar Tennisfélags Kópavogs. 
Þar fer fram öflugt barna- og ung-
lingastarf og fólk á aldrinum 4-85 

ára spilar tennis sér til heilsubótar 
og skemmtunar.  
     Tennishöllin opnaði árið 2007 
og má segja að þar hafi stærstu 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð-
inu Kópavogur, Reykjavík og Hafn-
arfjörður sameinast um, ásamt 
hópi af tennisáhugamönnum sem
byggðu húsið, að skapa því 
rekstrargrundvöll. Síðan þá hefur 
Garðabær bæst í hópinn. Þetta er 
ekki auðveldur rekstur. Þess vegna 
er þetta skynsamlegt og hagkvæmt 
rekstrarmódel fyrir alla aðila og 
afskaplega verðmætt fyrir íþrótta-
bæinn Kópavog að þessi starfsemi 
hafi vaxið hér.
     Nú er staðan sú að Tennishöllin 
er búin að vera troðfull í mörg ár. 
Fólk mætir kl. 6:30 á morgnana og 
spilar fram á nótt. Haldin eru mörg 
alþjóðleg tennismót á hverju ári 
og fólk sækir í þessa félagsmiðstöð 
en margir komast ekki að. Það sár-
vantar einnig tíma fyrir afreksstarf. 
Að mörgu leyti má segja að okkur 
hafi verið treyst fyrir uppgangi 
tennisíþróttarinnar á Íslandi. Nú 
sjáum við tækifæri til að bæta 
aðstöðuna og ég tel að okkur beri 
samfélagsleg skylda til að nýta 
tækifærið.
Við teljum afar mikilvægt að 
varlega sé farið í allar framkvæmdir 
í dalnum. Af þeirri ástæðu höfum 
við verið á móti þeirri hugmynd  að 
stækka Tennishöllina í vesturátt. 
Vestur af Tennishöllinni er eitt 
mest notaða útivistarsvæðið í 
dalnum. Þar eru útitennisvellir, 
crossfit svæði, tennisæfingaveggur,

Stækkun Tennishallarinnar
aðsent

Hreinsun og endurnýjun í yfir 50 ár

Laugavegi 86 • 101 Reykjavík
S: 511 2004  • E-mail: dunogfidur@dunogfidur.is

www.dunogfidur.is

Dún & Fiður

Íslenskar ungbarna 
sængur 80x100 cm  

í 57 ár

(BF). Guðmundur Gísli  segir að 
áður en ný mannvirki séu leyfð í 
Kópavogsdal þurfi að vinna skýra 
framtíðarsýn um dalinn sem væri 
í þágu allra bæjarbúa. „Það er 
gríðarlega mikilvægt að standa 
vörð um opin græn svæði bæjar-
ins. Ég hef ekkert á móti stækkun 
þessa húss, en bara ekki í þessa átt í 
Kópavogsdalinn. Byggð er alltaf að 
þéttast og við þurfum að horfa vel 
á grænu svæðin okkar, sem verða 
sífellt verðmætari þegar fram líða 
stundir,“ segir Guðmundur Gísli
Geirdal. Frestur til að skila inn 
athugasemdum rann út mánudag-
inn 11. janúar.

körfuboltavöllur og þar er göngu-
stígur í gegnum svæðið sem tengir 
Fífuhvamminn og Smárann auk 
glerhýsi Sporthússins.  Við viljum 
bæta dalinn og tennisaðstöðuna, 
en við viljum ekki standa að 
niðurrifi, á einu vinsælasta úti-
vistarsvæðinu i dalnum þar sem er 
mikið mannlíf á sumrin.      Svæðið 
vestan Tennishallarinnar er á sum-
rin líflegur garður þar sem tennis-
spilarar, „cross fittarar“ og „boot 
camparar“ æfa og ég segi það beint
 frá hjartanu, því ég er hér alla daga, 
þarna skapast skemmtilegt and-
rúmsloft og það væru mistök að 
byggja hús þar.

Ef hins vegar byggt er í austurátt, 
eins og tillagan gerir ráð fyrir, þá 
erum við að tala um 36 metra út 
frá núverandi Tennishöll. Nær 
það ekki lengra en um það bil 
að því svæði þar sem ómalbikað 
malarplan endar nú. Það verður að 
segjast eins og er að það lítur ekki 
vel út og nýtist bara sem bílastæði. 
    Í dag eru margir sem vita ekki af 
Tennishöllinni, því húsið liggur lágt. 
Þegar búið er að setja tré við norður 
og austurhlið stækkunarinnar, þá 
mun lítið sjást af húsinu nema þá 
helst á suðurhlið. Á suðurhliðinni 
verður lifandi glerbygging og úti-
vistarsvæði fyrir framan hana. Ég 

er viss um að það verður gaman og 
notalegt, að ganga þarna framhjá 
og fylgjast jafnframt með krökkum 
í mini-tennis í gegnum glerið.
  Ég tel að stækkun Tennishallar-
innar verði mikil upplyfting fyrir 
svæðið og muni ekki raska nátt-
úrunni né breyta heildarmynd 
dalsins. Tennishöllin mun verða 
vin í dalnum fyrir börn, unglinga 
og fullorðna sem vilja spila þessa 
almenningsíþrótt, njóta samvista
í þessari félagsmiðstöð og auka 
enn frekar aðdráttarafl Kópavogs-
dalsins. Síðan við opnuðum Tennis-
höllina árið 2007 hafa krakkar í 
bænum getað komið og spilað á 
lausum tímum án endurgjalds. 
Þetta nýta tenniskrakkarnir í hverri 
viku, koma snemma á morgnana 
og seint á kvöldin og um helgar. 
Þau finna öll bil sem myndast.  
Því miður er þó oft uppbókað. Við 
eigum stundum lausa tíma fyrir 
klukkan 14:30 virka daga og það er 
tilvalið t.d þegar það er starfsdagur 
í skólum, að leyfa krökkunum að 
koma og spila hjá okkur. Við lánum 
líka spaða og bolta og hér erum 
við líka með sjónvarpsaðstöðu og 
Andrésbækur og stefnan er að 
vera með borðtennisborð í stærri 
Tennishöll.
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Atvinnu- og mannlíf á Kársnesi

Örvi starfsþjálfun 
á Kársnesi

kYnning

Starfsemi á Kársnesinu sem 
allir þurfa að þekkja
Örvi starfsþjálfun hefur starfað í 
Kópavogi frá febrúar1984. Starf-
semin var fyrst í kjallara Sunnu-
hlíðar en hefur verið í núverandi 
húsnæði að Kársnesbraut 110 
frá árinu1987. Starfsemi Örva er 
tvíþætt. Annars vegar fer fram þjálf-
un og styrking einstaklinga með 
skerta starfsgetu með það að mark-
miði að gera viðkomandi hæfari til 
starfa á almennum vinnumarkaði. 
Hins vegar er Örvi fyrirtæki í 
umtalsverðum rekstri. Framleiðsla
plastumbúða og ýmis önnur verk-
efni fyrir viðskiptavini eins og 
pökkun, flokkun og samsetningar 
er grundvöllurinn sem starfsþjálf-
unin hvílir á.

Þjónusta Örva við einstak-
linga með skerta starfsgetu
Fötluðum einstaklingum og öðrum 
með skerta starfsgetu stendur  til 
boða að koma í starfsprófun og 

starfsþjálfun í Örva. Markmið þessa
hluta starfseminnar er að sem 
flestir sem hafa getu og vilja geti 
átt þess kost að starfa á almennum 
vinnumarkaði, að lokinni prófun 
og þjálfun í Örva. Þessi þáttur starf-
seminnar greinir Örva frá öðrum 
vinnustöðum fyrir fatlaða. Í Örva 
er reynt að líkja í flestu eftir þeim 
aðstæðum sem starfsmenn koma 
til með að takast á við hjá öðrum 
fyrirtækjum og vinnustöðum. Það 
gilda sömu reglur í Örva og hjá 
öðrum á almennum vinnumarkaði. 
Að lokinni þjálfun í Örva stendur 
til boða stuðningur starfsfólks frá 
Atvinnu með stuðningi (AMS) hjá 
Vinnumála-
stofnun.

Starfsþjálfun í Örva
Í starfsþjálfuninni í Örva er aðal-
áherslan lögð á rétt vinnubrögð, 
góðar starfsvenjur, aukið starfsþrek 
og félagsleg samskipti. Lengd starf-
sþjálfunar er sniðin að þörfum 

hvers starfsmanns. Þó er miðað 
við að starfsþjálfun standi að öllu 
jöfnu ekki lengur en 18 mánuði. 
Eftir að starfsþjálfun lýkur í Örva og 
starfsmaður hefur störf á almenn-
um vinnumarkaði nýtur hann
stuðnings og eftirfylgni frá At-
vinnu með stuðningi. Fyrstu þrjá 
mánuðina heldur einstaklingurinn 
plássi sínu í Örva þannig að hann 
á þess kost að koma til baka ef eitt-
hvað misferst í nýju vinnunni.

Pökkunar-, flokkunar- og 
samsetningarþjónusta
Í vinnusal Örva eru þrjár plastmót-
unarvélar sem móta umbúðir úr
plastfilmu samkvæmt óskum við-
skiptavina. Meðal þess sem framleitt
er eru ýmiss konar plastumbúðir,
til dæmis botnar í konfektkassa, 
plastlok og bakkar fyrir sælgæti,
osta og fleira.  Jafnframt eru fram-
leiddar  öskjur í mörgum stærðum 
og gerðum. Örvi býður upp á al-
hliða pökkunar- og samsetningar-

þjónustu fyrir fyrirtæki, einstaklin-
ga og stofnanir. Sem dæmi um hvað 
er gert má nefna pökkun í plast-
filmu, álímingar, flokkun til dæmis 
herðatrjáa, umpökkun, viktun og
talninguplastpökkun og póstlagn-
ing tímarita. Það kemur mörgum 
á óvart hvað hægt er að fram-
leiða í Örva og hvaða verkefn-
um er hægt að sinna. Fjölbreytt 
verkefni eru grundvöllur þjálfun-

ar og þess að einstaklingar með 
skerta vinnugetu geti haslað sér 
völl á vinnumarkaði. Frekari upp-
lýsingar er að finna á heimasíðu 
Örva: orvi.kopavogur.is og á Face-
book síðu Örva undir heitinu:
„Örvi starfsþjálfun.“ Örvi er með 
opið frá 08:00 til 15:45 alla virka
daga að Kársnesbraut 110. Síminn 
er 554 3277 og netfangið er orvi
@orvi.is

 Unnið við framleiðslu plastumbúða.  Á myndinni 
má þekkja Huldu, Rósberg og Ásgeir Ísak

Ingibjörg Árnadóttir flokkar herðatré fyrir Hýsingu.

Agnar, Atli Már og KristínFreyja og Sigríður Ída pakka rauða nefinu í poka. Kristín, Birgir og Pawel

Rósa, Nína Dóra verkstjóri og Ásgeir Ísak. Unnið við að brjóta umslag utan um 
jólaplötu
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Fyrirtæki og þjónusta, 
á Kársnesi

2

Kársnesbraut 100, 
200 Kópavogur
Sími: 554 0040
Sími: 554 6144

Borgarholtsbraut 44
200 Kópavogur
Sími: 554 4228 

Netfang: info@bb44.is

Rafrós ehf. 
Bakkabraut 12. 
200 Kópavogi. 

Sími 544-4099. 
GSM. 893-5565. 
rafros@rafros.is

Eyjólfur Björgmundsson 
Löggiltur Rafverktaki

3

Vesturvör 23
200 Kópavogur 
Sími 554 6000 

scania@islandia.is

Kársnesbraut 98
200 Kópavogi

Sími: 540 3900

3

1

2 5

6

4
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Vesturvör 29
200 Kópavogur
Sími: 412 5300

www.limtrevirnet.is

Vesturvör 7
200 Kópavogi

Sími: 511 2055
www.logey.is

Bakkabraut 4
200 Kópavogi

Sími: 554 3233
www.hssk.is

Loftræstivörur, Bílskúrshurðir, 
Iðnaðarhurðir, Þakrennur, Yleiningar, 

Límtré

Gisting BB 44
Varahlutaþjónusta

6 7 8 9 10

1

10

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!
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skíðafærið

Þann 18. desember voru braut-
skráðir 123 nemar frá Mennta-
skólanum í Kópavogi við há-

tíðlega athöfn í Digraneskirkju. Alls
60 stúdentar, 35 iðnnemar,  12 nem-
ar úr matartæknanámi og 16 úr
meistaranámi matvælagreina. 

Ný skólanámskrá
– 3ja ára nám

Í máli Margrétar Friðriksdóttur,
skólameistara, kom fram að kennsla
hófst í haust eftir nýrri skóla-
námskrá. Þeir nemendur sem hófu
 skólagöngu sína á haustönn munu 
því ljúka framhaldsskóla á þremur 
árum þó áfangakerfið bjóði áfram 
upp á sveigjanleika fyrir þá sem vilja 
hraða sér enn frekar í námi, eða
þurfa lengri tíma en þrjú ár. Skól-
inn hefur nú mótað nýjar náms-
brautir í bóknámi og endurskoðað
almennan hluta námskrárinnar
þar sem farið er yfir stefnu skólans,
starfshætti, skólareglur og réttindi 
og skyldur nemenda. 

Spjaldtölvuverkefni í MK
Í haust hófst tilraunaverkefni á 
sviði upplýsingatækni þar sem 
kennarar skoða notkun á spjald-
tölvum í kennslu. Íris Mjöll Ólafs-
dóttir stýrir verkefninu og var 
starfsdagur haustannar helgaður 
því. Það verður spennandi að sjá 
að hvaða niðurstöðum kennarar 
í MK komast en tilraunaverkefn-
inu er ætlað að standa til vorsins 
2017.

Umhverfisvika  í MK
Umhverfisdagar voru haldnir í 
september þar sem boðið var upp 
á fjölda atburða, fyrirlestra og 
kvikmyndasýninga sem tengdust 
efni vikunnar við miklar vinsældir. 

menntaskólinn í kópavogi

123 nemar útskrifast
Fram kom í máli skólameistara að 
3% nemenda og kennara koma á 
hjóli í skólann 10% gangandi, 28% 
með strætó en 59% með einkabíl.

Erlend samstarfsverkefni - 
vottun
Skólinn leggur áherslu á erlend 
samstarfsverkefni og á haustönn 
voru 4 verkefni í gangi. Þá hlaut 
skólinn verðlaun fyrir besta 
Comeniusarverkefnið árið 2015 
fyrir verkefni um notkun hug-
búnaðar í stærðfræðikennslu. Þá 
fékk skólinn vottun vegna náms- 
og þjálfunarverkefna í starfs-
menntahluta Erasmus+ mennta-
áætlunar ESB en það felur í sér 
ákveðinn gæðastimpil á erlend 
námsverkefni skólans og hjálpar til 
við að byggja upp samstarf við er-
lenda aðila.

Góður námsárangur
Varaforseti bæjarstjórnar, Pétur 
Hrafn Sigurðsson, afhenti út-
skriftarnemum viðurkenningar 
úr Viðurkenningarsjóði MK sem 
stofnaður var af bæjarstjórn Kópa-
vogs árið 1993. Þrír nemar hlutu
viðurkenningu að þessu sinni: 
Nýstúdentinn Kristín Olga Gunars-
dóttir og nýsveinarnir Ásta Steina 
Skúladóttir í framreiðslu og Iðunn 
Sigurðardóttir í matreiðslu.

Rótarýstyrkir
Rótarýklúbbur Kópavogs veitti 
nýstúdent Einari Ólafi Einarssyni 
verðlaun fyrir góðan árangur í 
raungreinum og Rótarýklúbb-
urinn Borgir í Kópavogi veitti ný-
sveini í matreiðslu, Iðunni Sig-
urðardóttur, verðlaun fyrir góðan 
námsárangur í iðnnámi.

Pétur Hrafn Sigurðsson, varaforseti bæjarstjórnar, afhenti þeim Ástu Steinu 
Skúladóttur, Kristínu Olgu Gunnarsdóttur og Iðunni Sigurðardóttur 
viðurkenningar.

Glæsilegur hópur úr verknámi útskrifaðist um jólin.

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari 
MK.

Rannveig Jónsdóttir, ekkja Ingólfs A. 
Þorkelssonar heitins skólameistara, 
afhendir Valgerði Bláklukku Fjölnis-
dóttur viðurkenningu úr Ingólfssjóði 
fyrir framúrskarandi samfélagsstörf. 

Ljósmyndari frá Lifandi Mynd skellti sér á skíði í Bjáfjöllum í vikunni og fangaði stemninguna og stórfenglegt útsýni. 

Ungir sem aldnir skemmta sér á skíðum og snjóbrettum. Það þarf þó alltaf að klæða sig vel og fylgjast með veðurspá. 

Brosmildir skíðagarpar á leið í stólalyftuna eftir að hafa brunað niður gilið.

Sól slær silfri á skíðabrekkurnar í Bláfjöllum.                                                                                                              Myndir: Lifandi mynd.



ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 39.990 KR. (EINGREIÐSLA)
Það gera aðeins 3.333 kr. á mánuði.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.gymheilsa.is

heilsaGY
M

Sundlaug Kópavogs

Íþróttamiðstöðin Versalir

ÖRYRKJAR OG ELDRI BORGARAR 
GREIÐA AÐEINS 23.990.-

Frítt er í alla hóptíma fyrir korthafa

Tilboðið gildir til  

25. janúar 2016

GYM heilsa hefur ánægju 
að bjóða þér í ókeypis prufutíma 
í tækjasal og sund á eftir.

Nauðsynlegt er að hringja og panta 
tímann sem fer fram undir 
leiðsögn þjálfara GYM heilsu.

Kveðja, GYM heilsa
Sundlaug Kópavogs - 570 0470
Salalaug - 570 0480

heilsaGY
M

Ókeypis prufutími
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Foreldramorgnar 
í Kópavogskirkju

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

Notarleg samverustund fyrir mömmur og pabba 
þar sem hægt er að spjalla um allt milli himins og 
jarðar, leita ráða og bera saman bækur sínar. Hverri 
samveru lýkur með söngstund með krílunum. 

Reglulega koma gestir í heimsókn með fræðslu og kynningu á hinum 
ýmsu málefnum.

Finndu okkur á Facebook: Foreldramorgnar í Kópavogskirkju og 
kopavogskirkja.is. 

Kópavogskirkja sími: 554 1898

Skemmtilegt 
menningarlíf

menning

Árið 2015 einkenndist af 
mikilli grósku í menn-
ingarlífi Kópavogs. Ný 

menningarastefna var samþykkt 
og er rauði þráðurinn í stefnunni 
að gera menningu og listum 
hærra undir höfði og gera menn-
ingarhúsin og ólík listform að-
gengilegri fyrir okkur öll. 

Fjölmargir skemmtilegir við-
burðir hafa einkennt menningar-
árið 2015; Cycle listahátíðin,
RIFF kvikmyndahátíðin,  Safna-
nótt auk fleiri viðburða. Ragnar 
Th. Sigurðsson var útnefndur
heiðurslistamaður og Jón Adolf
Steinólfsson vainn bæjarlista-
maður. Báðir áttu þeir heiðurinn 
sannarlega skilið. 
    Menningarhúsin á holtinu hafa 
á ný hafið skipulegt menning-
arstarf fyrir börnin í bænum þar 
sem boðið er í heimsóknir þvert 
á söfnin. Það erum við sérlega 
ánægð með. 

Aðventuhátíð í Kópavogi var 

haldin með nýju og skemm-
tilegu sniði fyrstu helgina í að-
ventu við Menningarhúsin í Kópa-
vogi. Boðið var upp á fjölbreytta 
dagskrá alla helgina og veðrið var 
fallegt og bjart. Jólahús buðu upp 
á jólavarning auk þess sem 
hægt var að gæða sér á rist-
uðum hnetum, með tilheyr-
andi ilm, sem lagði yfir svæðið.
Vinabær okkar Norrköping í 
Svíþjóð færði okkur fallegt jóla-
tré, sem lýsti upp túnið við Menn-
ingarhúsin og gaf því notalegan
 blæ í skammdeginu.
  Við erum viss um að aðventu-
hátíðin eigi eftir að eflast og festast
í sessi sem einn af föstum við-
burðum í menningarlífi  Kópa-
vogsbúa,enda menningarhúsin á 
holtinu hjarta Kópavogs. 

Við viljum þakka starfsfólki 
Menningarhúsanna kærlega fyrir
 árið sem er að líða,  og takk fyrir 
að bjóða okkur upp á frábæra, 
skemmtilega og vel 

Bergþór Skúlason og Auður Sigrúnardóttir – aðal og varamenn Bjartrar 
framtíðar í lista- og menningarráði.

Kvennakór Kópavogs 
afhendir  styrk til Umhyggju, 
félagi langveikra barna 

kvennakór kópavogs

Í byrjun nóvember s.l. stóð 
Kvennakór Kópavogs fyrir 
styrktartónleikum undir nafn-

inu Hönd í hönd. Húsfyllir var á 
tónleikunum sem haldnir voru 
í samstarfi við Lindakirkju í 
Kópavogi. Auk kórsins og stjórn-
anda hans, John Gear, kom fram 
valið lið frábærra listamanna. Það 
voru söngvararnir Sigríður Bein-
teinsdóttir, Stefán Hilmarsson og 
Alda Dís Arnardóttir ásamt hinum 
brögðóttu Pörupiltum. Um hljóð-
færaleik sáu John Gear og Ellert
S.B. Sigurðarson. Þetta er sjöunda 

árið í röð sem Kvennakór Kópavogs 
stendur fyrir tónleikum af þessu 
tagi. Að þessu sinni kusu kórkonur 
að styrkja Umhyggju, félag lang-
veikra barna. Á dögunum heimsót-
tu svo stjórnarkonur úr kvenna-
kórnum Umhyggju og afhentu 
afraksturinn 800.000 kr. og fylgdi 
með kærleikskveðja frá öllum 
kórkonum. Kvennakór Kópavogs 
vill koma á framfæri þakklæti til 
Lindakirkju og listamannanna sem 
lögðu hönd á plóg ásamt þeim sem 
sóttu tónleikana og studdu þannig 
við verkefnið.

Sparkhöllin opnar 
í Víkurhvarfi

kYnning

Fótboltamenn á öllum aldri 
geta glaðst því núna um 
áramótin bættust við fjórir 

nýir sparkvellir í Kópavogi. Þeir 
eru allir innanhúss og stærðin á 
þeim er 30x16 og 30x17 metrar. 
Allir eru þeir með hágæða gervigras
og undirlag vottað af FIFA og UEFA.
Fjölnismaðurinn Ólafur Páll
Snorrason, sem er knattspyrnu-
áhugamönnum að góðu kunnur, 
á og rekur Sparkhöllina ásamt föður
sínum, Snorra Hjaltasyni. Hann 
segir hugmyndina hafa kviknað
undir lok síðasta sumars.

„Fótbolti er og hefur alltaf verið
stór hluti af mínu lífi þannig 
að það þurfti ekki mikla um-

hugsun til að sjá að þetta var 
rétta hugmyndin fyrir húsið. 
Þörfin fyrir innanhússparkvelli 
er gríðarleg hvort sem horft er til 
„hobby-hópa“ eða íþróttafélaga.
Sparkvöllum fjölgaði ört eftir  frá-
bært átak KSÍ og Eyjólfs Sverris-
sonar á sínum tíma. Þeir eru 
þó allir utandyra og notkunar-
möguleikar eru mjög takmarkaðir 
vegna veðurs. Við bjóðum upp 
á frábæra viðbót við ágætis að-
stöðu á höfuðborgarsvæðinu og
ég vona innilega að þetta verði
fyrirmynd fyrir sveitafélög á
landinu öllu, fótboltanum til fram-
dráttar. Það skiptir mig máli,“ segir 
Ólafur Páll og bætir því við að öll 

aðstaða fyrir einstaklinga, hópa og 
íþróttalið sem vilja æfa eða leika 
sér í knattspyrnu sé ein sú besta sem 
völ er á. „Einnig bjóðum við uppá 
enska boltann og fleiri íþróttir í 
setustofunni okkar. Þar verður 
hægt að setjast niður eftir boltann 
og fá drykki og annað létt með. 
Eins verður í boði að halda veislur 
í Sparkhöllinni til dæmis barna-
afmæli. Mudo-gym er í húsinu og 
þar er hægt að læra hinar ýmsu 
bardagalistir og fara á sjálfsvarnar-
námskeið; læra Tae Kwon Do, 
styrktar- og liðleikaþjálfun, þannig 
að margt er í boði fyrir allt íþrótta-
fólk. Sparkhöllin er hins vegar
enn í þróun og munum við hlusta
á viðskiptavini ef þörf er á að breyta
og bæta aðstöðuna og framboð
okkar. Ég sé allavega fyrir mér mikla
möguleika tengda knattspyrnu sem
og öðru.“

Um 140 manns mættu á opnun-
armót Sparkhallarinnar um ára-
mótin og fengu sigurvegarar
mótsins ferðavinning frá VITA sport
ferðum. „Bókanir hafa gengið  von-
um framar og eru einhverjir dagar 
að verða uppbókaðir. Við munum 
halda mót fyrir alla aldurshópa í 
samstarfi við íþróttafélög og aðra 
von bráðar, einnig verða haldin 
knattspyrnu- og einkaþjálfunar-
námskeið í samstarfi við þjálfara
og leikmenn. Sparkhallarmótaröð
fer síðan í gang á árinu. Einng 
verður árlegt stórmót líkt og var hjá 
okkur um daginn.  Það verður margt 
að gerast tengt Sparkhöllinni. 
Umtalið eftir mótið og hjá þeim 
sem litið hafa inn og skoðað 
aðstæður hefur verið mjög gott. 
Það að þeir sem nota aðstöðuna 
eru ánægðir, skiptir okkur mestu 
máli.“ 

Ólafur Páll Snorrason 
rekur Sparkhöllina.
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Í mínu ástandi – Anna Hansson
anarkía

Í mínu ástandi nefnist sýning 
Önnu Hansson á málverkum og 
teikningum sem verður opnuð 

í Anarkíu listasal laugardaginn 16. 
janúar kl. 15-18.

Verkin á sýningunni eru sjálfs-
myndir og skiptast í stór þróttmikil 
olíumálverk og teikningar þar sem 
bleki og kolum er blandað saman. 
Þetta eru tjáningarrík og formsterk 
málverk, efnis- og litameðferð er 
djörf og ákveðin og sterkt formskyn 
Önnu og markviss pensilskrift skila 
sér vel í þessum kröftugu myndum. 

Verkin eru afar persónuleg og 
sprottin af erfiðri reynslu á undan-
förnum misserum. Eins og Anna 
orðar það sjálf: 

„Ég lenti í áfalli – veikindum 

sem tóku mig á staði sem ég hafði 
aldrei komið til áður og hafa haft 
djúpstæð áhrif á mig sem persónu. 

Að mála er mín leið til að skapa 
mér pláss þar sem ég er alveg ein 
með sjálfri mér, ég valdi að vinna 
með sjálfsmyndir vegna þess að ég 
fann þörf fyrir að horfa á sjálfa mig, 
horfast í augu við sjálfa mig.“

Í þessum verkum horfir Anna 
djúpt og ákveðið á sjálfa sig, auð-
mjúk gagnvart tilverunni, og kryfur 
tilvist sína og reynslu af sjaldgæfri 
einurð og heiðarleika. 

Sýningin stendur til 7. febrúar 
2016.

Anarkía listasalur er til húsa í 
Hamraborg 3 í Kópavogi (aðkoma 
frá Skeljabrekku/Hamrabrekku). 
Þar er opið fimmtudaga til sunnu-
daga kl. 15-18.

Innritun
er 

hafin.
Skoðið heimasíðuna

www.myndlistaskoli.isSkráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

58 manns kláruðu sundið sem er 
svipaður fjöldi og undanfarin ár. 
Ragnar Marteinsson hlaut sérstaka
viðurkenningu en hann hefur 
synt þetta sund alls 23 sinnum. 
Að sundi loknu var slakað aðeins 
á í pottunum og síðan var eðal 
morgunverðarhlaðborð í boði 
sunddeildar. Að loknu spjalli og 
verðlaunaafhendingu héldu sund-
menn út í morgunmyrkrið til vinnu 
eða að klára jólaundirbúninginn.
Fyrstur í bakkann þriðja árið í röð 
var kópavogsbúinn Jón Margeir 
Sverrisson en hann kláraði metrana 
1500 á 17:26 sem er besti tími 
sem náðst hefur í Þorláksmessu-

sundinu. Annars eru 3 fyrstu sæti 
karla og kvenna sem hér segir:
Guðlaug Edda Hannesd.: 20:31
Sarah Cushing: 21:04
Ragnheiður Ragnarsd.: 22.49
Jón Margeir Sverrisson: 17:26
Sigurður Örn Ragnarsson: 18:45
Ragnar Viktor Hilmars.: 20:44.

þorláksmessusunD

Mikil stemning var í Þorláksmessusundi sunddeildar 
Breiðabliks og Þríkó. Þetta var í 25. skipti sem sund-
mótið fer fram en syntir eru 1500 metrar.
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HK fréttir

Deildir innan HK

Íþróttamaður og –
kona Kópavogsbæjar

Dans TaekwondoBlakBorðtennis BandýKnattspyrna Handbolti

afreksfólk

Íþróttaráð Kópavogsbæjar til-
nefndi fjóra HK-inga sem  íþrótta-
mann og kona Kópavogsbæjar 

árið 2015. Tilnefnd  voru dans-
parið Hanna Rún Ólafsdóttir og 
Nikita Basev ásamt blakfólkinu
Elísabetu Einarsdóttur og Lúðvík 
Má Matthíassyni.

Elísabet Einarsdóttir
Þrátt fyrir ungan aldur er Elísabet 

Einarsdóttir orðin ein besta blak-
kona landsins og hefur náð afger-
andi árangri bæði í innanhús 
blaki og í strandblaki.  Elísabet 
varð Íslandsmeistari í blaki með 
HK síðastliðið vor og vann svo til 
gullverðlauna á Smáþjóðaleikunum 
í sumar með Berglindi Gígju Jóns-
dóttur sem skipuðu landslið Íslands 
í strandblaki. Þær tóku einnig þátt 
í Norður Evrópumóti  fullorðinna í 

maí og enduðu þar í 9. sæti. Í sumar 
tóku þær þátt í dönsku mótaröðinni 
í strandblaki og komust á verð-
launapall í alls 8 mótum. Sumarið 
kláraðist svo á Íslandsmeistara-
titlum hér heima í öllum flokkum. Í 
innanhúsblakinu er Elísabet orðin 
einn af burðarásum í A landsliði 
kvenna og var nú í lok ársins valin 
blakkona ársins hjá Blaksambandi 
Íslands.  

Hanna Rún Óladóttir og 
Nikita Basev
Hanna Rún og Nikita áttu ein-
staklega góðu gengi að fagna á 
árinu. Þau sigruðu í öllum þeim 
keppnum sem þau tóku þátt í hér 
á landi og eru því Ísland- bikar og 
UMSK meistarar í latin dönsum. 
Þau kepptu á fjölda móta erlendis á 
árinu með mjög góðum árangri. Á 
Norðurevrópumótinu í Riga í Lett-
landi  unnu þau til silfurverð-
launa og á Heimsbikarmóti í Þýska-
landi nú í desember höfnuðu þau 
í 4. sæti, sem er besti árangur hjá 
íslensku pari til þessa. Á Heims-
meistarmótinu í latin dönsum sem 
fram fór í Vín í Austurríki höfnuðu 
þau í 25. sæti sem sýnir hversu langt 
þau eru komin.  Hanna Rún og 
Nikita eru í 51. sæti á heimslistan-
um í dansi og voru nú í desember 

Laugardagurinn 16. jan:
Olísdeild kvenna í handbolta
Fram - HK kl.13:30

Miðvikudagurinn 20. jan:
Coca Cola bikarinn í handbolta
HK-KA/Þór kl.18:30

Miðvikudagurinn 20. des:
Mizunodeild kvenna í blaki
Fylkir-HK kl.20:00

Föstudagurinn 22. jan:
Mizunodeild karla í blaki
HK-Stjarnan kl.18:45

Á döfinni hjá HK
Sjá nánar á www.HK.is

Laugardagurinn 23.jan:
Olísdeild kvenna í handbolta
HK-Afturelding kl.13:30

Laugardagurinn 23. jan:
Vetrarhátíð HK

Föstudagurinn 29. jan:
Mizunodeild karla í blaki
HK-Þróttur/Fylkir  kl.18:45

Föstudagurinn 29. jan:
Mizunodeild kvenna í blaki
KA-HK  kl.20:00

Laugardagurinn 30. jan:
Olísdeild kvenna í handbolta
ÍR-HK kl.13:30

valin danspar ársins hjá Danssam-
bandi Íslands.

Lúðvík Már Matthíasson
Þráttt fyrir ungan aldur er Lúðvík 
Már orðin einn besti blakmaður 
landsins. Hann varð bæði Íslands- 
og deildarmeistari í blaki 2015 með 
liði sínu HK ásamt því að spila til úrs-
lita í bikarkeppni blaksambandsins. 
Sem fyrirliði lék Lúðvík stórt hlut-
verk í frábærum árangri liðsins. 
Hann var meðal annars valinn besti 
uppspilarinn fyrri hluta tímabilsins 
og kjörinn besti leikmaður  deildar-
innar í lok tímabilsins. Hann lék 
einnig með A landsliðinu í blaki þar 
sem hann er aðluppspilari liðsins. 
Með landsliðinu náði hann í silfur-
verðlaun á Smáþjóðaleikunum sem 
er besti árangur liðsins hingað til.
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BÍLVOGUR ehf.
Auðbrekku 17, 200 Kópavogi

Allar almennar viðgerðir á bifreiðum

Sími: 564 1180
bilvogur@simnet.is

bilvogur.is

S É R H Æ F Ð  Þ J Ó N U S T A

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

S É R H Æ F Ð  Þ J Ó N U S T A

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

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

Þjónusta við Kópavogsbúa – Verslum í heimabyggð

Stöðutaka 
á Facebook

umræðan

Lestrargrunnur
Basic Language Skills

www.lesheimur.is
maria@lesheimur.is

Lesheimur

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is Eiríkur Hjálmarsson
„Það fer kannski að koma til álita 
að flytja aftur í átthagana.“

Bókasafn Kópavogs
„David Bowie er haldinn á vit 
stjarnanna og við á Bókasafni 
Kópavogs óskum honum góðrar 
ferðar.“

Óperudagar í Kópavogi
„Glænýtt kynningarmyndband 
fyrir Óperudaga í Kópavogi má sjá 
hér - endilega deilið sem víðast!“

Kópavogur TV
„Förum varlega og notum mann-
brodda. Þrátt fyrir að allir helstu 
göngustígar bæjarins hafi verið 
sandaðir reglulega undanfarnar 
vikur þá getur sandur hafa hrein-
sast af á blettum, sér í lagi þar sem 
eru óslett svell. Snjórinn hylur 
þetta og skapar auk þess aukna 
hálku.“

Kraftur-stuðningsfélag 
fyrir ungt fólk með 
krabbamein og 
aðstandendur
„Ég heiti Bjarki og er 28 ára gamall. 
Þegar ég var 25 ára og spilaði með 
meistaraflokki HK í fótbolta 
greindist ég með ristilkrabbamein. 
Ég er með ör á kvið, handleggjum, 
síðu og höfði. Ég er enn að takast 
á við veikindin, hver dagur fyrir 
mér er sigur. Krabbamein kemur 
öllum við og er ekki tabú. Deildu 
þínu öri eða myndinni minni og 
taktu þannig þátt í #shareyourscar 
#kraftur“Menningarhúsin í Kópa-

vogi hafa tekið upp þá 
nýbreytni að bjóða fjöl-

breytta menningartengda við-
burði, svo sem listsmiðjur, upplest-
ur, tónleika og fleira fyrir börn og 
unglinga alla laugardaga frá kl. 13 
nú í vetur og fram til loka maí undir 
heitinu fjölskyldustund í menn-
ingarhúsum Kópavogs. Viðburðir 
verða ýmist í Gerðarsafni, Bóka-
safni Kópavogs, Náttúrufræðistofu 
Kópavogs eða í Salnum. Þátttaka er 
ókeypis.

  Fyrsta námskeiðið hófst í 
Gerðarsafni um síðustu helgi undir 
leiðsögn Linn Björklund mynd-
listarmanns. Þar voru klippi-
myndir Gerðar Helgadóttur meðal 
annars skoðaðar og tilraunir 
gerðar til að búa til stórt vegg-
verk í hennar anda. Námskeiðið 

Viðburðir fyrir börn alla 
laugardaga í menningar-
húsum Kópavogs

safnafræðsla

er sniðið að börnum á aldrinum 
7 til 10 ára en fullbókað er á það 
á laugardeginum. Námskeiðið 
verður endurtekið í opinni smiðju 
í Gerðarsafni á sunnudeginum frá 
kl. 13 til 16 og eru öll börn og fjöl-
skyldur þeirra velkomin.

Tilgangur fjölskyldustundar 
menningarhúsa bæjarins er að efla 
enn frekar menningarfræðslu fyrir 
börn og ungmenni og gefa þeim 
tækifæri til að upplifa, læra og skilja 
menningu, vísindi og listir og að 
tjá sig í gegnum listir og skapandi 
greinar. Um leið er verið að kynna 
þá fjölbreyttu starfsemi sem fram 
fer í menningarhúsum Kópavogs-
bæjar allan ársins hring. Milli 
þeirra er verið að þróa skemm-
tilegt útivistarsvæði og skammt frá 
er svo Sundlaug Kópavogs.

  Dagskrá fjölskyldustundar í 

menningarhúsum bæjarins í vet-
ur verður auglýst nánar innan 
skamms og kynnt, meðal annars á 
vef Kópavogsbæjar. Í Gerðarsafni
hefur svo nýlega verið opnaður 
veitingastaðurinn Garðskálinn og
er hann opinn á opnunartíma 
safnsins eða frá kl. 11 til 17 alla 
daga nema mánudaga.

Formbólstrun ehf.
Hamraborg 5 – Hamrabrekkumegin
200 Kópavogur – Sími 544 5750

hsbolstrun@hsbolstrun.is
www.hsbolstrun.is

Sími 544 5750

Formbólstrun ehf.
Hamraborg 5 – Hamrabrekkumegin
200 Kópavogur – Sími 544 5750

hsbolstrun@hsbolstrun.is
www.hsbolstrun.is

Sími 544 5750

Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

Vinnum fyrir öll tryggingafélög

Bæjarlind 14-16
201 Kópavogur
Sími: 445 4404
klinik.is
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Opið
Virka daga: kl. 14–21

Helgar: kl. 10–17

Frítt í Bláfjöll
Heitt kakó og KitKat

í boði fyrir alla

Arnar Leó
þeytir skífum kl. 14–16

20% afsláttur
af skíðaleigu

Skíðaganga
frí leiðsögn í boði Ullunga

Tilboð
á Mountain Dew

fyrir börn (fædd 2000 og síðar)

sunnudaginn 17. janúar
í tilefni World snow day

Frábær

brettagarður!
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Íþróttamenn 
ársins í Kópavogi

íþróttahátíð

Íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs fyrir árið 2015 á íþróttahátíð Kópavogs, frá vinstri: Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogs, Jón Margeir Sverrisson, íþróttakarl Kópavogs, Borghildur Sigurðardóttir formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks 
sem tók við viðurkenningunni fyrir hönd Fanndísar Friðriksdóttur íþróttakonu Kópavogs 2015 og Jón Finnbogason, formaður 
íþróttaráðs Kópavogsbæjar.

Hópur íþróttafólks á aldrinum 13 til 16 sem fékk viðurkenningu fyrir árið 2015 á 
íþróttahátíð Kópavogs.

Íþróttafólk eldri en 17 ára sem fékk viðurkenningu fyrir frammi-
stöðu árið 2015.

Flokkur ársins 2015 í Kópavogi, meistaraflokkur Breiðabliks í knattspyrnu 
kvenna. Liðið varð Íslandsmeistari í knattspyrnu á árinu. 

Íþróttafólk var verðlaunað fyrir frammistöðu á alþjóðavettvangi 
árið 2015. Frá vinstri: Magnús Jakobsson, fulltrúi í íþróttaráði, 
Guðfinnur Snær Magnússon NM meistari U-18 í kraftlyftingum í 
-120 kg flokki, Guðmundur Hákon Hermannsson NM meistari í 
400 m sundi fatlaðra og Norma Dögg Róbertsdóttir NEM 
meistari í stökki í áhaldafimleikum.


