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„Vonum að réttlætið
sigri að lokum.“
Guðmundur Gíslason og Karl Sigurðsson eru hálfbræður sem bornir voru út af Vatnsenda ásamt
Margréti, móður sinni, árið 1969.

verð frá
1.990 kr.
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Frá mínum
bæjardyrum
séð er þetta
einn stærsti einstaki
þjófnaður Íslandssögunnar.
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malbikið

Engin hola
í Fitjasmára

L

jósmyndari Kópavogsblaðsins var á ferð í Fitjasmára á
dögunum. Athygli vakti að
engin hola var þar í malbikinu.
Þykir þetta sæta tíðindum. Fitjasmári er þó með minnstu götum
bæjarins, einungis nokkur hundruð metrar. Ástand vega eftir veturinn á höfuðborgarsvæðinu er
mjög mismunandi. Í Kópavogi þarf
að malbika margar götur í sumar.

Bæjaryfirvöld hafa verið að meta
ástandið eftir veturinn og flokka
hvaða götur verða malbikaðar með
yfirlögn og hvar verður eingöngu lagfært. Kostnaðaráæætlun fyrir yfirlagnir er 100 milljónir. Áætlun fyrir
framkvæmdir mun liggja fyrir á
næstu dögum, að sögn Sigríðar
Bjargar Tómasdóttur, upplýsingafulltrúa Kópavogsbæjar.

Íbúar við Fitjasmára hugsa greinilega vel um götuna sína, þar er ekki ein hola
í malbikinu.

RAUÐI KROSSINN

Sjálfboðaliðar selja
gersemar

R

auði krossinn rekur fimm fatabúðir á höfuðborgarsvæðinu
og um 100 sjálfboðaliðar eru
virkir í viku hverri í þessari mikilvægu fjáröflun félagsins.
Fataverslanirnar eru orðnar fimm á
svæðinu, á Strandgötu í Hafnarfirði,
í Mjóddinni, ein á Laugavegi 116 við
Hlemm, ein á Laugarvegi 12 og sú
nýjasta á horni Skólavörðustígs og
Berstaðastrætis þar sem lengi var
Blómabúð Binna.
Á hverjum degi mæta tuttugu
manns í þessar verslanir og vinna
þar sjálfboðaliðavinnu í góðum
félagsskap.
Sjálfboðaliðarnir vinna í fjóra tíma
í senn, taka fatnað og annað upp úr
kössum og raða á slárnar þar sem
viðskiptavinirnir finna síðan eigin

gersemar. Þetta er sölustarf og því
fylgir fjársjóðsleit á degi hverjum
þar sem hver flík er einstök. Búðirnar eru því stútfullar af fjölbreyttum fatnaði sem almenningur á
Íslandi hefur gefið Rauða krossinum í þetta risastóra umhverfisvæna
verkefni.
Ástæður þess að fólk velur sjálfboðastarf í fatabúðunum eru jafnmargar og fólkið sjálft, en allir eiga
það sameiginlegt að vilja gera góðverk með fjáröflun fyrir mannúðarog hjálparstarf Rauða krossins innanlands sem utan.
Hver flík á sömuleiðis sína sögu þegar hún kemur í búðina, eignast nýtt
líf hjá nýjum eiganda og gefur ný
tækifæri í gegnum Rauða krossinn.
Sjálfboðaliðar vinna tveir til þrír á

Aðra sögu er að segja af Arnarsmára. Þar, eins og víða annarsstaðar, þurfa ökumenn að beygja framhjá djúpum holum í
malbikinu eins og í stórsvigi á skíðum.

Þessi mynd er tekin við Arnarsmára, sem kemur ekkert sérstaklega vel undan vetri.

vöktum og vinátta myndast gjarnan
milli samstarfsaðila. Samhentur
starfsmannahópur er lykillinn að
góðum árangri og fjölbreytnin í sjálfboðaliðahóp fatabúðanna sýnir það.
Verðandi sjálfboðaliðar mæta í viðtal í Rauða krossinn í Kópavogi og
ásamt starfsmanni er fundið út
hvaða búð og vakt hentar viðkomandi best. Sumir vinna jafnvel 2-3
vaktir á viku í mismunandi búðum
til að kynnast sem flestum og fá fjölbreytni í starfið.
Þeir sem hafa áhuga á að vera
sjálfboðaliðar í Fatabúðum Rauða
krossins og gera góðverk innan um
annað gott fólk og gersemar eru
beðnir að hafa samband við Söndru
í síma 898 7179 eða með tölvupósti á
netfangið sandra@redcross.is.

Vorverkin

Situr þú uppi með húsfélagið?

Viðgerðir á
Kópavogskirkju

K
Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

ópavogskirkja hefur oft litið
betur út en þessa dagana.
Þegar veður og færi gefa
verður hún máluð að utan. Að því
loknu verður tréverk í kringum
glugga Gerðar Helgadóttur bætt.
Einnig þarf að laga þakdúka á hliðarhúsum við boga kirkjunnar. Stefnt
er að klára þessi verk sem fyrst.
Söfnunarreikningur er: 0536-26630000, kennitala:691272-0529

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

Næsta blað kemur út 7. MAÍ
Skil á auglýsingum og efni í blaðið er fyrir 4. MAÍ

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.

Aðgangsgjald Gagnaveitu Reykjavíkur 2.580 kr.

INTERNET

3.990,Aðeins

537 7000

hringdu.is
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Vinnuskóli Kópavogs
Opið fyrir umsóknir
Allir Kópavogsbúar á aldrinum 14 til 17 ára geta
sótt um. Nánari upplýsingar á kopavogur.is.

Börnin

kopavogur.is

Barnamenning

„Ormadagar,“ menningarhátíð barnanna,
hefjast í dag
M

enningarhúsin í Kópavogi; Bókasafn Kópavogs,
Náttúrufræðistofa Kópavogs, Tónlistarsafn Íslands og
Gerðarsafn verða opin í dag, sumardaginn fyrsta, og bjóða fjölbreytta
menningardagskrá fyrir börn á öllum aldri frá klukkan 11 – 17. Þetta
er í fyrsta sinn sem menningarhúsin í Kópavogi verða með skipulagðadagskrá á þessum upphafsdegi sumars. Dagskráin er hluti af
Ormadögum, barnamenningahátíð
Kópavogs, og er þemað ferðalög.
Börnin kynnast meðal annars tónlist og dansi frá ýmsum löndum,
ólíkum hljóðfærum, farfuglum og
fleira. Ókeypis er inn á alla viðburði.
Á morgun, föstudag, verða tónleikar í Salnum kl. 10:30 fyrir leikskólabörn í Kópavogi. Þar verður
leikin tónlist frá löndum eins og
Makedóníu, Búlgaríu, Grikklandi
og Tyrklandi í flutningi strákanna
í hljómsveitinni Skuggamyndir frá
Býsans.
Á laugardag verður fjölskyldustund á Bókasafni Kópavogs, byggt
úr legó. Hátíðinni lýkur á sunnudeginum með barnamenningarmessu í Kópavogskirkju.
Markmið hátíðarinnar er að fræða
börn um listir, menningu og ólíka
menningarheima og gefa þeim um
leið innsýn í starf safna, tónlistarskóla og tónleikahúss. Listrænn
stjórnandi hátíðarinnar er Pamela
De Sensi flautuleikari en hún skipuleggur hátíðina í samstarfi við
starfsmenn menningarhúsa Kópavogsbæjar. Hún segir alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Ormadögum. „Hátíðin er ætluð leik- og
grunnskólabörnum og er samvinnuverkefni stofnana Kópavogsbæjar á Borgarholtinu sem eru:
Tónlistarsafn, Bókasafn, Salurinn,
Gerðarsafn, Náttúrufræðistofa og
Tónlistarskóli Kópavogs. Eitt megin

Sjáloðaliðar óskast
til starfa í fatabúðir
Rauða krossins

Dagskrá Ormadaga á sumardaginn fyrsta, 21. apríl:

Pamela De Sensi Kristbjargardóttir.

markmið hátíðarinnar er að börn í
Kópavogi kynnist þessum stofnunum og upplifi dagskrá sem sérstaklega er miðuð við þeirra aldur. Dagskrá hátíðarinnar hefur farið fram
á skólatíma barnanna og er að sjálfsögðu ókeypis,“ segir Pamela en hún
hefur haldið utan um skipulagningu
frá árinu 2013. „Haustið 2013 fékk ég
þriggja ára samning Menningarráðs
Kópavogs til að halda Ormadaga Barnamenningarhátið í Kópavogi.
Síðustu þrjú ár hafa Ormadagar
heppnast mjög vel og fest sig í sessi
sem vinsæl barnahátið.
Nauðsynlegt er að skrá þátttöku á
vefsíðu Ormadaga, ormadagar.is.“

Kl. 11:00– 15:00: Gerðarsafn. Opin
listasmiðja þar sem gert verður útilistaverk út frá tilraunum með ólík
form og liti. Myndlistarmennirnir
Edda Mac og Linn Björklund leiða
smiðjuna.
Kl. 12:30– 13:00: Tónlistarsafn Íslands. Kínverska tónlistarkonan
Sandra Kangzhu spilar á koto, kínverskt hljóðfæri.
Kl. 13:00– 13:30: Kópavogskirkja.
Tónleikar Stúlknakórs Neskirkju.
Kl. 13:30– 14:00: Kópavogskirkja.
Tónleikar með þjóðlagahópi Tónlistarskóla Kópavogs.
Kl. 13:30– 16:30: Bókasafn Kópavogs. Nemendur Tónlistarskóla
Kópavogs verða með hljóðfærasmiðjuna Afríka. Búin verða til
hljóðfæri úr því sem finnst í eldhúsinu, svo sem úr pappadiskum.
Kl. 13:30– 17:00: Náttúrufræðistofa Kópavogs. Gestir fá að kíkja í
smásjá og skoða stóra og litla orma.
Til sýnis verða einnig farfuglar og
starfsmenn Náttúrufræðistofunnar
segja frá ferðalagi þeirra.
Kl. 14:00– 14:30: Tónlistarsafn Íslands. Nemendur MÍR, menningartengsla Íslands og Rússlands, flytja
rússnesk barnalög.
Kl. 14:30– 15:30: Bókasafn Kópavogs. Brúðuleikritið Pétur og úlfurinn undir stjórn brúðuleikarans
Bernd Ogrodnik.
Hátíðin er styrkt með framlagi úr
lista- og menningarsjóði Kópavogsbæjar.
Barnamenning verður ekki eingöngu í hávegum höfð í Kópavogi
um þetta leyti heldur einnig víðar
á höfuðborgarsvæðinu, svo sem í
Reykjavík, Garðabæ, Hafnarfirði,
Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi.
Sjá nánar: ormadagar.is

Rauðakrossbúðirnar eru fimm á höfuðborgarsvæðinu og eru mikilvæg fjáröflun fyrir innanog utanlandsstarf félagsins.
Áhugasamir sendi umsókn á Söndru á netfangið
sandra@redcross.is. Nánari upplýsingar í síma
898 7179 og 570 4064.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 – 11 3 3

Fjölbrey og skemmtilegt starf í góðum félagsskap.
Vertu hluti af heild og nýu tímann til góðra verka.

Þessar stúlkur brugðu sér í betri fötin og léku á hljóðfæri á síðustu Barnamenningarhátíð.

Kópavogsblaðið
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Norðurturn

World Class opnar
í Norðurturni
Smáralindar

búa í Kópavogi og það var orðið ansi
þröngt um þá í stöðinni í Turninum
við Smáratorg,“ segir Björn Leifsson,
eigandi World Class: „Hverfin hér í
kring eru í hraðri uppbyggingu þar
sem íbúarnir eru mikið til ungt fjölskyldufólk sem mun eflaust taka því
fagnandi að fá enn flottari líkamsræktaraðstöðu. Við munum nú einhenda okkur í að innrétta stöðina
því að okkar fólk er spennt að mæta
á nýjan stað og í þetta flotta hús

MK

„Edrúpottur“
Menntaskólans
í Kópavogi

Þ

að margborgaði sig að vera
edrú á árshátíð MK sem fram
fór á dögunum.
Nemendur höfðu val um að blása
í áfengismæli og setja nafn sitt í svokallaðan „edrúpott.“ Alls tóku 140
nemendur þátt í edrúpottinum.
Foreldrafélag MK átti hugmyndina

að þessu en þetta er í fyrsta skiptið
í sögu skólans sem þetta er gert. Með
samhentu átaki foreldrafélagsins
og annarra foreldra söfnuðust 38
veglegir vinningar. Mikil ánægja var
með þetta framtak, bæði hjá starfsfólki skólans og hjá nemendum.

Sturla Eðvarðsson, framkvæmdastjóri Smáralindar, Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Regins, Björn Leifsson og Hafdís Jónsdóttir,
eigendur World Class.

W

orld Class mun opna nýja
2.000 fermetra heilsuræktarstöð í Norðurturninum
við Smáralind í ágúst, að því er fram
kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu.
Stöðin í Smáralind verður þrefalt
stærri en sú sem World Class rekur
skammt frá, í Turninum við Smáratorg, en henni verður lokað síðar í
sumar. Stöðvar World Class verða
því ellefu talsins þegar stöðin í
Breiðholti verður opnuð í sumar;
tíu á höfuðborgarsvæðinu og ein á
Selfossi. World Class leigir húsnæðið
í Norðurturninum af fasteignafélaginu Regin en um er að ræða móttöku, heita potta, gufuböð, stóran
tækjasal, þrjá æfingasali og slökunarrými auk búningaaðstöðu. Korthaf-

ar World Class sem kjósa að æfa í
Kópavogi fá nú umtalsvert betri
aðstöðu. Gamla stöðin í Turninum
hafði aðeins tækjasal og búningsklefa. Nýverið var tilkynnt að nýjar
höfuðstöðvar Íslandsbanka yrðu í
Norðurturninum þar sem bankinn
verður með sjö hæðir. Alls munu
um 650 manns starfa á vegum bankans í turninum. Einnig hafa tvö
hugbúnaðarfyrirtæki tryggt sér alls
sex hæðir í húsinu. Þá er gert ráð
fyrir að á jarðhæðinni, í nýrri tengibyggingu úr Smáralind við Norðurturninn, verði a.m.k. tveir nýir veitingastaðir. Ekki er þó búið að ganga
endanlega frá samningum við
rekstraraðila þeirra. „Við eigum fjölmarga viðskiptavini sem vinna eða

sem hér er risið.“ Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Regins segir að undanfarin misseri hafi aðsókn í Smáralind
aukist jafnt og þétt. „Við búumst við
að gestum í Smáralind muni fjölga
enn frekar í tengslum við alla uppbygginguna í nágrenni Smáralindar. Hátt í eitt þúsund manns munu
starfa í Norðurturninum og við
teljum að húsið verði einn besti vinnustaður landsins. Ekki síst með tilkomu þessarar veglegu líkamsræktarstöðvar, nýju veitingasvæði,
nægum bílastæðum og annarri
skyldri þjónustu sem gera mun
Smáralind að frábærum áfangastað fyrir þá sem vilja huga að heilsunni.“

Nokkrir ánægðir vinningshafar.

Sigrún Óskarsdóttir, félagslífsfulltrúi, Helenda Halldórsdóttir, forvarnarfulltrúi og
Saralyn Rós, einn vinningshafa í edrúpottinum.

Herrakvöld
Lionsklúbbs Kópavogs
Lionsheimilinu Lundi Auðbrekku 25

Fagnaðu vori með okkur!
Föstudaginn 29. apríl
Miðaverð kr. 7.500
Húsið opnar kl. 19:00
Matseðill:

Tranches de gigot d'agneau et soupe de pain
a la façon de ma mère

Nýr bíll bíll Rjóðursins verður til sýnis á staðnum.

Kjarngóður matur fyrir karlmenn sem þora.

Veislustjóri:

Örn Árnason
Ræðumaður kvöldsins:

Illugi Gunnarsson
Tónlist:

Magnús Kjartansson

Fjáröﬂun �l styrktar

Rjóðrinu
Hvíldar og endurhæﬁngarheimili fyrir langveik og fötluð börn

Miðasala í síma 8944181/8976185/8253698
eða á h�ps://www.facebook.com/Lionsklubburkopavogs/ og lions@yourlk.org
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Listaháskólinn

Útskriftarnemendur LHÍ
sýna verk sín
í Kópavogi
L

íkt og undanfarin ár fer útskriftarhátíð Listaháskóla Íslands að hluta til fram í menningarhúsum Kópavogs, Gerðarsafni
og Salnum í apríl og maí. Er þetta
liður í samstarfi menningarhúsa
bæjarins við LHÍ. Útskriftarsýning
meistaranema í hönnun og myndlist fer fram í Gerðarsafni og tíu útskriftartónleikar nema úr tónlistardeild skólans fara fram í Salnum.
Ókeypis er inn á alla þessa viðburði
og eru allir velkomnir.
Sýningin í Gerðarsafni verður
opnuð laugardaginn 16. apríl og
stendur yfir til 8. maí og fyrstu útskriftartónleikarnir í Salnum fara
fram 29. apríl en þeir síðustu 22. maí.
Markmið bæjarins með samstarfinu
við LHÍ er að efla menningarlífið í
Kópavogi og styðja við bakið á ungu
og efnilegu listafólki.
Á sýningunni í Gerðarsafni má sjá
afrakstur tveggja ára háskólanáms á
meistarastigi þar sem hönnuðir og
myndlistarmenn hafa fengið tækifæri til að þróa og styrkja rannsóknir
sínar á viðkomandi fagsviðum. Í

Salnum eru tónleikar útskriftarnemanna af ýmsum toga. Flutt verða ný
verk eftir tónsmíðanemendur, auk
þess sem fram koma einsöngvarar
og hljóðfæraleikarar.
Þrettán nemendur leggja fram
verk sín í hönnun eða myndlist. Þau
eru: Ananda Serné, Anna Guidice,
Anne Rombach, Claire Paugham,
Eusun Pak, Inga María Brynjarsdóttir, Ma Pengbin, María Dalberg, Shui
Yi, Sinéad Mccarron, Veronika Geiger, Þórdís Jóhannesdóttir og Þröstur Valgarðsson. Sýningarstjóri er
Daníel Björnsson.
Flytjendur á tónleikunum í Salnum
eru: Flóki Einarsson, tónsmíðar,
Hekla Finnsdóttir, fiðla, Jón Gabríel
Lorange og Kristinn Roach Gunnarsson, tónsmíðar, Þórarinn Guðnason, tónsmíðar, Daníel Helgason,
tónsmíðar, Lilly Rebekka Steingrímsdóttir, flauta, Heiðdís Hanna Sigurðardóttir, söngur, Lilja María Ásmundsdóttir, píanó, María Jónsdóttir, flauta og Stefán Ólafur Ólafsson
klarinett.

Myndir: Hallgerður Hallgrímsdóttir.

Dans

Náðu frábærum árangri

Á

Hirðing garðaúrgangs
18. apríl– 6. maí 2016

Vtur- og
Austubær
18.–22. apríl

Smára-, Ldaog Salahrfi
25.–28. apríl
Kór, Hvörf
og Þg
2.–6. maí

tta ára par úr Dansdeild HK,
Björn Kristinsson og Eva Karen Ólafsdóttir stóðu sig vel á
stóru dansmóti í Blackpool nýverið.
Þau kepptu í u-10 ára Quickstep
keppni og enduðu þar í úrslitum og í
6 sæti. Einnig fóru þau í 48 para úrslit
í keppni í Vínarvals og Jive þar sem
þau voru að keppa í Juvinile u-12
ára. Þetta var þeirra fyrsta keppni á
stórmóti en einnig fóru þau á pall
þegar þau kepptu á Copenhagen
Open í febrúar í flokknum 9 ára og
yngri. 3 sætið fengu þau í Latin og 2
í Ballroom. Þetta er frábær árangur hjá þessu unga pari og verður
fróðlegt að fylgjast með þeim í
framtíðinni.
Systir Evu Karenar tók einnig þátt
í Blackpool og voru þau Adrian Romanowski og Sigrún Rakel Ólafsdóttir
einnig að gera það gott.
Þau lentu í 17 sæti í flokki 12-13 ára í

Eva Karen Ólafsdóttir og Björn
Kristinsson

Latin og fóru lengst allra Íslendinga
í þeim flokki.

Kópavogskrakkar

Lestrarátak hjá Núpi

Kópavogsbær hirðir garðaúrgang íbúa
dagana 18. apríl til 6. maí. Vinsamlegast
setjið garðaúrgang utan við lóðarmörk í
pokum og bindið greinaafklippur í knippi.
Athugið að hirðing á ekki við lausan jarðveg,
timbur, málma og spilliefni. Hirðing er venju
samkvæmt skipulögð eftir hverfum.
Tökum höndum saman til að gera bæinn
okkar enn betri.
Nánari upplýsingar um vorhreinsun:
www.kopavogur.is. Fylgist líka með
Kópavogsbæ á Facebooksíðu bæjarins.

D

agana 12.apríl – 12. maí verður lestrarátak í leikskólanum Núpi sem er samvinnuverkefni foreldrafélagsins og leikskólans. Tilgangur átaksins er að
auka bóklestur heima sem og í leikskólanum enda sýna rannsóknir að
gæðalestur með börnum stuðlar
að auknum orðaforða, hlustunarskilningi og styður við framfarir í
málþroska. Hugmyndin er að foreldrar lesi bækur heima með börnunum og börnin fái svo tækifæri
til að segja frá bókinni í samverustund. Í leikskólanum er búið að útbúa bókalestir í öllum álmum sem
hanga uppi fyrir framan deildar eða
inni á deild.
Börnin bæta við lestina „vögn-

um“ sem á er skráð hvaða bók þau
lásu heima með foreldrum og fá
svo tækifæri til að segja hinum
börnunum frá í samverustundum.
Þannig fá þau möguleika á að æfa
frásagnir sem eru ásamt upprifjun á
lesnu efni mjög mikilvægur hlekkur í undirbúningi fyrir lestrarnám.
Bókasafn Kópavogs hefur svo lánað
leikskólanum bókakassa sem eru
geymdir í miðrými leikskólans. Úr
þeim geta börn og foreldrar sótt sér
bækur og fengið lánað heim til að
eiga möguleika á vönduðu og fjölbreyttara lesefni sem er mögulega
nýtt og spennandi.
Átakinu lýkur svo á opnu húsi þar
sem börnin fá bókagjöf frá
foreldrafélaginu.

Kópavogsblaðið
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„Vonum að réttlætið
sigri að lokum“

ð

Þrátt fyrir
dóma
sem allir
hafa verið
í þá átt að dánarbúið eigi jörðina,
og að það beri að
skipta samkvæmt
erfðalögum, þá
hefur skiptastjórinn
ekkert gert til að ná
þeim peningum til
baka í dánarbúið.

Guðmundur Gíslason og Karl Sigurðsson eru hálfbræður sem bornir voru út af Vatnsenda ásamt Margréti, móður sinni, árið 1969.

Á

þessu ári eru slétt fimmtíu ár
síðan Sigurður heitinn Hjaltested, þáverandi eigandi jarðarinnar Vatnsenda, lést um borð í
Gullfossi í sinni fyrstu utanlandsferð sem jafnframt var síðbúin brúðkaupsferð hans og Margrétar Guðmundsdóttur, eiginkonu hans.
Vatnsendajörðina hafði Sigurður erft
frá Magnúsi Hjaltested samkvæmt
erfðaskrá sem gerð var árið 1938.
Samkvæmt fyrstu grein hennar skyldi
jörðin ganga að erfðum til hans með
tilteknum takmörkunum um ráðstöfun jarðarinnar. Andlát Sigurðar
Hjaltested markar upphaf hatrammra deilna um Vatnsendajörðina.
Nokkrum dögum eftir jarðaför Sigurðar heimsótti Magnús, sonur hans,
Margréti Hjaltested, stjúpmóður
sína, og krafðist að fá að flytja á
Vatnsendabæinn og taka við búinu
á grundvelli erfðaskrár afa-bróður
síns. Upphófust deilur sem lauk
þremur árum síðar með því að Margrét var borin út af jörðinni ásamt
hálfbræðrum Magnúsar en þau Margrét og Sigurður höfðu eignast tvo
syni; Sigurð yngri og Karl. Þrjátíu og
tvo lögreglumenn þurfti til að framfylgja dómi Hæstaréttar.
Ekki voru til svo margir lögreglumenn í Kópavogi svo sækja þurfti
liðsauka í nágrannasveitarfélögin.
Fjölmörg vitni voru að þessum
atburði. Þetta þótti harkaleg aðgerð
og til að tryggja að myndatökumenn
frá blöðunum kæmust ekki nálægt
var veginum lokað að bænum.

Borinn út

„Ég var sá eini sem var borinn út af
Vatnsenda,“ segir Guðmundur Gíslason, sonur Margrétar af fyrra hjónabandi. „Og þá meina ég borinn út – í
orðsins fyllstu merkingu – af þremur lögregluþjónum.“ Guðmundur
var þá um tvítugt og neitaði að yfirgefa heimili sitt ásamt móður sinni.
„Ég sagði við mömmu að ef ein lögga
myndi svo mikið sem snerta hana,
þá væri mér að mæta.”
Þá stóð mamma loks upp og fór út
úr húsinu sjálfviljug, líklega til að
forðast átök. En ég lét þá hafa fyrir
því að bera mig út þar sem ég
ríghélt í hurðina og spyrnti við fótum.“
Þessi atburður hefur markað djúp
spor í líf Guðmundar og Karls, hálfbróður hans, en þeir eru sammæðra,
synir Margrétar. Eftir útburðinn

fór Margrét með börnin á hálfgerðan vergang og leigði húsnæði hér og
þar um bæinn. „Fólki var alltaf eitthvað í nöp við okkur,“ segir Karl.
„Einu sinni fluttum við í Háaleitið í
ágætis íbúð sem við fengum leigða
en það var fljótt að spyrjast út að
þarna væri „Vatnsendafólkið.“ Þá
var ekki að sökum að spyrja. Okkur
var gert ljóst að við værum ekki
velkomin í húsið.“ Guðmundur flutti
til Svíþjóðar og settist þar að en snéri
aftur hingað til lands árið 2006.
,,Verst þótti mér að barnaverndaryfirvöld í Kópavogi höfðu áform um
að taka bræður mína, þá Sigga og
Kalla, og flytja þá á Breiðuvík,“ segir
Guðmundur þegar hann rifjar þetta
upp. „Því tókst sem betur fer að afstýra enda hafði mamma fengið
veður af þeim fyrirætlunum og þeim
var komið í öruggt skjól daginn áður
en lögregla og barnaverndaryfirvöld mættu á Vatnsenda. Það var
farið fram með miklu offorsi gegn
mömmu sem átti augljósan ábúðarrétt að jörðinni, eftir manninn sinn.
Hæstiréttur staðfesti það árið 2013,“
segir Guðmundur, alvarlegur í
bragði. „Einhvern veginn gat Magnús látið sýslumann þinglýsa jörðinni á sig árið 1971 sem hann mátti
alls ekki gera enda hafði hann einungis ábúðarrétt á jörðinni, samkvæmt erfðaskránni,“ segir Guðmundur.

Dánarbúið orðið af tekjum

Þeir bræður segja að ástæða þess
að þeir fóru af stað með að leita réttar síns hafi verið sú að skiptum í búi
föður og stjúpföður þeirra, Sigurðar Hjaltested, væri ekki lokið. „Það
kemur í ljós þegar við förum að
skoða þetta að þáverandi skiptastjóri
hafði ekki lokið skiptunum. Hann
hafði svelt mömmu út af bænum en
láðst að gera upp búið,“ segir Guðmundur. „Á meðan mamma bjó á
Vatnsenda byrjaði hann að taka ef
henni lóðaleiguna sem var aðaltekjulind jarðarinnar. Síðan tók hann
af henni tekjur vegna veiði úr jörðinni. Það væri nú gott ef núverandi
skiptastjóri Vatnsenda myndi ganga
svona hart fram en það hefur alls
ekki verið svo.“
Eftir að dómur Hæstarréttar féll
þann 24. ágúst 2011 var nýr skiptastjóri kallaður að búinu. „Þá reis upp
ágreiningur hvort jörðin Vatnsendi
væri meðal eigna í dánarbúinu,“

Frá mínum
bæjardyrum
séð er þetta
einn stærsti einstaki
þjófnaður Íslandssögunnar. Yfirvöld
í Kópavogi hafa
aðstoðað Þorstein
og Magnús við að
svindla.
segir Karl. „Því máli var vísað til
Hæstaréttar sem kvað endanlega úr
um að jörðin væri á hendi dánarbúsins. Um sumarið árið 2013 hélt
skiptastjóri fund þar sem hann sagði
að það væri fyrst og fremst hans hlutverk að ráðstafa beinum eignarétti
að jörðinni og óskaði eftir að fulltrúar erfingja skiluðu inn rökstuddri
afstöðu um hvernig ætti að ráðstafa
þessum rétti.
Þessu mótmæltum við öll og skoruðum á skiptastjórann að hann innheimti eignir og kröfur búsins. Því
miður varð hann ekki við þeirri
beiðni. Við teljum að dánarbúið hafi
orðið fyrir mjög miklu tjóni af hans
völdum. Þrátt fyrir dóma sem allir
hafa verið í þá átt að dánarbúið eigi
jörðina, og að það beri að skipta
samkvæmt erfðarlögum, þá hefur
skiptastjórinn ekkert gert til að ná
þeim peningum til baka í dánarbúið.
Hann hefur meira að segja reynt að
rukka okkur fyrir einhverja vinnu en
gerir sér ekki grein fyrir að hann er
settur skiptastjóri yfir búi sem ekki
er búið að skipta og er í opinberum
skiptum. Maður spyr sig hvort
skiptastjóri eigi ekki að vera hlutlaus og vinna með dánarbúinu en
ekki gegn því? Við erum núna búnir
að reka þrjú mál í Hæstarétti gegn
skiptastjóra og líka gegn Þorsteini
og vinna þau öll,“ segir Karl.

Aðkoma Kópavogsbæjar

Eftir andlát Magnúsar Hjaltested tók
Þorsteinn, sonur hans, við búinu
en þeir feðgar sömdu við Kópavogsbæ um eignarnám á Vatnsendajörðinni í fjögur skipti; árið 1992,
1998, 2000 og 2007 og þáðu fyrir
það svokallaðar „eignarnámsbætur“
sem nema milljörðum króna. Kópavogsbær ber fyrir sig að þar sem Þor-

steinn hafi verið þinglýstur eigandi
jarðarinnar hafi bærinn verið
grandalaus og í góðri trú um að Þorsteinn hafi verið réttmætur eigandi
jarðarinnar. „Hæstiréttur komst hins
vegar að þeirri niðurstöðu að réttmætur eigandi jarðarinnar sé dánarbúið,“ segir Karl. „Varðandi þinglýsingavottorð þá er öllum fasteignasölum kennt að fara eins aftarlega í sögu hverrar fasteignar og þeir
komast til að skera úr um hvernig
raunverulegt eignarhald eignarinnar er háttað,“ segir Karl. „Áður
en Kópavogsbær fór í eignarnám á
Vatnsenda hefði þeim verið í lófa
lagt að skoða erfðaskrána frá 1938
til að sjá hvernig í pottinn væri búið.
Honum bar að gera það og þeir sem
komu að þessum gjörningi vissu vel
að vafi lék á eignarhaldi Þorsteins.
Áður en bærinn samdi við Þorstein
árið 2007 hafði lögmaður okkar
varað eindregið við því að ganga til
þessa samkomulags en honum var
vísað á dyr. Kópavogur hefur ekki
uppfyllt öll ákvæði eignarnámssáttarinnar frá 2007 og þar munar
mörgum milljörðum. Ef við tökum
bara eignarnámið árið 2007 fyrir þá
greiddi Kópavogsbær Þorsteini
2,250 milljarða sem innáborgun í
það eignarnám,“ segir Karl. „Í samkomulaginu var einnig kveðið á um
að hann fengi 300 einbýlishúsalóðir.
Það á eftir að afhenda þær og uppfylla það ákvæði samningsins.
Verðmætið á þeim lóðum hleypur
á milljörðum,“ segir Karl. „Þorsteinn
hefur ekki búið á jörðinni til fjölda
ára og Vatnsendi er eyðibýli í dag.
Það ótrúlega er, að ein af kvöðum
erfðaskrárinnar er að honum ber að
sjá um viðhald á jörðinni. Honum er
bannað að veðsetja jörðina, hann
má ekki bregða búi og það má ekki
selja hlunnindi jarðarinnar. Hann
er búinn að gera þetta allt og ekki
bara einu sinni. Hann situr í tveimur
óskiptum dánarbúum; Magnúsar,
pabba síns, og Sigurðar, afa síns.
Hann hefur aldrei greitt erfðafjárskatt. Hvenær á þetta rugl að enda,“
spyr Guðmundur.
Kópavogsblaðið reyndi að hafa
samband við Þorstein Hjaltested til
að bera þetta undir hann, en hafði
ekki árangur sem erfiði.
„Frá mínum bæjardyrum séð er
þetta stærsti einstaki þjófnaður
Íslandssögunnar. Yfirvöld í Kópavogi
hafa aðstoðað Magnús og Þorstein

við að svindla. Ég tel það vera ástæðuna fyrir þeim töfum og hindrunum
sem við verðum fyrir þegar við
krefjumst réttar okkar. Í öllum eðlilegum réttarfarsríkum hefði svona
mál í mesta lagi tekið eitt og hálft
ár, en við erum búin að væflast með
þetta í kerfinu fram og til baka í tíu
ár. En við vonum að réttlætið sigri
að lokum,“ segir Karl.

Staða málsins í dag

Kröfum erfingjanna á hendur Kópavogsbæ var nýlega vísað frá Héraðsdómi þar sem dómurinn taldi málið
vanreifað. Hæstiréttur var ekki
á sömu skoðun og snéri þeirri
ákvörðun við svo málið þarf að fara
aftur fyrir Héraðsdóm. Við síðustu
fyrirtöku málsins var málið sameinað í eitt. Horfið var þá frá því að
fjalla annars vegar bara um meinta
bótaskyldu og hins vegar bara um
þá upphæð sem skyldi dæma um.
Málið verður tekið fyrir á ný þann 6.
maí en þá munu erfingjarnir leggja
fram beiðni um mat á verðmæti
Vatnsendajarðarinnar. Matið ætti þá
að staðfesta eða gefa vísbendingu
um þá upphæð sem krafa erfingjanna byggir á, en hún nemur
75 milljörðum króna. Niðurstaða
úr því mati mun væntanlega liggja
fyrir í haust en fastlega má búast við
að tekist verði á um það og kallað
eftir svokölluðu yfirmati sem mun
væntanlega taka lengri tíma. Dóms
í héraði yrði þá ekki að vænta fyrr
en á næsta ári.

Eignarnám
á jörðinni
Vatnsenda
1. 1982: 20,5 hektarar. Landsvirkjun
2. 1988: 6,3 hektarar. Reykjavíkurborg
3. 1992: 20,5 hektarar. Kópavogsbær
4. 1998: 54,18 hektarar. Kópavogsbær
5. 2000: 90,5 hektarar. Kópavogsbær
6. 2001: 24,76 hektarar. Lands
virkjun
7. 2007: 864 hektar. Kópavogsbær
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1

Öreind

Auðbrekku 3
Öreind býður upp á allar almennar
viðgerðir á rafeindatækjum. Frá því
að Elko opnaði hefur Öreind verið
með viðgerðaþjónustu á mörgum
þeirra merkja sem Elko selur. Snar
þáttur í starfsemi Öreindar er sala
og þjónusta á móttökubúnaði fyrir
gervihnetti. Frá árinu 1990 hefur
Öreind þjónustað lestæki fyrir
Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar
fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda.
einstaklinga. Árið 2004 hóf Öreind
innflutning á lestækjum frá LVI og
Optelec sem eru þekkt fyrir framleiðslu sína á lestækjum.
Auðbrekka 3. Sími: 564 1660.

2

11
1

6

13

3

7
2

9

Rauði Krossinn

Hamraborg 11
Rauði krossinn í Kópavogi vinnur
gegn félagslegri einangrun með
margvíslegum verkefnum. Alþjóðlegir foreldrar hittast á fimmtudögum
kl. 10-12, heimsóknavinir sækja
fólk heim um allan bæ í viku hverri
og símavinir hringja í fólk sem vill
spjalla. Fjölmörg námskeið eru á
boðstólnum og má finna á heimasíðu
Rauða krossins.

3

5
4

12

Hjólaspítalinn

Auðbrekku 4
Hjólaspítalinn, Auðbrekku 4, sér um
viðgerðir á öllum tegundum reiðhjóla.
Opnunartímar eru á virkum dögum frá
klukkan 9 - 18, lokað á laugardögum.
Sími 587-5800 / 892-2752.

4

ÉGC

Hamraborg 10

Hjólaspítalinn
Auðbrekku 4
Sími: 587-5800 / 892-2752.

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

5

Fiðrildið

6

GlerGallerí

7

Anarkía

Hamraborg 20a

Auðbrekka 7

Hamraborg 3

Snyrtistofan Fiðrildið er ný snyrtistofa í Hamraborg 20A. Boðið er upp
á alla almenna snyrtistofuþjónustu
ásamt slökunarnuddi fyrir bæði kyn.
Meðferðir sem stofan býður upp á
eru fyrir bæði kyn. Persónulega ráðgjöf og ráðleggingar eru veittar eftir
hverja meðferð og við kaup á snyrtivörum og kremum. Fullum trúnaði
er heitið.

GlerGallerí er vinnustofa og sýningarrými Catherine Dodd gullsmiðs og
skartgripahönnuðar og Jónasar
Braga myndlistarmanns. Vinna þau
mest með gler sem efnivið. Verk
Catherine eru afar listræn í fágun
sinni og er hver gripur módelsmíð.
Jónas Bragi er vel kynntur sem
hvorutveggja myndlistarmaður og
hönnuður.

Anarkía er hópur listamanna sem
hafa kosið að taka málin í sínar
hendur og skapa sér sjálfir tækifæri
til að koma verkum sínum á framfæri
á eigin forsendum. Mælistikur og
stofnanir „listheimsins“ eru látnar í
léttu rúmi liggja. Lögð er áhersla á
milliliðalaust erindi listamannsins við
listnjótendur.
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Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi
Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is
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• Smurþjónusta
• Vélastillingar

Framkvæmum véla- og hjólastillingar með fullkomnum stillitækjum
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Alhliða bílaverkstæði
• Bremsuviðgerðir
• Hjólastillingar
• Tímareimar
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Útfarastofa Íslands

Hamraborg 20a
200 Kópavogi
Sími: 568 3300

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

10
8
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Hamraborg 11
200 Kópavogi
Sími 570 4060
kopavogur@redcross.is

Sjúkraþjálfun Kópavogs

Hamraborg 12

GlerGallerí

Sjúkraþjálfun Kópavogs – stendur
með þér.
Við hjá Sjúkraþjálfun Kópavogs
getum hjálpað þér að:
• Ná stjórn á verkjum í stoðkerfi s.s.
vöðvum og liðum.
• Komast af stað eftir erfið meiðsli,
slys, veikindi eða sjúkdóma.
• Auka styrk, liðleika og almenna
hreyfifærni.
• Veitt fræðslu og forvarnir gegn
sjúkdómum, meiðslum.
• Ná nýjum markmiðum til að geta
notið lífsins betur.

Auðbrekka 9-11
Sími: 554 4443
www.rafport.is

Sjúkraþjálfun Kópavogs er staðsett í
hjarta Kópavogsbæjar. Gengið er inn
um inngang milli inn- og útkeyrslu á
bensínstöð Olís í Hamraborg.
Jafnframt er hægt að komast til
okkar sunnan megin við húsið, frá
svæðinu framan við Bæjarskrifstofur
Kópavogs. Þar er gott aðgengi fyrir
fatlaða.
10 sjúkraþjálfarar starfa hjá Sjúkraþjálfun Kópavogs, ýmist í fullri stöðu
eða hlutastöðu.

8

JÁKÓ

9

18 Rauðar rósir

10

Bílvogur

13

Rafport

Auðbrekka 23

Hamraborg 3

Auðbrekku 17

Auðbrekka 9-11

JÁKÓ vélar og efnavörur sf. er með
yfir 30 ára reynslu í framleiðslu á
hágæða hreinsiefnum sem eru unnin
úr bestu fáanlegu hráefnum. Efnin
henta einstaklega vel fyrir bíla-, matvæla- og fiskiðnað, landbúnað eða
á öllum þeim stöðum þar sem um
(erfið) óhreinindi er að ræða.
Sími: 564-1819

Blómabúðin 18 Rauðar Rósir er staðsett
í hjarta kópavogs nánar tiltekið í
Hamraborg 3. Lögð er áhersla á glæsilegt úrval íslenskra blóma. Boðið er upp
á gjafavöru við öll tækifæri.

Bílvogur ehf. annast allar almennar
bílaviðgerðir. Viðhaft er strangt eftirlitskerfi og gerðar eru miklar kröfur
um gæði viðgerðarinnar, allt frá
móttöku bifreiðar, viðgerð, frágangi
og til afhendingar hennar.
Verkstæðið er löggilt enduskoðunarverkstæði og er með gæðavottun
BGS.

Rafport flutti nýlega alla sína starfsemi í nýjar og glæsilegar höfuðstöðvar. Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu
á rafbúnaði, hjá okkur finnur þú allt
það nýjasta sem er að gerast í heimi
ljósastýringa, en við erum með ansi
athyglisverðar nýjungar fyrir þig,
hvort sem að það er fyrir heimilið,
bústaðinn eða fyrirtækið.Kynnið
ykkur heimasíðu okkar www.rafport.
is og komdu í heimsókn.

Hamraborg 3
Sími: 554 4101
www.anarkia.is

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi Útfararþjónusta síðan 1996

581
3300 & 896 8242
• www.utforin.is
Auðbrekku 1, Auðbrekku
Kópavogi 1, Kópavogi Vaktsímar:
Útfararþjónusta
síðan
1996
ÚTFARARÞJÓNUSTA
SÍÐAN
1996 • Allan sólarhringinn

ÚTFARARSTOFA
ÚTFARARSTOFA
ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
ÍSLANDS
ÍSLANDS

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

Auðbrekku
Auðbrekku
Auðbrekku1,1,
1,Kópavogi
Kópavogi
Kópavogi Útfararþjónusta
Útfararþjónusta
Útfararþjónustasíðan
síðan
síðan1996
1996
1996

Vaktsímar:
Vaktsímar:
Vaktsímar:581
581
5813300
3300
3300&
&
&896
896
8968242
8242
8242•••www.utforin.is
www.utforin.is
www.utforin.is•••Allan
Allan
Allansólarhringinn
sólarhringinn
sólarhringinn

Alúð - virðing - traust - reynsla
Sverrir
Sverrir
Sverrir
Einarsson
Einarsson
Einarsson

Kristín
Kristín
Kristín
Ingólfsdóttir
Ingólfsdóttir
Ingólfsdóttir

Hilmar
Hilmar
Hilmar
Erlendsson
Erlendsson
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
ÚTFARARSTOFA
HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA
ÚTFARARSTOFA
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
HAFNARFJARÐAR
HAFNARFJARÐAR

Flatahraun
Flatahraun
Flatahraun5a
5a
5a•••www.utfararstofa.is
www.utfararstofa.is
www.utfararstofa.is•••Símar:
Símar:
Símar:565
565
5655892
5892
5892&
&
&896
896
8968242
8242
8242

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ALÚÐ
ALÚÐ
ALÚÐ
VIRÐING
VIRÐING
•••TRAUST
TRAUST
TRAUST-••Símar:
•REYNSLA
REYNSLA
REYNSLA
Flatahraun
5a•••-VIRÐING
www.utfarastofa.is
565 5892 & 896 8242

Sverrir
Einarsson

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST
Kristín
Hilmar• REYNSLA
Ingólfsdóttir
Erlendsson
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Tennisfréttir
Góðir gestir

Landsliðið

75% af landsliðinu Frá Brasilíu og
er úr Kópavogi
Ástralíu í Tennis-

höllina Kópavogi

Í

slenska kvennalandsliðið er farið
til Svartfjallalands þar sem þær
munu keppa á heimsmeistaramóti kvenna í tennis sem kallast Fed
Cup. Mótið hófst 11. apríl og keppir Ísland í 3. deild Evrópu/Afríku
riðils en það hefur alltaf spilað í
þeirri deild. Þetta er í tólfta skiptið
sem Ísland sendir lið á Fed Cup en
það tók fyrst þátt árið 1996.
Gaman er að greina frá því að 75% af
landsliðinu eru ungar flottar tenniskonur úr Kópavogi.
• Anna Soffia Grönholm, 16 ára
frá Kópavogi.
• Hera Björk Brynjarsdóttir, 18
ára frá Reykjavík
• Hekla Maria Oliver, 15 ára frá
Kópavogu
• Selma Dagmar Óskarsdóttir
16 ára frá Kópavogi

Anna Soffia og Hera Björk eru að
keppa þriðja árið í röð á Fed Cup en
Hekla Maria og Selma Dagmar eru
báðar að keppa í fyrsta skipti. Jón
Axel Jónsson er þjálfari liðsins.
Sautján þjóðir taka þátt og er keppt
í þremur fjögurra liða riðlum og einum fimma liða riðli. Sigurvegarar í
hverjum riðli keppa um hvaða tvær
þjóðir fara upp í 2.deild sameinaðar
deildar Evrópu og Afríku.
Riðlarnir eru:
• A-riðill:Túnis, Grikkland,
Malta og Lúxemborg
• B-riðill: Ísland, Írland, 		
Armenía og Makedónía
• C-riðill: Moldavía, Algería,
Kýpur og Madagaskar
• D-riðill: Svartfjallaland, 		
Noregur, Marakkó, Kósóvó og
Mosambík

Wow Air open

V

ið náðum tali af þeim Sam
Baldwin frá Ástralíu og Filipe Costa frá Brasilíu en
þeir kepptu á WOW Air Open tennismótinu sem fór fram um páskana.

Keppendurnir tóku þátt í strákaflokki 14 ára og yngri.
Okkur lék forvitni á að vita af
hverju þeir kæmu alla leið frá Ástralíu og Brasilíu í Kópavoginn til að

keppa í tennis? „Ég bý reyndar að
hluta til núna í Englandi og hafði
heyrt af mótunum hér og að þau
væru vel skipulögð og svo fannst mér
áhugavert að kynnast landinu og
hafði heyrt að það væri fallegt,“ sagði
Sam. „Ég er um þessar mundir að
ferðast um alla Evrópu til að keppa í
tennis og ná stigum á styrkleikalista
Tennis Europe og af hverju ekki að
koma hingað líka,“ segir Costa. Ísland
hefur upp á mikið að bjóða og hafa
strákarnir áhuga á því að skoða ýmislegt. Þeir minn-ast á Bláa lónið, Gullfoss og Geysi ásamt með bjöguðum
framburði á Eyjafjallajökul. Það
gefst þó mismikill tími til þess að
skoða landið enda er megintilgangur ferðarinnar að keppa á mótinu.
Costa hefur spilað í fimm ár, en hann
nefnir svissneska tennisspilarann
Roger Federer sem sinn helsta innblástur og ástæðu fyrir því að hann
tók fyrst upp tennisspaðann. Hann
man vel eftir atvikinu en það var árið
2010 á US Open tennismótinu þegar
hann sá Federer skjóta boltanum í
gegnum klofið og vinna stigið í leik
sínum á móti Brian Dabul. Baldwin
hefur spilað í sjö ár en hann kynntist
íþróttinni í gegnum föður sinn sem
stundaði hana einnig. Tennismenning erlendis er afar frábrugðin því
sem við þekkjum á Íslandi, en íþróttin er afar vinsæl í Ástralíu. Í Brasilíu
er íþróttin einnig vinsæl og eru allir
tennisklúbbarnir með leirvelli.
Strákarnir setja markið hátt en
Baldwin sækist eftir því að fylgja í fótspor Federer eða Djokovic og komast
í fyrsta sæti á heimslistanum. Costa
hefur einnig sett sér markmið, sem
er að fá flesta Grand Slam titla. Báðir
hafa þó orð á því að breski tennisspiliarinn Andy Murray sé sterk fyrirmynd.

Sumarnámskeið

Tennisskólinn
Anton Magnússon úr
í sumar fyrir
Tennisfélagi Kópavogs
sigraði WOW Air Evrópu- börn 5-13 ára
mótið 16 ára og yngri
H

inn sívinsæli Tennis- og
leikjaskóli verður starfræktur
í sumar:

T

vö evrópumót voru haldin í
Tennishöllinni Kópavogi um
páskana. Keppt var í einliðaleik
og tvílaðaleik hjá stráka- og stelpuflokkum í 14 ára og yngri og 16 ára
og yngri. Mikill fjöldi tók þátt í mótinu og komu keppendur allstaðar
að frá Evrópu og víðar eða frá um
20 löndum.
Anton Magnússon tók þátt í einliðaleiks- og tvíliðaleiksflokk 16 ára og
yngri stráka en hann sigraði í báðum
flokkum. Þetta er frábær árangur en
hann bar sigur úr bítum gegn 30
keppendum frá 13 löndum. Anton
mætti Til Willem Frentz frá Þýskalandi í úrslitum í einliðaleik og fór
leikurinn 6-4 6-3. Í tvíliðaleik spilaði
Anton með Pólverjanum Makary
Adamek á móti Ítalanum Alberto
Giuliani og samlanda sínum Federico Lucini. Anton hefur búið alla
ævi á Spáni og æfir og keppir þar

en æfir og keppir með Tennisfélagi
Kópavogs þegar hann er á landinu. Anton er eins og er í 164 sæti á
stykleikalista Evrópska Tennissambandsins fyrir 16 ára og yngri.
Þátttakendur á mótinu gistu flestir
á Hótel Smára og í skammtímagistingu í gegnum Airbnb víðs vegar í
Kópavogi.
Þrír alþjóðlegir viðburðir verða í
Tennishöllinni til viðbótar í sumar
en þeir eru Kópavogur Open í lok
maí, Tennishöllin Open í byrjun júní
og Norrænu Sjúkrahúsaleikarnir í
júní. Slíkum alþjóðlegum viðburðum hefur farið ört fjölgandi síðustu
ár og eru sífellt fleiri ferðamenn
sem leggja leið sína til landsins
vegna íþróttarinnar. Það verður því
nóg að gera í Tennishöllinni í sumar
þar sem nóg er á döfinni fyrir
íslenska, jafnt sem erlenda tennisspilara og áhugamenn.

Námskeið 1: 13. júní – 24. júní
Námskeið 2: 27. júní – 8. júlí
Námskeið 3: 11. júlí – 22. júlí
Námskeið 4: 25. júlí – 5. ágúst
Námskeið 5: 8. ágúst – 19. ágúst
Í lok hvers námskeiðs er haldin pizzu
- eða grillveisla og fá allir nemendur
TFK bol og viðurkenningarskjal.
Hægt er að velja um námskeið frá
kl. 9:00 – 12:00, frá kl. 13:00 – 16:00
og allan daginn frá kl. 09:00 - 16:00.
Börnin geta fengið gæslu kl. 7:45 09:00, í hádeginu og frá kl. 16:00 17:15. Gæsla er án endurgjalds.

Tennishöllin

Stækkun
Tennishallarinnar

Þ

að mun verða mikil lyftistöng
fyrir tennisíþróttina þegar
stækkun Tennishallarinnar
verður að veruleika en verið er að
bíða eftir leyfum til að hefja framkvæmdir. Sjá má að stækkunin mun
falla vel að Kópavogsdalnum og auka
enn aðdráttarafl dalsins sem paradís
fyrir almenningsíþróttir.

Verð fyrir hverja viku hálfan daginn
er kr. 10.900 kr. og fyrir heilan dag
15.900 kr. Systkinaafsláttur er 10%
fyrir öll systkini. Skráning er á tfk.
is og tennishollin.is Vinsamlegast
frestið ekki skráningu því aðeins 60
börn komast á hvert námskeið.

Fjölbreytt sumarstarf

Auk Tennisskólans verður starfrækt
Tennisakademia í sumar, Áskorendakeppni, Byrjenda-og framhaldsnámskeið fyrir fullorðna, Tvíliðaleiks keppni kvenna og haldin
ýmis tennismót.

Kópavogsblaðið

11

Laugardagur 21. apríl 2016

Aðsent

50 ára

Tökum skref inn
í nútímann í
vinnubrögðum
N
ú þegar gróðurinn er að taka
við sér eftir veturinn og krókusar og túlipanar að gægjast upp úr moldinni ríkir furðulegt
ástand í stjórnmálum hérlendis.
Ákall Íslendinga eftir gagnsæi, heiðarleika og sanngirni stjórnmálamanna hefur leitt til breytinga á
sviði landsmálanna þar sem spilling og sérhagsmunagæsla er ekki
liðin lengur.
Ég hef nú setið sem kjörinn fulltrúi
Kópavogsbúa í tæp tvö ár. Verkefnin
sem slík vefjast í sjálfu sér ekki fyrir
mér. Það eru hins vegar pólitískar
skylmingar sem tekið hafa töluverðan tíma frá hinni raunverulegu
vinnu, þar sem einstakir fulltrúar í
minnihlutanum berja sér á brjóst, á
kostnað verkefnanna. Oft virðist mér
það meira að segja vera gegn þeirra
betri vitund. Þannig vinnubrögð skil
ég ekki. Er ég hér t.d að vísa í vinnu
við undirbúning á kaupum á nýjum
bæjarskrifstofum og skrif þeirra í
bæjarblöðum um að samstarfið við
meirihlutann í bæjarstjórn sé lokið
vegna breytinga í nefndum bæjarins
þar sem kosið var í þær í samræmi
við fylgi flokkanna.
Ég hét því þegar ég tók að mér
trúnaðarstörf fyrir Kópavogsbúa
að ég myndi sýna bæjarbúum þá
virðingu að vinna af auðmýkt með
gagnsæi og heiðarleika að leiðarljósi. Von mín er að það verði einnig
leiðarljós minnihlutans og að þeir
velji sér ekki eingöngu forsendur
þegar þeir stinga niður penna.
Ég skora á kjörna fulltrúa í minni-

Ný fyrirtæki

Samkórinn
á afmælisári

Fiðrildið í
Hamraborg
S

nyrtistofan Fiðrildið er ný
snyrtistofa í Hamraborg 20A
Boðið er upp á alla almenna
snyrtistofuþjónustu ásamt
slökunarnuddi. Meðferðir sem
stofan býður upp á eru fyrir
bæði kyn. Veitt er persónuleg
ráðgjöf og ráðleggingar eftir
hverja meðferð og við kaup á
snyrtivörum og kremum.
Fullum trúnaði er heitið við
ráðgjöf og meðferðir. Einnig
er hægt er að kaupa gjafabréf
að eigin vali. Allir gamlir og
nýir viðskiptavinir eru boðnir
velkomnir.

Samkórinn fagnar fimmtíu ára afmæli sínu í ár með veglegum hætti og ætlar
meðal annars að leggja land undir fót.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs.

hlutanum í Kópavogi til að taka
skrefið inn í nútímann og sýna
bæjarbúum alltaf þá virðingu að vera
málefnalegir í umræðunni sem skilar
þeim sjálfum meiri trúverðugleika,
betri samvinnu og árangur verkanna
verður ótvírætt meiri og betri. Þannig hefur okkur tekist að vinna nokkur
stór og góð mál á þessu kjörtímabili
og bind ég miklar vonir við að svo
verði áfram.
Framundan eru verkefni, m.a. á
sviði íbúalýðræðis og gagnsærrar
stjórnsýslu sem krefjast þess að við
leggjum allt okkar af mörkum af
heiðarleika og sanngirni. Pólitískar
skylmingar eiga að tilheyra fortíðinni. Þær eru hallærislegar, gamaldags, tímafrekar og ósanngjarnar
gagnvart bæjarbúum.
Ég óska öllum Kópavogsbúum gleðilegs og gæfuríks sumars.

S

amkór Kópavogs fagnar 50 ára
afmæli sínu á þessu ári og
heldur upp á afmælið með
ýmsum hætti. Mikil gróska er í starfi
kórsins sem telur nú um áttatíu
félaga.
Laugardaginn 30. apríl nk. heldur
kórinn í söngferð á Snæfellsnes þar
sem haldnir verða tvennir tónleikar.
þeir verða í Frystiklefanum á Rifi
kl. 14.00 og í Stykkishólmskirkju
kl. 17.00. Friðrik S. Kristinsson,
söngstjóri kórsins er Snæfellingur,
fæddur og uppalinn í Stykkishólmi.
Píanóleikari kórsins er Lenka
Mátéóva.
Í lok júlí mun um hundrað manna
hópur kórfélaga og maka, ásamt
söngstjóra og píanóleikara, halda
utan og heimsækja Íslendingaslóðir
í Kanada. Þar syngur kórinn á hinni
árlegu Íslendingahátíð í Gimli þann
1. ágúst. Í ferðinni, sem telur 10 daga,

Sími: 568-3300
fidrildid@fidrildid.is
www.fidrildid.is

heldur kórinn tvenna tónleika ásamt
því að syngja við fleiri viðburði.
Löng hefð er fyrir því að íslenskir
kórar taki þátt í hátíðarhöldunum
í Gimli þar sem þeim er jafnan afar
vel tekið af heimamönnum. Það er
heiður fyrir Samkórinn að vera gestir
hátíðarinnar og verða þar verðugir
fulltrúar Kópavogsbæjar.
Stofndagur Samkórsins er 18.
október 1966. Laugardaginn 22.
október mun kórinn halda upp á
afmælið með hátíðartónleikum í
Hjallakirkju.
Samkór Kópavogs óskar öllum
Kópavogsbúum gleðilegs sumars og
hlakkar til að taka á móti bæjarbúum
á tónleikunum í haust.
F.h. Samkórs Kópavogs
Birna Birgisdóttir Formaður.

Byssuviðgerðir
Vöðluviðgerðir
Blámun
Smíði
ur
Nýtt aðset
gi 12
Skemmuve

SKEMMUVEGI
12 -KÓPAVOGUR
200 KÓPAVOGUR
ASKALIND 6, 201
SÍMI
doktoraggibyssa@simnet.is
SÍMI 891-8113
891 8113 - -doktoraggibyssa@simnet.is
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Hönnun

Karate

Blikar með silfur
á NM í Karate

Breytingar á Bókasafni

Laugardaginn 8.apríl fór fram Norðurlandameistaramótið í karate sem haldið
var í Aalborg, Danmörku. Breiðablik átti góða fulltrúa í landsliðinu, það voru
Arna Katrín Kristinsdóttir, Kristín Magnúsdóttir, Laufey Lind Sigþórsdóttir og
Svana Katla Þorsteinsdóttir auk þess sem landsliðsþjálfari í kata, Magnús Kr.
Eyjólfsson, kemur einnig úr Breiðablik.

Lísa Z. Valdimarsdóttir, forstöðumaður Bókasafns Kópavogs, og Karen E. Halldórsdóttir, formaður lista- og menningarráðs
voru ánægðar með breytingarnar á Bókasafni Kópavogs í opnunarhófi á dögunum. Á meðal breytinga er að afgreiðsluborðið
hefur verið fært framar til að búa til aukið lesrými og bæta aðgengi gesta.

Verðlaunahafarnir, frá vinstri: Kristín Magnúsdóttir, Svana Katla Þorsteinsdóttir
og Arna Katrín Kristinsdóttir.

Þjónusta við Kópavogsbúa
– Verslum í heimabyggð

Inga Kristjánsdóttir, fyrrverandi deildarstjóri Barnadeildar
Bókasafns Kópavogs, Jóhanna Gísladóttir og Kolbrún Andrésdóttir, deildarstjórar á Bókasafni Kópavogs.

Eggert Þór Jóhannsson og Bjarni Þormóðsson ræddu málin.

Bókasafnið er gjörbreytt eftir breytingarnar.

Barnadeildin er nú öll á neðstu hæð.

Dj Sven Möller bauð upp á notalega tónlist í hófinu.

Pálína Magnúsdóttir, borgarbókavörður, Ingibjörg Steinunn
Sverrisdóttir, landsbókavörður og Hrafn Andrés Harðarson,
fyrrverandi bæjarbókavörður Bókasafns Kópavogs.

Vinnum fyrir öll tryggingafélög
Dalvegi 18
201 Kópavogi
Sími: 5711133

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

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

Kiwanis

Sumarið er
komið

Í

meira en 10 ár hefur afhending
Kiwanishjálma í grunnskólum
landsins í samvinnu Eimskipa
og Kiwanis verið merki um að sumarið sé í nánd. Í vikunni voru fyrstu
hjálmarnir þetta árið afhentir 1. bekkingum í Hörðuvallaskóla í Kópavogi.
Það voru einstaklega þakklátir 99
krakkar sem eftirvæntingarfull og
glöð fengu glænýja reiðhjólahjálma
í sumargjöf úr höndum félaga í Kiwanisklúbbnum Eldey í Kópavogi.
Meðal viðstaddra voru fulltrúar Eimskipa og bæjarstjóri Kópavogs Ármann Kr. Ólafsson ásamt formanni
bæjarráðs, Theodóru S. Þorsteinsdóttur. Öll hvöttu þau börnin til að
vera ætíð með hjálm, hvort sem þau
væru að hjóla eða við leik á hjólabrettum, því slysin gera aldrei boð
á undan sér.

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

Frá því að Hjálmaverkefni Kiwanis
var gert að landsverkefni árið 2004

hefur Eimskipafélag Íslands verið
helsti styrktaraðili þess. Á landsvísu
hafa frá upphafi verið afhentir um
58.000hjálmar. Í Kópavogi hafa verið
afhentir um 6.000 hjálmar, sem segir
okkur að um 20% Kópavogsbúa hafa
fengið og borið Kiwanishjálma. Í ár
verða afhentir um 546 hjálmar í níu
grunnskólum bæjarins.

Kjörorð Kiwanis er þjónusta í þágu
barna og í anda þess markmiðs
tryggir afhending reiðhjólahjálma
í öllum grunnskólum landsins að
yngstu börnin að leik og í umferðinni
eru öruggari en ella.

Kópavogsblaðið
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2

kynnir

4

1

5

3
6

Álfurinn

1

Borgarholtsbraut 19

2

Joylato

Laufbrekku 30

Í

sbúðum bæjarins fjölgar og með hækkandi sól
er tilvalið að skella sér í ísbíltúr. Fyrsta stopp gæti
verið úti á Kársnesi í Álfinum, sem er staðsett gegnt
sundlauginni. Tilvalið er að rúnta um Kársnesið
og virða fyrir sér náttúruna þar og mannlífið.

3

Snæland

4

Núpalind 1

YoYo

5

Skemmuvegi 30 og 32

Næst liggur leiðin á Nýbýlaveg í yoyo ís og þaðan
í Joylato í Laufbrekkunni. Þá þarf auðvitað að
smakka Brynjuís í Engihjallanum, sem er nýjasta
ísbúðin í bænum. Eftir einn ís þar liggur leiðin
í Snæland í Núpalind og þaðan yfir yfir í Ísbúð

Brynjuís

Engihjalla 8

er í lífræna,
Beint á móti Sundlaug Hamingjan
bragðgóða og holla ísnum
Kópavogs
frá Joylato í Laufbrekku

Hákon Sigurbergsson, eigandi Álfsins.

E

ftir sundsprett í Sundlaug
Kópavogs kjósa margir að
gæða sér á gómsætum eftirrétti; ís eða pylsu, hjá Álfinum, sem
er skáhalt á móti sundlauginni.
Álfurinn er svo að segja í hjarta
vesturbæjar Kópavogs.
„Þetta er alveg frábær staðsetning,“ segir Hákon Sigurbergsson,
eigandi Álfsins. „Hverfið er æðislegt og mannlífið einstakt. Margir
nýta sér garðinn okkar á góðviðrisdögum til að gæða sér á góðum
ís eða jafnvel pylsu. Hér er líka
skemmtileg stemning á 17. júní
þegar hátíðarhöldin eru á Rúts-

túni,“ segir Hákon og tekur fram að
tengslin við unglingana í hverfinu
séu mjög góð. „Mig langar sérstaklega að tala um unglingana í vesturbænum en ég hef sjaldan kynnst
jafn góðum krökkum og eru hér.
Þau eru einstaklega kurteis og góð
og eru okkur kær. Þau eru einstaklega lífsglöð, heilbrigð og
skemmtileg.“ Oft er mikið að gera í
Álfinum þegar vel viðrar og þá þarf
að hafa snör handtök. „Viðskiptavinir okkar eru yndislegir sem
kunna að sýna tillitsemi í biðröð.
Stemningin hér er eins og hjá kaupmanninum á horninu þar sem oft
myndast hlýleg tengsl og þægileg
nánd. Hingað koma líka mikið af
fastakúnnum sem búa langt í burtu
en hafa alist upp hér í hverfinu og
leita aftur á heimaslóðir. Þeir staldra þá oft lengi við og spjalla um allt
milli himins og geima. Það þykir
mér sérstaklega vænt um.“ Og
vinsælasti ísinn? „Bragðarrefur og
ís í brauði. Klikkar aldrei!“

V

iðskiptavinir lofa ísinn frá Joylato í hástert á Facebook síðu
fyrirtækisins. Óhætt er að segja
að um óvenjulega ísbúð sé að ræða
því áherslan er öll á hollustu og næringu, án þess að fórna bragði eða upplifun. Joylato, sem mætti þýða sem
„hamingjuís,“ opnaði í fyrra að Laufbrekku 30 (Dalbrekkumegin) í sama
húsi og heilsuverslunin Mamma veit
best. Hvítur sykur er ekki notaður hjá
Joylato og heldur ekki gervi-, litareða sætuefni. Allt hráefni sem notað
er í Joylato ísa kemur beint úr náttúrunni. Ófitusprengd kúamjólk kemur frá Rjómabúinu Erpsstöðum. Jarðaberin koma frá Sólbyrgi og eru ræktuð án eiturefna.
Aðalbláberin eru tínd í íslenskri náttúru. Kókósmjólk, möndlumjólk og
kasjúmólk eru lífrænar og búnar til á
staðnum. Meira að segja ískexið, sem
stungið er í ískúlurnar, er lífrænt og
glútenlaust. Hér er meðal annars hægt

Ísbúðin

Bæjarlind 1-3

vesturbæjar í Bæjarlind. Það þarf kannski ekki
að fá sér ís í hverri einustu ísbúð í sömu ferð. Og,
það þarf kannski ekkert að keyra. Það má líka taka
rösklegan göngutúr, hjóla eða skokka á milli helstu
ísbúða Kópavogs.

Joylato

Álfurinn

6

að fá ís sem er bólgueyðandi, bætir
minni og léttir lund.

Bragðgóður ís sem fyllir fólki
vellíðan

Pranava Rúnar Gígja, stofnandi og
eigandi Joylato, segir að flestir sem
smakkað hafa Joylato ís finnist hann
einstaklega bragðgóður en jafnframt
fyllir hann fólki vellíðan. „Hver ís er
búinn til frá grunni. Hjá okkur er aldrei
á boðstólum ís sem búið er að geyma
í frysti. Við bjóðum einnig upp á lífrænt kaffi, lífrænt heitt súkkulaði,
indverskt chai, affogato og lífrænt hrásúkkulaði og lífrænar tröfflur.
Við notum ekki tilbúin ísblöndunarefni eða önnur efni sem búin eru til
í verksmiðjum. Við notum alvöru lífræn hráefni og fljótandi köfnunarefni til að hræra saman hvern skammt,
en með þeirri aðferð myndast engir
ískristallar heldur verður ísinn silkimjúkur. Við viljum að fólk fái bæði

upplifun og hollustu í hverri heimsókn. Ísinn okkar er nefnilega hollur
og fólki líður vel þegar þaðborðar
hann,“ segir Pranava Rúnar.

Hugmyndafræðin

Þegar komið er inn í Joylato er ljóst að
ekki er um venjulega ísbúð er að ræða.
Myndir af andlegum meisturum eru
yfir afgreiðsluborðinu, þeirra á meðal: Sri Chinmoy, Sri Aurobindo, Sri
Ramakrishna, Ramana Maharshi,
Swami Vivekananda og Krishna.
Pranava Rúnar tilheyrir Sri Chinmoy friðarhreyfingunni svonefndu
en hugmyndafræði hennar byggir
meðal annars á hamingju, innri
gleði og að láta gott af sér leiða. „Það
er einmitt það sem við erum að gera
hér. Sri Chinmoy-miðstöðin styrkir
góðgerðarstarf um allan heim ásamt
því að bjóða upp á mörg frí námskeið
í hugleiðslu, styrkja friðarhlaupið um
allan heim og margt fleira,“ segir Pranava Rúnar. „Ís var reyndar Sri Chimnoy ofarlega í huga sem sagði oft að
ís væri sannkallaður gleðimatur sem
veitir fólki hamingju, innblástur og
barnslega gleði. Hann samdi meira
að segja þrjú lög um ís,“ segir Pranava
Rúnar og hlær. „Sjálfur fékk ég innblásturinn að þessum stað árið 2008
þegar ég hljóp friðarhlaup Sri Chinmoy umhverfis Ástralíu og svo aftur
árið 2014 þegar ég hljóp frá Uluru í
Ástralíu til Canberra. Hugmyndin var
alltaf að mótast innra með mér í gegnum árin. Ég hef lengi starfað í heilsugeiranum og langaði að sameina þetta
tvennt, ásamt andlegri leit minni. Ég
vildi búa til hollan og bragðgóðan ís.
Nafnið „Joylato“er sameinað orð úr
„joy“ eða „gleði“ og gelato“ eða „ís“ og
það er einmitt það sem við erum að
gera hér í Laufbrekku. Hamingjan er
í ísnum.“
Ice cream, ice cream, ice cream,
ice cream! You are my heart’s sweetness-fulfilled dream. You halve my
mind’s melancholy; You make my life
once more jolly.
-Sri Chinmoy
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mælir með

Snæland

Tveir fyrir einn
á þriðjudögum
S
nælandvideo, sem nú heitir einfaldlega Snæland, er ein elsta
sjoppa bæjarins og selur ís frá
Kjörís. Pétur Smárason byrjaði níu
ára að snúast í þessu og 12 ára að
afgreiða með föður sínum í gamla
Snælandvideo við Furugrund, sem
er fyrsta búðin sem fyrirtækið opnaði. Hann hefur varla tekið sér pásu
á vaktinni síðan. Fyrirtækið hefur
vaxið og dafnað, enda rótgróið fjölskyldufyrirtæki í Kópavogi.
Viðskiptavinir koma aftur og aftur,
jafnvel þótt þeir búi í öðrum landshlutum eða íbúahverfum. „Okkar
metnaður og markmið er að bjóða
alltaf góð verð og bestu mögulegu
gæði,“ segir Pétur. „Frá því við byrjuðum í júlí árið 1985 hefur ísmenningin í bænum breyst mjög mikið.

Þetta er orðið miklu skemmtilegra
og fjölbreyttara en áður.“ Óhætt er að
segja að andinn úr gamla Snælandvideo í Furugrund hafi flust yfir í
Snæland í Núpalind því þar er sama
fjölskyldustemningin, nándin við
viðskiptavini og tengslin ræktuð við
nærumhverfið. Fáir kippa sér upp
við að bíða lengi í röð á þriðjudögum þegar hægt er að fá tvo ísa úr vél
á verði eins. „Vinsælasti ísinn hjá
okkur er Bragðarrefur með ferskum
jarðaberjum. Hann er algjörlega frábær,“ segir Pétur og er rokinn í afgreiðsluna.
Snæland er við Núpalind 1 í Kópavogi,
við Reykjavíkurveg 72 í Hafnarfirði og
við Laugaveg 164 í Reykjavík.
Pétur Smárason hjá Snæland.

Ísbúð Vesturbæjar

Gamli ísinn er í
Ísbúð vesturbæjar

Í

sbúð vesturbæjar opnaði í Bæjarlind í Kópavogi í mars árið 2013.
„Viðtökurnar hafa verið framar
okkar björtustu vonum og ekki annað
hægt að segja en að Kópavogsbúar
hafi tekið okkur opnum örmum,“
segir Ásta Haraldsdóttir, verslunarstjóri. „Hér er fullt út úr dyrum öll
kvöld og allar helgar. Það er gott að
vera í Bæjarlind.“ „Gamli ísinn“ er
sérstaklega framleiddur fyrir Ísbúð
vesturbæjar og fæst hvergi annarsstaðar. Um er að ræða góðan, ferskan, hágæða mjólkurís sem kitlar

YoYo

Laktósa frír ís hjá
yoyo á Nýbýlavegi

Y

oyo ís opnaði á Nýbýlavegi
árið 2010 og sló strax í gegn.
Hugmyndafræði yoyo gengur
út að að bjóða mikil gæði og einfaldleika. Boðið er upp á hefðbundinn ís,
laktósa frían ís og hollan sykurlausan
ís sem inniheldur til dæmis stevia.
Meðlætið er ferskt og það er aldrei
bið eftir afgreiðslu hjá yoyo. Einar
Speight, framkvæmdastjóri, segir að

ísinn hjá yoyo sé búinn til á staðnum
úr hágæða ítölskum hráefnum og
íslenskri mjólk. „Það sem aðgreinir
okkur frá öðrum er að fólk dælir sjálft
í boxin og velur nammi, ávexti eða
annað meðlæti og greiðir eftir vigt.
Hvernig er að vera á Nýbýlaveginum?
„Það er frábært. Hér er mikið líf og

bragðlaukana. Nafnið vísar í gamla
ísinn sem seldur hefur verið í Ísbúð
vesturbæjar við Hagamel um árabil
og margir þekkja.
Ísbúð vesturbæjar býður líka upp á
rjómaís og þeyting, eða Bragðaref,
sem einnig nýtur vinsælda. Ásta
segir ísmenninguna hafa breyst
mjög mikið á undanförnum árum.
„Þó það sé ennþá vinsælt að fá
sér bara ís með dýfu í brauði þá er
úrvalið orðið miklu meira en áður
var af sósum og ýmsu meðlæti.“

margir veitingastaðir fyrir fólk að
velja úr og svo er upplagt að fá sér
yoyo ís í eftirrétt.“
Hver er vinsælasti ísinn?
„Við erum alltaf með 12 mismunandi
tegundir af ís í boði og eigum yfir
100 mismunandi bragðtegundir til
að velja úr. Ætli það sé ekki Oreo og
vanillu ísinn sem eru vinsælastir
hjá okkur,“ segir Einar. „Við bjóðum
einnig upp á laktósa fríann ís sem er
ís sem fólk með mjólkuróþol getur
borðað. Nú erum við með vanillu
og súkkulaði ís. Einnig skiptum við
reglulega út bragðtegundum þannig
að fólk getur prófað eitthvað nýtt hjá
okkur í hvert skipti sem það kemur.“

Brynjuís

Nýjasta ísbúð bæjarins

B

rynjuís er nýjasta ísbúðin í
Kópavogi en hún opnaði í
Engihjalla í byrjun apríl. Allt
frá árinu 1939 hefur Brynjuís verið
staðsett í gamla bænum á Akureyri,
eða við Aðalstræti 3. Ísinn sjálfur
hefur verið óbreyttur í áratugi og
það er sami Brynjuísinn sem boðið
er upp á í Engihjalla. Ísinn er búinn
til á staðnum eftir uppskrift sem
fylgt hefur ísbúðinni frá upphafi.
„Ísinn gerir sig ekki sjálfur, það þarf
frábært starfsfólk til að búa hann
til og þjónusta viðskiptavini. Brynjuís hefur verið lánsöm ísbúð hvað
það varðar,“ segir Þröstur Olaf Sigurjónsson, einn eigenda. Brynjuís
við Engihjalla fer vel af stað.
„Brynjuís fékk afar gott húsnæði í

Engihjalla, rétt við Nýbýlaveg sem
er stofnbraut. Það gerir aðgengi að
henni gott. Auk þess eru bílastæði
mörg við Engihjallann. Brynjuís er
á horninu í húsæðinu, á jarðhæð,
það er rými með stórum gluggum,
góðum nágrönnum og í góðu hverfi
sem er í mikilli uppbyggingu,“ segir
Þröstur og bætir við að viðbrögð við
Brynjuísnum í Kópavogi hafa verið
afar jákvæð.
„Það eru jákvæðir straumar sem hafa
komið frá Kópavogsbæ og nágrönnum nýju ísbúðarinnar. Markmið er
að taka höndum saman með þessum
aðilum og gera gott hverfi frábært
hverfi. Kópavogsbær hefur mikinn
metnað fyrir hönd hverfisins og
ætlar að leggja sterka hönd á plóg. “

Opið alla daga frá 11:30 - 23:30
Súkkulaði ís, Jarðaberja ís, Oreo ís,
Vanilluís, Sítrónu Sorbet, Mango Sorbet
Sykurlaus stevia ís, Laktósafrír ís,
Ferskir ávextir, Súkkulaði og sælgæti

yoyo Nýbýlavegi 18 og yoyo Egilsgötu 3 Reykjavík
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 11:00 – 15:00
ß Gerðarsafn
opin slettusmiðja þar sem
gert verður útilistaverk út
frá tilraunum með ólík form
og liti. Myndlistarmennirnir
edda Mac og linn
Björklund leiða smiðjuna.
 12:30 – 13:00
ß tónlistarsafn íslands
Kínverska tónlistarkonan
sandra Kangzhu spilar á
koto, kínverskt hljóðfæri.

 13:00 – 13:30
ß Kópavogskirkja
tónleikar stúlknakórs
neskirkju.
 13:30 – 14:00
ß Kópavogskirkja
tónleikar með þjóðlagahópi
tónlistarskóla Kópavogs.
 13:30 – 16:30
ß Bókasafn Kópavogs
nemendur tónlistarskóla
Kópavogs verða með
hljóðfærasmiðjuna afríka.
Búin verða til hljóðfæri
úr því sem finnst í eldhúsinu,
svo sem úr pappadiskum.

Menningarhúsin

í

 13:30 – 17:00
ß náttúrufræðistofa
Kópavogs
Gestir fá að kíkja í smásjá
og skoða stóra og litla
orma. til sýnis verða einnig
farfuglar. starfsmenn
náttúrufræðistofunnar
segja frá ferðalagi þeirra.
 14:00 – 14:30
ß tónlistarsafn íslands
nemendur MíR,
menningartengsla íslands
og Rússlands, flytja
rússnesk barnalög.

Kópavogi

 14:30 – 15:30
ß Bókasafn Kópavogs
fyrsta hæð. Brúðuleikritið
Pétur og úlfurinn undir
stjórn brúðuleikarans Bernd
ogrodnik.
dagskrá ormadaganna
má finna á ormadagar.is
og á kopavogur.is

